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Περίληψη 

Acknowledging the prominent role of mediation, especially after its inclusion as a component of the new 
curriculum for the teaching of foreign languages in the Greek education (ΕΠΣ-ΞΓ, 2011), the study 
presented investigated whether and to what extent engaging young learners of the Greek state primary 
school in written mediation practices can help improve their writing performance. Towards this, an action 
research was conducted through the implementation of a supplementary writing syllabus, consisting of four 
written mediation lessons, an entry and an exit writing test used to assess learners’ writing performance, as 
well as questionnaires administered to learners both before and after the study to examine their attitudes 
towards written mediation practices. Through the analysis of the collected data it was found that the 
implementation of written mediation not only resulted in the improvement of young learners’ writing 
performance, but also had a positive impact on their attitudes and feelings towards writing.   

Key-words: mediation, young learners, writing performance, motivation, positive attitudes 

Introduction 

Taking into consideration the continuous social, political, financial, scientific and technological 
changes in both the international and the Greek community, as well as the emerging challenges 
posed by the European Union’ s policies and the European Committee’s directions for the 
promotion of plurilingualism, a new curriculum for the teaching of foreign languages in the Greek 
compulsory education (ΕΠΣ-ΞΓ), common for all the foreign languages offered in the Greek state 
schools, has been recently proposed, signaling a change in the way these are to be taught. 
This new curriculum encompasses several characteristics of the so far existing one, but is 
considered to be innovative, since its main pedagogic aim is to help EFL learners develop 
linguistic awareness, intercultural awareness and mediation skills and render them into citizens 
who can: 

 function effectively in various social and communication contexts 
 function as cultural and linguistic mediators in order to facilitate communication between 

people from different social or cultural groups 
 use the language in order to participate in actions of the international community 
 negotiate already known and new linguistic, social and cultural meanings and thus 

communicate with others (ΕΠΣ-ΞΓ, 2011,p.8-9). 
Within this framework, language is viewed as a social practice, since a socially defined and 
functional use of language is promoted and learners are expected to develop the necessary skills 
for the comprehension and production of meanings in specific socio-cultural contexts and through 
various types of oral and written texts.  
Moreover, the need for the promotion of plurilingualism and pluriculturalism in the Greek EFL 
primary classroom, stemming from the nature of “the new Greek reality with the influx of 
economic immigrants (who often use English in their everyday interaction with Greeks)” 
(Stathopoulou, 2009, p.24), prioritizes the development of learners’ mediation skills and renders it 
necessary for mediation tasks to be implemented. This is furthermore dictated not only by viewing 
the exploitation of learners’ s mother tongue, namely Greek, as an important resource in the EFL 
teaching and learning process, but also by the inclusion of mediation tasks in the assessment of 
learners’ written speech production in the KPG examinations. 
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The notion and history of mediation 

Mediation practices have for long prevailed and played an important role in most forms of social 
life, and, as Dendrinos (2006, p.12) comments in her illuminating article “Mediation in 
communication, language teaching and testing”, “mediation is required and it occurs everywhere”, 
constituting an intermediary action employed in order to “facilitate communication between others 
or help them resolve a problem, conflict, etc., which requires deeper understanding of what is said 
or written”(ibid, p.11).What is more, given the fact that “knowledge is mediated through language 
in all types of situations in daily life”(ibid, p.12), it is more than obvious that mediation practices 
constitute an indispensable part of foreign language learning.  

Mediation in the CEFR 

Introduced in a subsection of the fourth chapter of CEFR (2001), with the title “Language Use 
and Language User” and viewed, together with reception, production and interaction, as the 
language activities language users are asked to perform while using language in a communicative 
way, mediation is defined as a process during which “the language user is not concerned to 
express his/her own meanings, but simply to act as an intermediary between interlocutors who are 
unable to understand each other directly-normally (but not exclusively) speakers of different 
languages” (ibid:87).A distinction is made between oral and written mediation, and reference is 
made to the mediation strategies which language users engage in order to act effectively as 
mediators, including planning (development of background knowledge, preparation of a glossary, 
consideration of the interlocutors’ needs and selection of a unit of interpretation), execution 
(processing of input and formulating the last chunk simultaneously in real time), evaluation 
(checking congruence of two versions and checking consistency of usage) and repair (consulting 
dictionaries, thesaurus, experts).  

Mediation in the KPG exams 

Being the first examination battery to include mediation by testing test takers’ ability to mediate 
(Stathopoulou, 2009, p.11), the KPG examination battery adopts a different viewpoint of 
mediation, in absolute congruence with that proposed by Dendrinos. By defining mediation “as a 
purposeful practice, aiming at the interpretation of (social) meanings which are then to be 
communicated/relayed to others when they do not understand a text or a speaker fully or partially” 
(2006, p.12), Dendrinos distinguishes it from professional translation or interpretation, which are 
highly specialized activities and do not entail the “informal interpretation”, inherent in mediation. 
In mediation practices, the mediator is requested to make decisions on the meaning of the text and 
accordingly paraphrase, summarize or combine information so as to relay the intended meaning. 
This gives him/her an active role in the process of communication, stressing the interactive nature 
of mediation pracices. Moreover, Dendrinos (ibid) informs us about the different types of 
mediation. Apart from verbal mediation, in which a verbal text is used as a source text, visual 
mediation is also possible by providing information in exclusively visual form through the use of 
charts, pictures, etc., or even through the use of a multimodal text encompassing both the visual 
and the acoustic element. Furthermore, reference is made to cultural mediation and a distinction is 
made between intracultural and intercultural mediation, the former having to do with relaying 
information between speakers sharing the same language, whereas the latter entails relaying 
information to people across different languages and/or cultures. Particular emphasis is placed on 
“the necessary literacy level and the skills to understand (multimodal) texts in Greek” (ibid, p.15), 
namely knowledge and awareness (life world knowledge, awareness of the grammar of the visual 
design and intercultural awareness), literacies (school, social and practical) communicative 
competences (linguistic, sociolinguistic, strategic and discourse) and cognitive and social skills 
(operational, receptive, productive and interactive) (ibid, p.22). Adding to the above, Stathopoulou 
(2009, p.25) makes reference to mediation specific strategies, employed only in mediation tasks 
with the aim to make the mediation process more successful. These include selecting information 
relevant to the communicative purpose of the mediation task, excluding, adding, combining and 
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reorganizing information, paraphrasing of information appearing in the source text, using 
synonyms, providing the gist of the source text, avoiding word-for-word translation (Stathopoulou, 
2009; Dendrinos and Stathopoulou, 2010). 

Mediation and young learners’ writing 

Being a real life task, emerging from “the needs of the Greek EFL learner who lives in Greece 
and is often required to function in the two languages alongside one another”(Drossou, 2003, 
p.476), even in the immediate context of their classroom, mediation is a primarily interactive 
practice and lends itself to its exploitation in the teaching and learning of writing as a highly 
communicative task. What is more, by supplying learners with the necessary skills to 
communicate effectively in settings outside the classroom context, mediation increases learners’ 
motivation and promotes their autonomy. 

Moreover, by making explicit reference to contextual factors, written mediation tasks can add 
to the element of contextualization in the writing process and function as an effective way of 
familiarizing young learners with various types of written texts and raising their awareness of 
genres, by making them realize that “the more the textual and linguistic choices respond to 
contextual rules, the more socially meaningful the text is” (Dendrinos, 2010). Adding to that, the 
mediation strategies that learners employ while engaging themselves in mediation practices, 
namely planning, execution, evaluation and repair, as ways to process information and establish 
meaning, seem to comply with the writing model proposed by Hayes & Flower (1980, p.29), 
which identifies the nature of the sub-processes of the writing process, underlines its recursive 
nature and seems to cater for learners’ individual differences. In this way, mediation constitutes a 
tool to guide learners towards viewing writing as a problem solving process, which requires them 
to plan what is to be written, generate new ideas, as well as transform and revise what has been 
already written. What is more, being a task that integrates both reading and writing, mediation 
caters for integration of skills and involves learners in engaging reading strategies, too, namely 
activating prior knowledge, skimming, understanding the gist of the source text. The fact, 
however, that the source text is in learners’ mother tongue constitutes a useful tool, rather than a 
hindrance, since in tasks involving translation or paraphrasing, such as mediation tasks, learners 
are encouraged to “find a way of expressing their meaning within the limit of their competence in 
the target language” (Atkinson, 1987, p.245), and thus develop their communicative competence. 
Even more, such a use of L1 “reduces anxiety and enhances the affective environment for 
learning, takes into account sociocultural factors, facilitates incorporation of learners’ life 
experiences and allows for learner-centered curriculum development” (Auerbach, 1993, p.8). It 
may, as well, provide additional support in cases where young learners’ world life experience may 
be limited and cater, thus, for a sense of security in the learning environment, which, as Drosatou 
(2009, p. 8) argues, is particularly important for young learners.  

The research questions 

Despite its indisputably prominent role in communication and its introduction in the EFL Greek 
context through the work of Dendrinos et al (1986), mediation has been either neglected or 
underestimated and the research conducted in the field of foreign language learning is rather 
limited, due to the prevalence of the “English-only” paradigm based on monolingual practices of 
teaching (Stathopoulou, 2009), since “the perceived superiority of the English language above all 
other languages led to the assumption that only English should be used in the process of English 
language teaching and learning” (Voidakos, 2007, p.12). 

Such a practice, however, as well as the inadequacies in the way writing is taught and practised 
in the English primary classroom, constituted the incentive for the proposal of a supplementary 
teaching plan. It was deemed by the writer that the existing writing tasks, which explicitly focus on 
accuracy of form rather than on communication of meaning, fail to effectively promote learners' 
communicative competence and autonomy. Despite the fact that in several cases they are 
contextualized, integration of skills is catered for and topics of interest are dealt with, the 
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development of learners' plurilingual awareness is not effectively developed, attributed to a great 
extent to the limited exploitation of learners' mother tongue. Finally, the decision to implement the 
instruction of mediation strategies in the Greek primary writing classroom was supported by the 
writer’s agreement with Dendrinos and Stathopoulou’s (2010) point of view that mediation 
strategies are indeed “teachable” and “systematic training for mediation performance leads to 
positive results”. 

Intrigued by all the above, the present writer decided to focus on written mediation and explore 
the potential effect it may have on the enhancement of young learners' writing performance. Apart 
from this, it was sought to examine its relation to affective factors inherent in the process of 
teaching and learning and determine the extent to which it can increase learners’ positive feelings. 
Finally, it was the writer's aspiration to take advantage of the proposed teaching innovation and 
address an additional parameter, namely the compatibility of the proposed plan with the 
educational context of the Greek primary school, the 6th grade in particular. To that end, the 
following research questions were formulated: 
1. Can written mediation tasks be implemented in a way so as to help young learners of English 
improve their writing performance? 
2. Can this implementation have a positive effect on young learners' feelings and attitudes towards 
the teaching of writing? 
3. Is it possible for written mediation tasks to be effectively performed by primary school EFL 
learners, if we take into consideration not only the distinct nature of the specific tasks, but also the 
level of competence of the specific group of learners?   

Method and instrumentation  

In order for these research questions to be experimentally explored, a supplementary syllabus 
for the implementation of written mediation practices in the 6th grade of the Greek primary school 
was designed. The action research method was selected and a combination of methods of 
collecting information was adopted. The tools used in the specific research are the following: 

 An entry writing task, which functioned as a test and was taken by the learners at the 
beginning of the research in order to specify their level of writing performance. 
Learners were asked to write a letter to a friend of theirs to provide him/her with 
information about where to go and what to do in order to have fun while visiting their 
area during the Easter holidays. The choice of the specific writing task was made taking 
into account not only the specific learners’ preferences for writing texts of this type, but 
also their familiarization with it. 

 An exit writing task at the end of the study so as to determine any possible changes and 
improvements in comparison to the entry test. Learners were asked to take a similar 
writing test, the only difference being that, in that case, they were provided with 
a Greek text from which they had to relay the necessary information. 

 A needs analysis questionnaire administered at the beginning of the study and an 
evaluation questionnaire after the proposed teaching plan was implemented, through 
which learners’ attitudes towards writing in general, and towards mediation practices in 
particular, as well as their beliefs about what constitutes good writing practices for them, 
were traced both at the beginning and at the end of the study respectively. 

 Four written mediation lessons during which learners were engaged in written mediation 
tasks especially designed by the writer so as to comply with the learners’ interests and 
previous knowledge in terms of topic and types of texts, too. More specifically, in these 
four lessons, learners were asked to write a letter of advice to a friend of theirs, a list of 
rules for safe driving to appear in their school newspaper,  an article about Greek 
Guinness record holders and a letter to a friend providing information on a topic. 
Throughout the implementation of the study the same procedure was followed in all the 
experimental lessons. In the first two writing sessions, particular emphasis was placed 
on the planning stage of writing, while towards the last sessions learners were given the 
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freedom to go through all the stages of the writing process, namely planning, drafting, 
evaluation and editing, themselves, with the teacher acting more as a monitor and 
facilitator.  

Participants  
The research was conducted in a state primary school in a small town in western Greece and 

the focus was placed on the 6th grade learners. The group of subjects participating in this study was 
20 students, ten boys and ten girls, the majority of whom were monolingual, since their mother 
tongue was Greek, while three of them were bilingual speakers of both Greek and Albanian.  

Procedure of the written mediation lessons  
Each lesson was divided in four stages, namely planning, drafting, reviewing and editing, and 

it was meant to last approximately 50 minutes. Moreover, group work was encouraged, thus 
helping learners practise cooperation skills and promote their interpersonal intelligence. During the 
planning stage, in an attempt to activate learners’ background knowledge, the researcher initiated a 
discussion on mediation tasks. Following that, in order to raise their awareness of the task 
requirements in terms of communicative purpose, genre, register and style, the writer invited 
learners to read the Greek source text and decide which pieces of information provided in it were 
relevant to the task in hand .After prioritizing important information, learners were encouraged to 
rely on their existing knowledge and prepare a glossary by writing down in English as many words 
as possible. Feedback was provided by both the learners and the researcher, who wrote their 
answers on the board. Throughout this stage, learners were encouraged to paraphrase words or 
phrases for which they faced difficulty in finding their equivalent English and were thus helped to 
develop their how-to-learn strategies and autonomy. 

The drafting stage, during which learners were asked to use the information and knowledge 
gained in the previous tasks and write their first draft, aimed at helping learners first organize and 
group their ideas and then proceed to the actual production of written discourse, as well as 
establish lexical cohesion in their texts. 

In the next stage, learners were engaged in evaluation practices by asking groups to exchange 
drafts and comment on each other’s text, using a list of criteria, which was based on their own 
answers to the questions in the tasks of the planning stage. Once this was completed, each group 
revised their piece of writing by taking into consideration their peers’ comments and contributed to 
the improved quality of their final text. Finally, during the last stage of the lesson, namely editing, 
learners were asked to check on “grammar errors or the mechanics of writing, namely spelling, 
punctuation and the like” (Calfoglou, 2004, p.210).  

Qualitative evaluation of the learners’ writings 

Apart from a  analysis of the collected data, it was considered important to make a comparative 
evaluation of the written texts produced by the learners at the beginning and at the end of the study 
and investigate whether and to what extent the mediation practices the learners were engaged in in 
the second case improved their actual writing performance.   
   To begin with, as it can be seen in Table 1, all groups exhibited an overall marked improvement 
between the two writing tests. 
 

Table 1.Learners’ performance in the writing test 
 

 Before the intervention After the intervention 
Group A 5/10 7/10 
Group B 7/10 9/10 
Group C 6,5/10 9,5/10 
Group D 5/10 6,5/10 
Group E 6/10 8/10 
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effectively, reduce their mistakes in grammar(35%), punctuation and spelling, as well as enrich 
their vocabulary(80%), as presented in Table 2. 
 

Table 2. Learners’ evaluation of their writing performance 
 

 Before the intervention After the 
intervention 

write well 10% 55% 
plan writing 55% 65% 

choose correct genre 15% 30% 
think of ideas 50% 75% 

use nice vocabulary 45% 80% 
make less grammar mistakes 15% 35% 

 

Discussion of the findings 

Improvement of the learners’ writing performance 

As it became evident from the qualitative evaluation of the groups’ writings while they were 
engaged in written mediation, all the groups produced coherent texts, exhibiting markedly positive 
differentiations in terms of grammatical structures, vocabulary, cohesion and coherence, as well as 
communication of meaning. Such a fact indicated a significant improvement in their actual writing 
performance and, thus, substantiates the first research question, namely, that the implementation of 
written mediation tasks can help young learners improve their writing performance. This is further 
supported by the quantitative analysis of the learners’ answers to the questionnaires, which clearly 
depicts the positive shift in learners’ feelings and attitudes towards writing since almost all of them 
highly value the contribution of written mediation to the enhancement of their ability to think of 
ideas more easily, organize their writing better, improve their vocabulary and make fewer mistakes 
in terms of grammar, spelling and punctuation.  

Positive attitudes towards writing and motivation 

The statistical analysis of the research findings indicated that the learners’ opinions and 
attitudes towards writing were positively affected by the application of the mediation writing tasks 
and can provide evidence for the verification of the second research question of this study. More 
specifically, learners adopted a positive mentality towards these techniques and highly ranked their 
positive impact on affective factors. They felt more confident about writing and less worried about 
making mistakes, their perceptions of writing improved and their willingness to engage themselves 
in writing was increased. 

Moreover, engagement in real-life communicative activities led to the enhancement of 
learners’ motivation and positive feelings since, by being encouraged to develop their cognitive 
and metacognitive strategies through paraphrasing, using synonyms, translating and relying on 
their existing resources in L1 in order to express meaning, they were helped to become more 
autonomous in their learning. Similarly, learners’ critical thinking was developed and their 
sophisticated choices about which pieces of information to relay and prioritize functioned as an 
additional boost in their positive attitudes towards writing since their contribution to both the 
writing process and the written product was highly acknowledged.  

What is also important is that, by helping them make comparisons between the two languages 
and understand the differences in expressing meaning between them in sociolinguistic terms, 
written mediation enabled learners to realize the value of effectively using L1 while learning a 
foreign language. It should, also, be mentioned that learners’ collaboration and peer feedback 
during the written mediation tasks had an additional positive impact on the learners’ attitudes 
towards writing and, consequently, on their motivation, too.   
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Applicability of written mediation practices in primary school education. 
It is the present researcher’s belief that the whole discussion presented in the above sections 

constitutes sufficient evidence for the applicability of written mediation practices in the Greek 
primary classroom. Both the qualitative and the quantitative analysis of the research results  
indicate a strong possibility for the integration of written mediation practices in the syllabus of 
English in Greek state primary school and seem to further support Dendrinos and Stathopoulou’s 
(2010) suggestion to ELT professionals to design tasks that aim to have learners practise the role 
of mediator. It also points to the fact that practices, which foster the exploitation of learners’ L1, as 
well as any possible foreign languages they use to communicate, can and should be implemented 
since “a monolingual approach to ESL is rejected not just because it may slow the acquisition of 
English but because it denies learners the right to draw on their language resources and strengths” 
(Auerbach, 1993, p.10).  
 
Conclusion 

It has become apparent that the present study has offered substantial evidence about the 
positive impact written mediation practices can have on young learners’ writing performance and 
can constitute an ideal way of satisfying learners' communicative and writing needs, which, as 
Dendrinos (2003, p.153) pinpoints, “are created in the learners native social environment and are 
built around certain types of language activity which require simultaneous, consecutive or 
sequential use of the native and target languages”. More specifically, it was proved that the whole 
process was of benefit for the young learners of the primary school. Their writing performance 
was enhanced, as exemplified by the improved quality of their written products, which were more 
coherent, better organized and, to a great extent, free of mistakes in terms of grammar and 
punctuation. Their vocabulary was also enriched, while they were given the opportunity to make 
comparisons between languages. Additionally, learners’ attitudes towards writing were positively 
affected since they felt more confident during the writing process and even weaker learners were 
quite motivated. Their autonomy in learning was developed since they gained independence, 
relying on what they can do as language users to communicate.  It should, however, be pointed out 
that, given the recent introduction of mediation in the Greek EFL context, further research can be 
proposed. Apart from verbal texts on which the present study focused, it would be worth 
investigating the use of multimodal texts in the written mediation process and cater thus for the 
integration of technology, which undoubtedly constitutes one of young learners’ major interests. It 
is believed by the present researcher that various technological applications, such as YouTube, 
blogs, facebook, e-mails or voice-mails, can replace the traditional verbal text and constitute a 
valuable tool for the practice of young learners’ mediation skills. Another topic worthy exploring 
could be to examine the extent to which relaying information from reading source texts in other 
foreign languages, which young learners are taught at school (e.g. French, German), can have an 
effect on their writing performance, and whether it can match the characteristics of multilingual 
classrooms and cater for the needs of learners coming from various linguistic and cultural 
contexts. 
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει μία πειραματική παρέμβαση βασισμένη στην Ολοκληρωμένη 
Εκμάθηση Περιεχομένου & Γλώσσας, που στόχευε στην ανάπτυξη της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα και στην 
καλλιέργεια της επίγνωσης των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με στοιχεία του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος, αξιοποιήθηκε η 
μεθοδολογία story-based learning με βασικό κορμό παραμύθια από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η 
πειραματική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε 60 μαθητές Γ’ δημοτικού από Δημοτικά Σχολεία του Ν. Ημαθίας. 
Διήρκησε συνολικά επτά μήνες (Οκτώβριος 2015 – Μάιος 2016) και η υλοποίηση του προγράμματος 
πραγματώθηκε με δίωρες διδασκαλίες 3 φορές την εβδομάδα. Αρχικά, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τα 
γεωγραφικά και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία της εκάστοτε ευρωπαϊκής χώρας απ’ την οποία 
προερχόταν το παραμύθι μέσα σε ένα πολυαισθητηριακό πλαίσιο στην αγγλική γλώσσα, ενώ έπειτα δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στην αφήγηση του παραμυθιού από τον εκπαιδευτικό ο οποίος παρουσίαζε το παραμύθι 
στους μαθητές του με την βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας, και συγκεκριμένα με τη χρήση του PowerPoint 
και διαφανειών στις οποίες υπήρχαν εικόνες του εκάστοτε παραμυθιού στο οποίο γινόταν αναφορά. Στο 
τελευταίο στάδιο, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε δημιουργικές δραστηριότητες όπως κατασκευή εικαστικών 
δημιουργιών, κατόπιν ηχητικών οδηγιών, όπως επίσης και σε δημιουργική αφήγηση μικρών ιστοριών, 
καθώς και με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, κινητικά και επιτραπέζια παιχνίδια και τέλος με 
παιχνίδια ρόλων βασισμένα στο παραμύθι, στοχεύοντας στη γλωσσική ανάπτυξη και εξοικείωση τους στην 
Αγγλική γλώσσα. Για την αποτίμηση του project χρησιμοποιήθηκαν τα εξής μεθοδολογικά εργαλεία: α) 
προέλεγχος/ μετέλεγχος και β) το ημερολόγιο του ερευνητή. Συμπερασματικά και αποτιμώντας όλα τα 
δεδομένα, διαπιστώθηκε βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων & των δεξιοτήτων κατανόησης του 
προφορικού λόγου των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα ενώ διαφάνηκε σημαντική ανάπτυξη στη δεξιότητα 
‘κατανόησης’ στοιχείων του ευρωπαϊκού λαϊκού πολιτισμού. 
Λέξεις κλειδιά: CLIL, πολυπολιτισμική επίγνωση, ξένη γλώσσα, επικοινωνιακές δεξιότητες  

Εισαγωγή 

Οι ιστορίες και τα παραμύθια αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους μικρούς μαθητές, 
καθώς προσφέρουν τόσο γλωσσικά όσο και γνωστικά οφέλη στους ίδιους προσιδιάζοντας ένα 
ασφαλές και χαλαρό περιβάλλον στο οποίο απώτερος στόχος είναι η μάθηση (Shin, 2006). Ένα 
τέτοιο πλαίσιο το οποίο αξιοποιεί κατά κύριο λόγο τα παιχνίδια, μειώνει το άγχος και την 
ανησυχία των μαθητών επιτρέποντας έτσι την αποτελεσματικότερη εκμάθηση μιας γλώσσας 
(Mixon & Temu, 2006 σε Georgopoulou & Griva, 2012 ). Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά μπορούν 
να εξασκήσουν και να αναπτύξουν την φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους 
(Halliwell,1992 ) καθώς οι ιστορίες είναι αφενός ανάμεσα στις προτιμήσεις των μικρών μαθητών 
και αφετέρου προσφέρουν ένα πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης πλούσιο σε γλωσσικά 
ερεθίσματα. Η συμβολή, εξάλλου, των ιστοριών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγονός πως επιτυγχάνουν να διατηρήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των 
μαθητών -κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό- σ τη διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας. 
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Εξάλλου, έχει καταδειχθεί πως οι ιστορίες προσελκύουν την προσοχή των μαθητών και τους 
ωθούν στο να αντιμετωπίζουν τη μάθηση ως μια ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία και όχι ως 
μια διαδικασία μύησης τους σε γραμματικοσυντακτικές δομές μια γλώσσας στόχου (Ellis & 
Brewster, 1991). Επίσης, τα παραμύθια εξάρουν τη φαντασία των μαθητών και ωθούν τους 
μαθητές να προβαίνουν σε συνεχή χρήση της γλώσσας προκειμένου να μοιραστούν τις ιδέες τους 
(Halliwell, 1992:7) με τους συμμαθητές τους παράγοντας προφορικό και γραπτό λόγο 
συνδυαστικά. Παράλληλα, η αφήγηση ιστοριών επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εισάγει τους 
μαθητές σε μια νέα θεματική λεξιλογίου και να τους εξοικειώσει με διαφορετικές συντακτικές 
δομές (Halliwell, 1992:7 ). 

Από την άλλη μεριά, οι παιγνιώδεις δραστηριότητες που αξιοποιούνται συνδυαστικά με τις 
ιστορίες αποτελούν ένα βασικό κίνητρο χρήση της γλώσσας στόχου ακόμη για πιο διστακτικούς 
μαθητές. Πράγματι, μέσα από τα παιχνίδια τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους 
καθώς και τα συναισθήματά τους (Hansen, 1994). Επίσης, ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
μιλήσουν, να επικοινωνήσουν ακόμα και με περιορισμένο λεξιλογικό ρεπερτόριο ενθαρρύνοντας 
τη μη λεκτική επικοινωνία (Desiatova, 2009). Ακόμη, τα κινητικά παιχνίδια παρέχουν στους 
μαθητές μια πλούσια εμπειρία μάθησης της ξένης γλώσσας, εμπλέκοντάς τους στην ανάγνωση και 
την ακρόαση των οδηγιών και των κανόνων του παιχνιδιού. Μέσα από  τη διαδικασία αναζήτησης 
διευκρινίσεων από τον εκπαιδευτικό και της επικοινωνίας τους με τους συμπαίχτες τους 
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα- στόχο, οι μαθητές προβαίνουν στην ανάπτυξη και χρήση της 
γλώσσας. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα των παιχνιδιών είναι ότι προωθούν την ανάπτυξη 
της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου των μαθητών καθώς επίσης και την κατανόηση του 
προφορικού λόγου καθόλη τη διάρκεια της εμπλοκής τους σε παιγνιώδεις δραστηριότητες 
(Wright, Bettridge & Buckby, 1984 ).  

 

Εκπαιδευτική Παρέμβαση  

Σκοπός & Στόχοι  

 
Σύμφωνα με την ισχύουσα βιβλιογραφία, η επίδραση των προγραμμάτων τα οποία βασίζονται 

στο παραμύθι είναι ευεργετική όχι μόνον στην γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και στην 
ανάπτυξη των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων τους (Παπαδόπουλος & Γρίβα 2015, 
Ιωαννίδου & Γρίβα 2014, Γρίβα 2013, Παπαδόπουλος συν άλλοι 2012, Shin, 2006, Mixon & 
Temu, 2006). Σε συνέχεια των πειραματικών παρεμβάσεων του Παπαδόπουλου & Γρίβα (2015) 
και των Γρίβα & Χοστελίδου (2012) αναφορικά με την αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών για τη 
γλωσσική ανάπτυξη μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ σε μία δεύτερη γλώσσα, αποφασίσαμε 
να διεξάγουμε αυτή την έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να 
μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και τα πιθανά πλεονεκτήματα της εφαρμογής ενός πολύ-
αισθητηριακού προγράμματος πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ταυτόχρονης γλωσσικής 
και γνωστικής ανάπτυξης σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, μέσα από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώχθηκε η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική ως ξένη 
γλώσσα και η απόκτηση βασικών γνώσεων αναφορικά με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσα σε 
ένα περιβάλλον που επιτρέπει τους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά.  

 Συγκεκριμένα, τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 
α) η εφαρμογή ενός πολυαισθητηριακού προγράμματος βασισμένο σε ευρωπαϊκά παραμύθια 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;  
β) η εφαρμογή ενός πολυαισθητηριακού προγράμματος βασισμένο σε ευρωπαϊκά παραμύθια 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της ενημερότητας των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά 
με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην μετάδοση γεωγραφικών στοιχείων διαφορετικών 
ευρωπαϊκών χωρών;   
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Συμμετέχοντες 
Στην παρούσα πειραματική παρέμβαση συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές Γ’ Δημοτικού οι 

οποίοι φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία του Ν. Ημαθίας. Οι μαθητές συμμετείχαν στο 
εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους ενώ η διδακτική 
παρέμβαση υλοποιήθηκε κατά τους μήνες Οκτώβριο 2015 – Μάιο 2016.  

 
Σχεδιασμός του προγράμματος  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση το παραμύθι από διάφορες χώρες της 
Ευρώπης συμπεριλαμβάνοντας ποικίλες δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και κίνησης, 
επιτραπέζια και κινητικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις καθώς επίσης και ψηφιακές και 
αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι 
πολυαισθητηριακές δραστηριότητες βασισμένες στο παιχνίδι ωφελούν και δρουν ευεργετικά στην 
καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την ολιστική ανάπτυξη της γλώσσας των 
μαθητών (Γρίβα & Σέμογλου, 2015, Παπαδόπουλος & Γρίβα 2014, Παπαδόπουλος συν άλλοι 
2012, Tomlinson & Masuhara 2009).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης της Αγγλικής ως Ξένη γλώσσα σε ένα πρόγραμμα 
βασισμένο στο παραμύθι, επιδιώχθηκε οι μαθητές να αναπτύξουν τις: 

 Γνωστικές δεξιότητες, καθοδηγούμενοι και κινητοποιημένοι με στόχο την αποκόμιση 
γνώσεων οι οποίες αποκτήθηκαν από διάφορες δραστηριότητες (knowledge based 
activities) σχετικά με την Ευρώπη και τις Ευρωπαϊκές χώρες.  

 Επικοινωνιακές δεξιότητες, μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών σε παιγνιώδεις 
δραστηριότητες δημιουργικής κίνησης και έκφρασης βασισμένες στο εκάστοτε 
παραμύθι.  

 Πολυπολιτισμική ευαισθησία και αφύπνιση μέσα από την ενασχόληση των μαθητών 
με τα παραμύθια των ευρωπαϊκών χωρών και τα πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία 
αυτών.  

Τα παραμύθια επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψουν όσο το δυνατόν, το 
μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης (βόρεια, κεντρική, νότια, νησιώτικη) καθώς επίσης και με το να 
μεταφέρουν τα αντίστοιχα μηνύματα τους τα οποία προέβαλαν στους μικρούς μαθητές. Έτσι, το 
συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τα ακόλουθα παραμύθια: 

1. Ελλάδα, «Τα τρία μικρά λυκάκια» 
2. Βουλγαρία, «Το χρυσό πούλι» 
3. Αλβανία, «Γιατί το κουνούπι κάνει Ζζζζ» 
4. Σερβία, «Κόρη από το άλογο πιο γρήγορη»  
5. Ρουμανία, «Η βασιλοπούλα και η ραφτοπούλα» 
6. ΠΓΔΜ, «Ο γάιδαρος και η αλεπού»  
7. Κροατία, «Ο ψαράς και η γυναίκα του» 
8. Βοσνία & Ερζεγοβίνη, «Η ομορφιά» 
9. Κύπρος, «Η καλομοίρα»  
10. Μαυροβούνιο, «Ο βράχος του Θεού»  

 
Η διαδικασία 

Σημαντική επιδίωξη της συγκεκριμένης παρέμβασης αποτέλεσε η δημιουργία ενός φιλικού και 
δημιουργικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι μαθητές να καταφέρουν να αναπτύξουν αβίαστα 
την Αγγλική ως ΞΓ. Έτσι, ερχόμενοι σε επαφή με τα παραμύθια της Ευρώπης, και δίνοντας 
έμφαση στα ενδιαφέροντα και στις κλίσεις τους, πετυχαίνουν ένα δημιουργικό περιβάλλον με 
παιγνιώδεις δραστηριότητες βασισμένες στα παραμύθια, καλλιέργεια της γλώσσας και διεύρυνση 
των γνωστικών τους οριζόντων ως προς τις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι μαθητές καθ’ όλη  τη διάρκεια 
του προγράμματος, ήρθαν σε επαφή με ευρωπαϊκά παραμύθια από διάφορες χώρες και 
ασχολήθηκαν διεξοδικά με τα μηνύματα που απέρρευσαν, τους ήρωες των παραμυθιών και την 
σημασία τους. Επίσης, προχώρησαν σ τη δραματοποίηση τους, τη δημιουργία κατασκευών, 
ζωγραφιών και δημιουργικών αφηγήσεων βασισμένων στο εκάστοτε παραμύθι.  
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α) Προ- στάδιο: Ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών 
Στόχος αυτού του σταδίου ήταν να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών όσον αφορά στο 

θέμα του κάθε παραμυθιού. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός εισήγαγε τους μικρούς μαθητές 
στο λεξιλόγιο που απαιτούνταν για την κατανόηση του παραμυθιού ενώ προέβαινε σε επεξήγηση 
του θέματος της ιστορίας με τη χρήση εικόνων, ψηφιακών διαφανειών, καθώς και αντικειμένων 
τα οποία σχετίζονται με την εκάστοτε ιστορία, και με την χρήση διαλόγων μεταξύ των παιδιών τα 
οποία μέσα από διάφορες ερωτο-αποκρίσεις οδηγούνται στην εκμάθηση και κατανόηση της 
γλώσσας.   

 
β) Κυρίως στάδιο: Αφήγηση του παραμυθιού  
Κατά το κύριο αυτό στάδιο, ο εκπαιδευτικός αφηγούνταν το παραμύθι με τη συνοδεία του 

αντίστοιχου εποπτικού υλικού όπως εικόνες, μουσική, κούκλες κτλ. Σε αυτό το στάδιο, οι μικροί 
μαθητές προέβαιναν σε ακρόαση του παραμυθιού και παρακολούθηση της εξέλιξης της ιστορίας 
μέσα από το βοηθητικό και συνοδευτικό υλικό. Άλλωστε η Γρίβα (2008) σε έρευνα της, 
συμπέρανε πως η ακρόαση μιας ιστορίας σε μια άλλη γλώσσα πέραν της μητρικής βοηθάει τους 
μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου και τις δεξιότητες 
συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός για να διευκολύνει την κατανόηση του 
παραμυθιού στην Αγγλική γλώσσα προέβαινε συχνά σε χειρονομίες, μιμήσεις, αλλαγή τόνου 
φωνής και στάσης του σώματος ενώ κάποιες φορές προκαλούσε παύση στην αφήγηση του 
παραμυθιού και ήλεγχε τους μαθητές με ερωτο-αποκρίσεις.  

 
γ) Μετα-στάδιο: Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων  
Το συγκεκριμένο στάδιο χαρακτηριζόταν από δημιουργικότητα, ενεργή συμμετοχή και 

επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό. Κατά αυτό το στάδιο, οι μαθητές 
συμμετέχουν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες δημιουργικής και κινητικής έκφρασης, σε 
δραστηριότητες δραματοποίησης, ζωγραφικής και εικαστικής δημιουργίας. Τα κινητικά παιχνίδια 
με βάση το θέμα του παραμυθιού αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα και κάλυπταν μεγάλο μέρος 
του συγκεκριμένου σταδίου μια και έρευνες έχουν καταδείξει τη ευεργετική τους δράση στην 
γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών (Παπαδόπουλος συν άλλοι 2012, Γρίβα & Σέμογλου 2013, 
Γρίβα & Χοστελίδου 2012). Ο εκπαιδευτικός λειτουργώντας ως υποστηρικτής της διαδικασίας 
παρότρυνε τους μαθητές και τους κινητοποιούσε για συμμετοχή σε αυτές τις παιγνιώδεις 
δραστηριότητες οι οποίες τους προσέλκυαν και ενδυνάμωναν τον ενεργητικό τους ρόλο. Επίσης, η 
δραματοποίηση αποτέλεσε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του συγκεκριμένου μέρους, στο οποίο οι 
μαθητές συμμετείχαν έχοντας μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο και παρουσίαζαν το παραμύθι στους 
συμμαθητές τους και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Μέσα από τη δημιουργική τους στάση, 
ανέπτυξαν την γλώσσα, αβίαστα, μέσα από την συμμετοχή τους σε δραματοποιημένες 
δραστηριότητες μια και η δραματοποίηση αποτελεί κάτι περισσότερο από στιγμή διασκέδασης για 
τους ίδιους, αποτελεί ένα μέσο γλωσσικής ανάπτυξης και φαντασίας (Halliwell, 1992: 7) το οποίο 
τους βοηθάει να επεκτείνουν τον γλωσσικό τους πλούτο, την συνεργασία τους μέσω της 
επικοινωνίας αλλά και την ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Παπαδόπουλος, 
2014). Επίσης, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ενασχόληση με εικαστικές κατασκευές και η 
δημιουργία χειροτεχνιών σχετικών με το εκάστοτε παραμύθι, ώστε να αποτυπώνουν με δικές τους 
καλλιτεχνικές δημιουργίες την κατανόηση του παραμυθιού και τα μηνύματα τα οποία αποκόμιζαν 
μιας και τόσο η ενασχόληση με εικαστικές κατασκευές όσο και η ζωγραφική, δρουν 
εποικοδομητικά στην γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή (Γρίβα & Χοστελίδου, 2012). Έτσι, μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο ενασχόλησης και κινητοποίησης, οι μαθητές συμμετείχαν και επικοινωνούσαν 
χρησιμοποιώντας λειτουργικά και στοχευμένα την γλώσσα.   

 
Αξιολόγηση 

Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πειραματικής παρέμβασης, χρησιμοποιήθηκαν από 
τους ερευνητές 4 ερευνητικά εργαλεία: α) προέλεγχος/ μετέλεγχος, πριν και μετά  τη διεξαγωγή 
της παρέμβασης ώστε να ελεγχθεί η γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών β) το ημερολόγιο του 
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ερευνητή, γ) portfolio των μαθητών και δ) ερωτηματολόγιο ικανοποίησης με την ολοκλήρωση 
των διδασκαλιών και της συνολικής παρέμβασης.  
Προέλεγχος – Μετέλεγχος 

Αρχικά, διανεμήθηκε σε όλους τους μαθητές της πειραματικής παρέμβασης από την εφαρμογή 
της παρέμβασης ένα αρχικό τεστ ώστε να ανιχνευθεί το επίπεδο γλωσσικής επάρκεια των 
μαθητών. Το ίδιο τεστ (μετέλεγχος) δόθηκε στους μαθητές και με την ολοκλήρωση της 
παρέμβασης. Εξάλλου , τόσο ο προέλεγχος όσο και ο μετέλεγχος στόχευαν στην αναγνώριση της 
δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου με στόχο την εκμάθηση της γλώσσας. Αξίζει να 
αναφερθεί και να τονιστεί ότι τα δύο εργαλεία αναφέρονταν στην ίδια δεξιότητα, τα 
αποτελέσματα της οποίας επρόκειτο να συλλεχθούν, να μελετηθούν και να αποδώσουν όσο το 
δυνατόν εγκυρότερες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης (Stocking, 
1999). 

Το τεστ περιελάμβανε τα εξής μέρη:  
α) την αναγνώριση και αναφορά λέξεων μέσα από μια εικόνα.  
β) την εύρεση και τον εντοπισμό μιας χώρας μέσα από μία αφίσα κατόπιν προτροπής του 

εκπαιδευτικού – ερευνητή 
Αρχικά, ο εκπαιδευτικός παρουσίαζε στους μαθητές μια εικόνα η οποία απεικόνιζε ένα τοπίο 

και ξεκινούσε την αξιολόγηση του μαθητή. Πρωτίστως, ο εκπαιδευτικός τον προτρέπει να 
αναφέρει όσες λέξεις γνωρίζει παρατηρώντας την αφίσα, ενώ ο εκπαιδευτικός κατέγραφε τις 
λέξεις που ανέφερε ο εκάστοτε μαθητής.  

Επίσης, σε δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτικός επιδεικνύοντας τον χάρτη της Ευρώπης, καλούσε 
τους μαθητές να δείξουν την χώρα του παραμυθιού, καθώς επίσης και κάποια βασικά στοιχεία 
του, που ο ίδιος εκπαιδευτικός είχε κάνει αναφορά σε αυτά.  

 
Ημερολόγιο  

Ως εργαλείο συλλογής ερευνητικών δεδομένων επιλέχθηκε από τον εκπαιδευτικό – ερευνητή 
το ημερολόγιο το οποίο αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο με σκοπό την αξιολόγηση 
πειραματικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που οργανώνονται από τους εκπαιδευτικούς 
(Altrichter et al., 1993). Η καταγραφή του ημερολογίου γινόταν στο τέλος κάθε διδασκαλίας.  

Όσον αφορά  τη δομή του ημερολογίου, βασίστηκε στις «ερωτήσεις προβληματισμού για 
καθοδήγηση ημερολογιακών εγγραφών» των Richards & Lockhart (1994: 16 -17). Οι ερωτήσεις 
του ημερολογίου που χρησιμοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό – ερευνητή βασίστηκαν σε τρεις 
τομείς α) σε ερωτήσεις σχετικές με  τη διδασκαλία β) σε ερωτήσεις σχετικές με τους μαθητές και 
γ) σε μια γενική αποτίμηση της διδασκαλίας.  

Το ημερολόγιο που εφαρμόστηκε κατά την συγκεκριμένη παρέμβαση περιείχε 6 ερωτήσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος τομέας αποτελούνταν από τρεις ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους 
που ετέθησαν a priori από τον εκπαιδευτικό και τον βαθμό εκπλήρωσης τους. Επίσης, αφορούσε 
τα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον εκπαιδευτικό καθώς επίσης και την 
αποτελεσματικότητα τους ενώ τέλος, σχετιζόταν με τις μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους 
μαθητές αφενός και αφετέρου,  ανάμεσα στους μαθητές και στον εκπαιδευτικό. 

Ο δεύτερος τομέας σχετιζόταν με τους μαθητές και περιείχε μία ερώτηση σχετικά με την 
στάση των μαθητών στην αρχή, κατά  τη διάρκεια και στο τέλος της δραστηριότητας καθώς 
επίσης και στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε ο εκπαιδευτικός στις ανάγκες των μαθητών. Ο 
τελευταίος τομέας αφορούσε μια συνολική αποτίμηση και περιείχε δύο ερωτήσεις σχετικά με τα 
πιθανά προβλήματα που ενδεχομένως να παρουσιαστούν καθώς επίσης και τα σημεία στα οποία η 
διδασκαλία πήγε καλά, δίνοντας πάντα πιθανές εξηγήσεις από τον εκπαιδευτικό, ενώ 
καταγράφονται και προτάσεις βελτίωσης της εκάστοτε διδασκαλίας.  

Οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε άξονα.  
Α. Ερωτήσεις σχετικά με  τη διδασκαλία: 
1)Τι στόχους είχα, σε τί βαθμό τους εκπλήρωσα;  
2)Τι διδακτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν; και  
3)Ποιες ήταν οι μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στους μαθητές και 

σε μένα; 
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Β. Ερώτηση σχετικά με τους μαθητές: 
 1)Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή βοήθεια); Πώς 
ανταποκρίθηκα εγώ;  

Γ. Ερωτήσεις συνολικής αποτίμησης:  
1)Τι πήγε καλά, τι όχι; Ποια είναι μια πιθανή εξήγηση; και  
2)Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Γιατί; 
βοηθητικά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών (Παπαδόπουλος & Γρίβα 2014, 

Παπαδόπουλος & Πέιου 2014, Wade & Yarbrough, 1996).  
 
Αποτελέσματα 
Προφίλ του δείγματος 

Στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση συμμετείχαν συνολικά 20 μαθητές (12 κορίτσια 
και 8 αγόρια) δημοτικού σχολείου του Ν. Ημαθίας. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των 
μαθητών κατά φύλο.  

Πίνακας 1. Κατανομή μαθητών κατά φύλο 

Φύλλο N Ποσοστό 

Αγόρια 30 50% 

Κορίτσια 30 50% 

Σύνολο 60 100% 

 
Αναφορά λέξεων 

Κατά την αρχική δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός προτρέπει τον εκάστοτε μαθητή να αναφέρει 
όσες λέξεις γνωρίζει παρατηρώντας την αφίσα που του επιδεικνυόταν ενώ ο εκπαιδευτικός 
κατέγραφε τις λέξεις που ανέφερε ο εκάστοτε μαθητής. Ο πίνακας 2. παρουσιάζει τον μέσο όρο 
απαντήσεων καθώς επίσης και την τυπική απόκλιση του αριθμού των λέξεων των μαθητών τόσο 
στον προέλεγχο όσο και στον μετέλεγχο. Όπως είναι φανερό, ο μέσος όρος του αριθμού των 
λέξεων που ανέφεραν οι μαθητές στον μετέλεγχο (m=14,4) είναι μεγαλύτερος εν συγκρίσει με το 
μέσο όρο του αριθμού των λέξεων στον προέλεγχο (m=5).  
 

2.Μέσος όρος και Τυπική απόκλιση 

 Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μέσος όρος 5 14,4 

Τυπική Απόκλιση 1,08 1,14 
 
Εύρεση και εντοπισμός χώρας  

Κατά  τη δεύτερη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός προέβαινε σε μεγαλόφωνη ανάγνωση του 
τίτλου του εκάστοτε παραμυθιού στην ξένη γλώσσα και οι μαθητές καλούνταν να δείξουν στον 
χάρτη της Ευρώπης την αντίστοιχη χώρα προχωρώντας σε εκφώνηση της χώρας στη γλώσσα 
στόχο.  

Ο πίνακας 3. που ακολουθεί, παρουσιάζει τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των 
απαντήσεων των μαθητών στο σύνολο τους. Όπως είναι φανερό, οι μαθητές έδειξαν μια σαφή 
άνοδο στον μετέλεγχο (Μ.Ο=1,3) με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πειραματικής 
παρέμβασης, σε σχέση με την απόδοση τους στον προέλεγχο (Μ.Ο=3,9) 

 
(1= έβρισκε αμέσως την απάντηση 
2= έβρισκε με λίγη σκέψη την απάντηση 
3= έβρισκε την απάντηση με την βοήθεια του εκπαιδευτικού 
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4 = δεν έβρισκε την απάντηση ) 
Πίνακας 3. Μέσος όρος και Τυπική Απόκλιση 

Εύρεση & εντοπισμός χώρας 

 Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Μέσος όρος 3,7 1,5 

Τυπική Απόκλιση 0,78 0,26 
 
Ημερολόγιο  

Με την ποιοτική ανάλυση των ημερολογιακών καταγραφών από τον εκπαιδευτικό, 
αναδείχθηκαν κάποιες κατηγορίες εστιασμού όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 5. α) διδακτική 
διαδικασία, β) ρόλος του εκπαιδευτικού, γ) στάση των μαθητών και δ) γενική αποτίμηση των 
διδασκαλιών. Επιπρόσθετα, ομαδοποιήθηκαν και καταγράφηκαν επιμέρους στοιχεία τα οποία 
αφορούν κάθε τομέα.  

Πίνακας 5. Ημερολογιακές καταγραφές 
Τομέας Κατηγορία Επιμέρους Στοιχεία 

Διδακτική διαδικασία Εποπτικό υλικό  Χάρτης 
 Βίντεο 
 Ζωγραφιές 
 Ψηφιακές διαφάνειες 

 Δραστηριότητες & 
Τεχνικές 

 Διδασκαλία με ΤΠΕ  
 Δημιουργικές δραστηριότητες 
 Καταιγισμός ιδεών 
 Διαπροσωπική επικοινωνία 

 Μορφή επικοινωνίας  Χρήση Γ1 (μητρική γλώσσα) 
 Χρήση ΞΓ (ξένη γλώσσα) 
 Μη λεκτική επικοινωνία 

Ρόλος του εκπαιδευτικού  Παροχή βοήθειας  Ενθάρρυνση/Κινητοποίηση 
 Καθοδήγηση 
 Αλληλεπίδραση με τους μαθητές 
 Υποστήριξη στις δυσκολίες 
 Διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων/διδασκαλίας 

Στάση Μαθητών  Συμμετοχή μαθητών  Ενεργή συμμετοχή σε διερευνητικές 
δραστηριότητες 

 Ενεργή συμμετοχή σε παιγνιώδεις 
δραστηριότητες 

 Ενεργή συμμετοχή σε ομαδικές 
δραστηριότητες  

Γενική αποτίμηση  Δυσκολίες κατά την 
παρέμβαση 

 Δυσκολίες σε ειδικό λεξιλόγιο 
(γεωγραφικοί όροι)  

 Δυσκολίες στην κατανόηση 
προφορικού λόγου  

 Δυσκολίες στη δημιουργική 
παραγωγή λόγου  

 
Συμπέρασμα 

Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή κατά την οποία αξιοποιήθηκαν λαικά 
παραμύθια από διάφορες χώρες της Ευρώπης στην ξένη γλώσσα διαφάνηκε πως οι μαθητές 
ανέπτυξαν τόσο τις επικοινωνιακές δεξιότητες στη γλώσσα στόχο όσο και την ενημερότητα τους 
αναφορικά με στοιχεία γεωγραφίας και τον πολιτισμό της Ευρώπης. 
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Η αξιοποίηση των πολυμέσων σε κάθε συνάντηση, καθώς και η ενθάρρυνση των μαθητών για 
συμμετοχή σε διερευνητικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία για 
τους μαθητές της πειραματικής παρέμβαση στην τάξη, ενώ μάθαιναν Αγγλικά. Πράγματι, μέσω 
της εμπλοκής των μαθητών σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες, εστιασμένες και βασισμένες στις 
θεματικές των παραμυθιών, ενδυναμώθηκε η ιστορική και πολυπολιτισμική κατανόηση των 
μαθητών (Korosidou & Griva, 2014). Έτσι, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν πολυπολιτισμική 
συνείδηση μέσα από τις θεματικές των παραμυθιών με ταυτόχρονη την ανάπτυξη των γλωσσικών 
δεξιοτήτων (Huyen, 2003) μια και οι μαθητές συμμετείχαν σε αυθεντικές δραστηριότητες όπου 
σπουδαίο ρόλο κατείχε η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία. Άλλωστε, η σημασία της ανάπτυξης 
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε μια ξένη γλώσσα έχει καταδειχθεί σε πολλές έρευνες (Hüttner 
& Rieder - Bünemann, 2010, Maillat, 2010, Mewald, 2007, Moore, 2009). 

Αναφορικά με τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά με τα 
ευρωπαϊκά παραμύθια, καταδείχθηκε πως αποτέλεσαν ελκυστικές και ευχάριστες δραστηριότητες 
για τους μαθητές (Martinez, 2002) και δημιούργησαν αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας και 
μάθησης (Γρίβα & Χοστελίδου, 2012). Επίσης, βοήθησαν τα παιδιά να καλλιεργήσουν πιο 
αποτελεσματικά τις γλωσσικές δεξιότητες σε ένα «ασφαλές» και χαλαρό περιβάλλον μάθησης 
(Dryden & Vos, 1997; Kersten et al., 2010) και τους βοήθησαν να εξοικειωθούν πιο 
αποτελεσματικά με το ειδικό λεξιλόγιο και τους γεωγραφικούς όρους.   

Κρίνεται λοιπόν, απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν προγράμματα αξιοποιώντας 
παιγνιώδεις δραστηριότητες, καθότι όπως κατέδειξε και αυτή η έρευνα, αυτός ο τρόπος μάθησης 
καταδεικνύεται ωφέλιμος για την ολιστική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, μειώνει το 
συγκινησιακό φίλτρο και ωθεί τους μαθητές σε αυθεντική επικοινωνία χωρίς το άγχος και τους 
φόβους του κολάσιμου λάθους (Krashen, 1987).  
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Περίληψη 

Η ευθυγράμμιση του αναλυτικού προγράμματος για τις ξένες γλώσσες με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, η ανάδειξη της αναγκαιότητας της εκμάθησης γλωσσών και της ανάπτυξης της 
πολυγλωσσίας, των πολυγραμματισμών, των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και της κριτικής σκέψης, αλλά 
και η εφαρμογή του Νόμου 3966 για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, καθιστούν αναγκαία την 
εφαρμογή πειραματικών και δημιουργικών πρακτικών και διδακτικών μεθόδων. Στο πλαίσιο αυτό 
εφαρμόστηκε στο 2ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης από τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας, 
Χημείας και Φυσικής η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (Content and Language 
Integrated Learning-CLIL) στις ενότητες των χημικών ενώσεων και αντιδράσεων για τη Χημεία και των 
Νόμων του Νεύτωνα για την Φυσική στην αγγλική γλώσσα στην Α΄ Λυκείου το σχ. έτος 2015-2016. Η 
τελική αξιολόγηση και το ερωτηματολόγιο, δομημένο στα 4 Cs του CLIL, κατέδειξαν  ότι η ξένη γλώσσα 
δεν παρεμποδίζει την κατανόηση του περιεχομένου, αντιθέτως βελτιώνει τις γλωσσικές δεξιότητες των 
μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά: Ολοκληρωμένη εκμάθηση γλώσσας και περιεχομένου (CLIL), γλωσσικές δεξιότητες, 
αξιολόγηση 

Εισαγωγή 
Οι συνεχείς αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με τη διδασκαλία και 

εκμάθηση των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης (2006), 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητών, όπως επικοινωνία στην ξένη 
γλώσσα, διαπολιτισμική επίγνωση και μεταγνωστικές δεξιότητες (Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 2007; Π.Ι., 2009) ως απαιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από 
τη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα όπως, μεταξύ άλλων, το πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό 
ευρωπαϊκό περιβάλλον και η αυξημένη πιθανότητα πολλαπλών αλλαγών επαγγέλματος ή και 
χώρας εργασίας κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Στο πλαίσιο αυτό το Ενιαίο Πρόγραμμα 
Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (2011) αναμορφώθηκε, ώστε να δημιουργήσει έναν πολίτη, ο 
οποίος, μεταξύ άλλων, να μπορεί να επικοινωνεί και να διαμεσολαβεί σε ποικίλα γλωσσικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Παράλληλα, τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία καλούνται να προωθήσουν την 
εκπαιδευτική έρευνα σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα και να 
εφαρμόσουν πειραματικές πρακτικές και διαφοροποιημένη μάθηση (Νόμος 3966). 

Οι εξελίξεις αυτές και η αναπτυσσόμενη πορεία της μεθοδολογικής προσέγγισης του CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) στην Ευρώπη (Eurydice, 2006) έχουν δώσει τα 
τελευταία χρόνια ώθηση στην Ολοκληρωμένη Eκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL) με 
στόχο να ενοποιηθεί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας με άλλα γνωστικά αντικείμενα του 
Αναλυτικού Προγράμματος, να βελτιωθεί η επίδοση των μαθητών στην ξένη γλώσσα 
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(Lasagabaster, 2008) και  να δημιουργηθούν ευέλικτες και πολυσχιδείς εμπειρίες της ξένης 
γλώσσας στο σχολείο (Coyle, 1999). 

 
Ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL) 

H Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας άρχισε να εφαρμόζεται σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης κάτω από την ομπρέλα της δίγλωσσης εκπαίδευσης τη δεκαετία του ’90 και 
μετά την επιτυχημένη εφαρμογή των προγραμμάτων εμβύθισης στον Καναδά και τη διδασκαλία 
βασισμένη στο περιεχόμενο (Content-based Language Teaching) στις Ηνωμένες Πολιτείες 
(Cummins & Swain, 1986; Brinton et al., 1989) υποστηρίζοντας τη διδασκαλία μαθημάτων του 
Αναλυτικού Προγράμματος μέσω μίας ξένης ή δεύτερης γλώσσας, δίνοντας έμφαση και στα δύο 
(Perez-Vidal, 2007) και μετατρέποντας την τάξη σε πεδίο καινοτομίας και έρευνας. (Craen et al., 
2007; Perez-Vidal, 2007). 

Μέχρι στιγμής έχουν εφαρμοστεί διάφορα μοντέλα, προσεγγίσεις και μέθοδοι του CLIL, όπως 
συνεργατική ή εμπειρική μάθηση και ολοκληρωμένη προσέγγιση της γλώσσας με τους μαθητές να 
συνεργάζονται σε ένα θέμα και να αναπτύσσουν δεξιότητες σκέψης και μελέτης (Crandall, 1992, 
1994). Παρά την ύπαρξη πολλών μοντέλων εφαρμογής του CLIL που υποστηρίζεται από πολλούς 
ερευνητές (Banegas, 2012; Calvino, 2012; Lasagabaster, 2008), το CLIL αποτελεί πλέον μία 
επικρατούσα τάση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη (Eurydice, 
2006) μετατρέποντας την τάξη σε μία μη τυπική τάξη, καθώς το μέσο διδασκαλίας είναι η ξένη 
γλώσσα (Katarzyna, 2011). 

Το CLIL εξυπηρετεί τους στόχους που προέχουν στο  εκπαιδευτικό σύστημα των διαφόρων 
χωρών, κοινωνικο-οικονομικούς, κοινωνικο-πολιτισμικούς, γλωσσικούς ή εκπαιδευτικούς 
(Eurydice, 2006), παρέχει μία πρακτική προσέγγιση εκμάθησης γλώσσας και περιεχομένου, 
αναπτύσσει τα κίνητρα και βελτιώνει τη διαπολιτισμική κατανόηση (Darn, 2006). Σε κάθε 
περίπτωση πιστεύεται ότι μαθαίνουμε καλύτερα μία γλώσσα όταν παίρνουμε πληροφορίες μέσω 
αυτής (Richards & Rodgers, 2001; Larsen-Freeman, 2000, in Banegas, 2012). Συγκεκριμένα, το 
CLIL ακολουθεί το τρίπτυχο που ανέπτυξε ο Coyle (2007), γλώσσα της μάθησης βασικού 
λεξιλογίου και φράσεων για την πρόσβαση στο περιεχόμενο, γλώσσα για τη μάθηση για να 
μπορούν οι μαθητές να εκτελούν τα καθήκοντα και γλώσσα μέσω της μάθησης, δηλαδή τη γλώσσα 
που προκύπτει από τη γνωστική διαδικασία. 

Για να είναι επιτυχής η εφαρμογή του CLIL, πρέπει, σύμφωνα με τον Coyle (1999, 2002), να 
συνδυάζει στοιχεία τεσσάρων βασικών αρχών (4 Cs): του περιεχομένου (content: γνώση και 
δεξιότητες σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα), της επικοινωνίας (communication: η χρήση 
της γλώσσας για τη μάθηση και η μάθηση της χρήσης της γλώσσας), της γνωστικής λειτουργίας 
(cognition: ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων) και της κουλτούρας (culture: εναλλακτικές 
προοπτικές και κατανόηση του άλλου) (Darn, 2006; Nowak, 2011). Χρειάζεται ακόμη να 
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στρατηγικές μετάδοσης της γνώσης και διευκόλυνσης της 
κατανόησης (επανάληψη, απλοποιημένος λόγος, διευκρινίσεις, οπτικά μέσα) και να 
προσαρμοστούν στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και το μαθησιακό στυλ των 
μαθητών (Perez-Vidal, 2007, adapted from Bermhardt, 1992). 

Όπως προκύπτει από μελέτες (Lasagabaster, 2008; Calvino, 2012; Smit & Dalton-Puffer, 
2007), το CLIL παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, προετοιμάζει τους μαθητές για περαιτέρω σπουδές και εργασία στο 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, δημιουργεί κίνητρα εκμάθησης ξένων γλωσσών για την 
εκπλήρωση πραγματικών σκοπών με φυσικό τρόπο, τους βοηθάει να μάθουν ορολογία, 
ενδυναμώνει τη διαπολιτισμική επικοινωνιακή τους ικανότητα, αναπτύσσει μία θετική στάση στο 
τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές στην ξένη γλώσσα (can do statements) (C.E.F.R., 2001), 
βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ μαθητών και μαθητών και εκπαιδευτικών. Όσο για τους 
εκπαιδευτικούς, στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη καλών πρακτικών, η χρήση 
καινοτόμων μεθόδων και μέσων, οι ευκαιρίες για δικτύωση και επαγγελματική κινητικότητα 
(Calvino, 2012). 
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 QR Reader. This is a device specific application, i.e. Android or iOS, which can be 
downloaded from the corresponding App Store. Once installed, it allows the user to 
simply point the device and scan the code to retrieve the information included. There is a 
wide variety of QR Readers (or Decoders) available for free, like i-nigma for iOS devices. 

 QR Generator. This is a device specific application, i.e. Android or iOS, which can be 
downloaded from the corresponding App Store. Once installed or accessed on line, it 
allows the user to create a QR Code. There are many applications available. Once the user 
accesses the application, he can follow a series of straightforward steps, some only 
requiring cutting and pasting a url, before clicking on generate. The information is then 
presented as a QR code usually in jpeg or png formats. They can be downloaded for 
printing or to be used electronically, like Visualead (www.visualead.com, 2015). 

The selection of the most suitable application requires some soul searching. However, the 
range available will satisfy even the most demanding user even without a subscription fee.  

According to Kossey et al., (2015): “Although QR codes are not as popular as some predicted, 
they are still relevant, with teachers and students developing innovative ways of using the 
technology for learning”. 

 

QR Codes: Opportunities and Challenges.  

The primary focus of any educational act has been the provision and acquisition of new 
information. Knowledge acquisition (Wisegeek, 2015) characteristically “has detailed the process 
of processing, understanding, and recalling information through one of a number of methods”. It 
may sound outdated, yet this one direction process assumed a teacher who provided the content 
and students who acted as receivers. The source of information usually revolved around the 
printed word with additional media formats (audio or video) coming into play as technology 
developed. Still the quest for content was not abandoned. Access to content was guided, 
monitored, even controlled, by the educator according to an externally developed curriculum.  

In the 21st century digital reality, access to information has been revolutionized both in 
terms of volume as well as in terms of diversity. Although control may still lie in the hands of 
educators, especially as far as standardized assessment measures are concerned, there is minimal 
control of how much, where and when learners can be exposed to.   This is an opportunity waiting 
to be exploited as well as a challenge for all involved since it steers away from traditional 
expectations and well-established norms.  The end result may be chaotic if it results to a collapse 
of the structure and the framework that were identified as acceptable.  

One further opportunity that digital reality affords education is the possibility to access 
information through different learning modalities (Sara, 2005). In particular, those modalities that 
match the learning styles of our learners: “how students use their senses in the learning process”. 
We commonly consider four modalities: visual (seeing), auditory (hearing), kinesthetic (moving), 
and tactile (touching). 

A new education model seems to be emerging. A model that places the learner in the 
centre of attention, accessing content at will while the educator stands on the sideline observing 
from a distance. Any attempt to regress to the older model faces strong resistance and in the minds 
of learners feels unnatural.  Students are taking control and they need to direct their efforts and 
make use of their time in the most productive way possible. The challenge is to provide and train 
them in a new set of skills and values that will assist in creating a structured and principled 
educational environment that will accommodate 21st Century digital landscape.  

It is in this direction that the principle of Personal Knowledge Mastery (Jarche, 2011) 
works. PKM is “a set of processes, individually constructed, to help each of us make sense of our 
world and work more effectively”.  Furthermore, this simple three-part model is “a framework for 
individuals to take control of their professional development through a continuous process of 
seeking, sense-making and sharing” (Jarche, 2014). Within this framework, each process is 
defined as follows: Learners seek information to satisfy their thirst for knowledge, to satisfy their 
natural curiosity, or simply to keep up to date in a constantly changing world. Learners do not just 
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accumulate knowledge. They make sense of new content by reflecting upon it, personalizing it and 
using it in new and suitable situations. They are in charge of experimentation, trialing and making 
any possible amendments and necessary adjustments before they develop their own content.   
Finally, they share this new content by exchanging ideas, experiences, opinions and 
considerations with their social and professional acquaintances.   

This framework requires a modern learning environment (Osborne, 2013) which necessitates 
specific qualities to help it grow. Osborne (2013) identifies three:  

1. Flexibility, i.e., the ability to exploit learning opportunities, to take advantage of a variety 
of group dynamics, to allow diversification. 

2. Openness, i.e., to provide opportunities to observe and learn from the teaching and 
learning of others and be observed in return; to accommodate the possibility of inter-
curricular and inter-disciplinary exchanges.  

3. Accessibility, i.e., to resources, including technology; to a mixture of wireless and wired 
technologies offering access to whatever and whenever content or assistance students need 
within the flow of their own learning. 

Ideally, Learning is transformed into a pleasant, creative, useful and effective experience. 
Learning becomes more personalised both in terms of content as well as of method and style. 
Learning becomes part of a social experience through peer-teaching and teamwork. Learning 
ownership is the responsibility of the learners who become accountable for their own progress. 
Learning allows for the transition between the physical and the virtual worlds and vice versa.  

If learning is to be transformed in the way described above, all stakeholders need to consider 
the difficulties that lie ahead. It is not an automatic process. It demands incremental training in all 
the areas mentioned. Linking the physical to the virtual world while educators release control and 
students assume responsibility can be the first steps.   

Linking the physical to the virtual world (Kossey et al., 2015) allows an escape and freedom 
from the two dimensional world of paper based teaching and learning. It forms a natural link 
between ‘what is there’ and ‘what else is available and accessible’.  They augment educational 
reality (Nelsoney, 2013) by allowing educators and students to access and create layers of digital 
information on top of the physical world. QR codes combine simple creation with easy access. 
They create new Interactive workspaces while increasing student engagement and possibly by 
providing instantaneous feedback or additional content. “In this way, the codes support experien-
tial learning. In addition they offer expanded pedagogical value in exercises that draw students 
into creating and contributing content” (EDUCAUSE, 2012). 

 

QR Code Activities Checklist 

QR Codes are not as popular as one might expect. As a result, not everyone who sees one 
will know what to do. A certain amount of training and familiarisation is needed, which is also 
true for any introduction of technology into the classroom. Teachers need to carefully consider the 
content they would like students to access as well as the device students will use.  

The table 1 records the nature and variety of content that QR Codes can bring to an 
educational (language) learning activity and suggestions about the ways teachers and students can 
exploit them. 

Table 1: What a QR Code can offe 
Content What a QR Code can offer 

Applications 
Direct learners to applications appropriate for their device platform for 
discussion or downloading. There may be implications with downloading, 
e.g. registering. 

Email 
Send a message to specific recipients avoiding the difficulties of typing 
addresses. Some QR Readers allow for message editing. 

Social Media 
Direct learners to specific social media pages or encourage them to take 
action within a controlled environment.  

Images Display a variety of images on learner screens bypassing the problems of 
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colour photocopying. Images must be suitable for the age and interests of 
learners.  

MP3 
Provide learners with audio or video content to assist or enhance their work, 
though these files may be of limited length or quality.  

Multi URL 
Guide learners to selected sites avoiding the dangers of their wandering off 
or mistyping the addresses needed. 

PDF 
Send learners large files of data in precise layout avoiding the cost and 
burden of reproducing large documents in bulk. 

SMS 
Send a quick, yet rather short, message to another device if you need to 
change platforms. Ideal for variety or surprise. 

Text 
Send text information to learners in digital form, yet not extensive 
documents as with PDF files.  

vCard 
Guide learners how to obtain personal information of participants and/or 
provide their information to other participants for real world practice of 
cyber safety. 

Website 
Direct learners to specific sites or sections of sites bypassing the difficulties 
of misspelling addresses.  

 
This table is by no means exhaustive and there may be numerous combinations of content 

and activities possible. However, it provides a clear indication of what digital technologies can 
contribute to what might otherwise be considered conventional teaching. In fact, Digital 
Technologies (European Commission, 2014) have not been understood “to necessarily constitute 
an enhancement of the quality of learning and teaching themselves”. They are a means to an end 
with “the quality of content remaining paramount”.  

What teachers and students must expect from applications such as QR Code Readers and 
QR Code Creators are both a shift towards student-centred teaching as well as the enhancement of 
the learning environment. Educators have limitless opportunities to exploit a wide range of digital 
resources available in a variety of formats and for a variety of platforms. These resources, and the 
possibilities they afford, can advance the quality and diversity of the curriculum. 

Learners are unique, and so is the way they learn. Personalised learning should be the 
concern and ultimate aim of educators. Therefore, the teaching tools used in any learning situation 
should cater for and train students for individual ways of learning, with the students in the centre 
of all efforts. In particular, some students learn better and faster with the help of digital media that 
incorporate images, graphics, video and audio content. Others prefer a more conventional 
approach. Digital technologies in the classroom can combine content and approach to create a 
bespoke learning experience for each student, enhancing each student’s strengths. Picture 2 
illustrates how an example activity using QR Codes can be constructed and integrated into a 
language lesson.  
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that the new content that learners have explicitly or implicitly created, e.g., ideas, experiences, 
opinions, resources, needs to be shared through the proper channels in ways that increase our 
network of connections similarly at personal and professional levels.  

 

Conclusion 

Learning benefits from conventional teaching as well as from digital technologies. 
Students today deserve the opportunities that benefitted students of previous generations. What 
would the face of education be today if printed books were not available to students individually?  
Like students in the past, students today need to experience diverse sights, sounds, and content of 
their natural and cultural communities as well as international. As John Keats wrote, "Nothing 
ever becomes real till it is experienced". Learning becomes real through experience. With 
innovative practices and engaging processes, educators can provide knowledge acquisition and 
skills training worthy of the 21st Century. 
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Περίληψη 

Κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης-περίπτωσης συνιστά ο εντοπισμός της διαπολιτισμικής 
δεξιότητας, καθώς η ολοένα και συστηματικότερη εστίαση της διδακτικής μεθοδολογίας των ξένων 
γλωσσών σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών, ωφελεί τη γλωσσική εκμάθηση. Έτσι, ο 
διαπολιτισμικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των γλωσσών-κουλτούρων προωθείται και ο εκπαιδευόμενος 
καθίσταται κοινωνικός παράγοντας. Το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Λάρισας, το οποίο 
λειτουργεί στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης Λάρισας, συνιστά την εκπαιδευτική δομή της 
διεξαγωγής της έρευνας που έλαβε χώρα το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 στο πλαίσιο της διπλωματικής 
εργασίας μας. Πρόκειται για σχολείο εντασσόμενο στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου 
μάθησης και ως τέτοιο οφείλει να προωθεί τη διαπολιτισμικότητα και μέσω συγκεκριμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας μέσω της διδασκαλίας του 
Aγγλικού γραμματισμού.  

Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική δεξιότητα, γλωσσοδιδακτική, διαπολιτισμικότητα 

Εισαγωγή 

Η διδακτική των αγγλικών προϋποθέτει τον συνεχή επαναπροσδιορισμό στόχων για την 
καλύτερη δυνατή επικοινωνία μέσα σε ένα πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
μάθησης όπως είναι το 2ο Σ.Δ.Ε. Λάρισας. Όπως αναφέρει η Farina-Gravanis, το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα (ΚΕΠΑ) «υποστηρίζει την αρχή ότι η εκμάθηση 
μιας γλώσσας συνίσταται στην απόκτηση διαφόρων δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται σε 
διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας με βάση τον πλουραλισμό, την παραλλαγή, τη διαφοροποίηση» 
(2010: 87). Στόχος είναι η ανάπτυξη της βιωματικής μάθησης της οποίας οι αρχές, ενεργητική 
μάθηση (Hiemstra & Sisco, 1990), μάθηση μέσω πράξης, εμπειρική μάθηση (Φίλλιπς, 2004) 
εφαρμόζονται στον Αγγλικό Γραμματισμό. Η μη ύπαρξη, όμως, διδακτικού εγχειριδίου ειδικά 
εκπονημένου για τη διαπολιτισμική πλέον φυλακή αποτελεί μία σημαντική τροχοπέδη. Να 
σημειωθεί, ωστόσο, πως υπάρχουν βάσεις δεδομένων όπου ο εκάστοτε εκπαιδευτής μπορεί να 
ανατρέξει και να βρει υλικό.  

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο της έρευνας είναι ένα μη μονόγλωσσο περιβάλλον στο οποίο η 
Αγγλική γλώσσα συνιστά τη μόνη επίσημα προσφερόμενη ξένη γλώσσα προς εκμάθηση. Λόγω 
της ποικιλομορφίας των χαρακτηριστικών του κοινού-στόχου οι δεύτερες γλώσσες συνυπάρχουν 
με τις ξένες, όπως και με τις μητρικές, είτε μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα κράτησης είτε και 
παράλληλα στο σχολικό περιβάλλον. Ως μητρική γλώσσα (Γ1) ορίζεται η πρώτη χρονολογικά 
γλώσσα που κάποιος μαθαίνει (Baker, 2001: 62) μέσα στο περιβάλλον της οικογένειάς του, από 
τους γονείς του. Τόσο η δεύτερη γλώσσα (Γ2) όσο και η ξένη γλώσσα (Γ3) είναι μη μητρικές, 
ωστόσο μόνο η Γ2 διδάσκεται ως γλώσσα αρωγός (Galisson & Coste, 1976: 307). Όπως σωστά 
επισημαίνει η Farina-Gravanis «κατά την εκμάθηση/διδασκαλία όλων των ξένων γλωσσών 
εμπλέκονται δύο μέσα γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτισμικά τα οποία είναι μεταξύ τους 
διαφορετικά» (2010: 34). 

Το 2ο Σ.Δ.Ε. Λάρισας, ως μινιατούρα της κοινωνίας, αποτελεί ένα σχολείο στο οποίο 
πραγματοποιούνται προσπάθειες γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των ήδη ευνοούμενων 
κοινωνικών τάξεων και εκείνων που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό. Το κοινό-στόχος 
είναι άντρες διδασκόμενοι την Αγγλική ως ξένη γλώσσα στο Σ.Δ.Ε. Φυλακών Λάρισας. Εξ 
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ορισμού όσοι στερούνται την ελευθερία τους βιώνουν τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού 
και αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινωνικά ευάλωτη ομάδα. Να σημειωθεί πως ένας έγκλειστος 
ενδέχεται να ανήκει παράλληλα και σε άλλες ευπαθείς περιθωριοποιημένες κοινωνικά ομάδες 
(υπόδικοι, κρατούμενοι τρίτης ηλικίας, μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, τσιγγάνοι, 
ομοφυλόφιλοι, ασθενείς χρόνιων παθήσεων, ψυχικά ασθενείς ή/και χρήστες εξαρτησιογόνων 
ουσιών) (Θεμελή, 2010: 83). Επιπλέον, διακρίνονται για διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, 
καταγωγή και έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες, άλλη θρησκεία, διαφορετικό γλωσσικό 
σύστημα, είναι δίγλωσσοι, πολύγλωσσοι, κ.ά..  

Ο Byram ενστερνίζεται την ιδέα της διαπολιτισμικής υπηκοότητας καθώς αναγνωρίζει τη 
σημασία του διαλόγου μεταξύ ατόμων και ομάδων διαφορετικής ταυτότητας (2011: 16). Εξάλλου, 
«η διδακτική των ξένων γλωσσών είναι… κάτι περισσότερο από το να μαθαίνεις πώς να λειτουργείς 
σε ένα νέο περιβάλλον» (Neuner, 1996: 234). Η μαθησιακή διεργασία έγκειται, λοιπόν, στην 
εκμάθηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων με έμφαση στην εξατομίκευση και αφορά στο 
κοινό-στόχο. Μάλιστα, οι διαφορετικές ικανότητες του κάθε εκπαιδευόμενου είναι στενά 
συνδεδεμένες με ατομικά χαρακτηριστικά γνωσιακής, συναισθηματικής και γλωσσικής φύσης 
(ΚΕΠΑ, 2001: 185). Είναι σημαντικό να τονιστεί πως συναισθηματικοί παράγοντες, όπως η 
αυτοεκτίμηση, η συναισθηματική εμπλοκή και τα κίνητρα, η κατάσταση και οι στάσεις που 
ορίζονται στο ΚΕΠΑ (2001: 186) παίζουν καταλυτικό ρόλο ως προς την εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας.  

Εντοπίζεται, λοιπόν, το εξής παράδοξο, όπως επισημαίνει ο Byram: ο εκπαιδευτής ξένων 
γλωσσών εκδηλώνει μια στροφή σε άλλες κουλτούρες παρόλο που διδάσκει στα πλαίσια ενός 
εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος (2013: 57). Η Abdallah-Pretceille δικαιολογημένα διερωτάται 
τι ακριβώς χρειάζεται να γνωρίζει ο εκπαιδευτής σχετικά με την κουλτούρα του Άλλου ή πιο 
συγκεκριμένα για τον Άλλο έτσι ώστε να είναι σε θέση να τον διδάξει ή με άλλα λόγια να τον 
βοηθήσει κατά την εκμάθηση (2006: 476). Η έννοια γλώσσα-κουλτούρα του Galisson έρχεται να 
εξηγήσει τον τρόπο αρμονικής συνεργασίας των δύο αυτών πραγματικοτήτων καθώς η γλώσσα 
έχει διεισδύσει στην κουλτούρα μέσω της κοινωνικής πρακτικής και η μία απαιτεί την άλλη 
(1990: 108). Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο η γλώσσα είναι το όχημα, το προϊόν και ο παραγωγός 
του πολιτισμού (Galisson, 1987: 120-140). 

Σκοπός της μελέτης είναι να επέλθει μια σαφής οριοθέτηση της έως τώρα διαπολιτισμικής 
δεξιότητας των εκπαιδευόμενων του 2ου Σ.Δ.Ε. Λάρισας. Η παρούσα μελέτη λειτουργεί ως 
διερευνητική προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο η δεξιότητα αυτή προωθείται στον 
Αγγλικό γραμματισμό μέσω των διδακτικών στόχων, ενοτήτων και δραστηριοτήτων του 
προγράμματος σπουδών που υιοθετείται στο εν λόγω εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, θα 
προσδώσει πληροφορίες βάσει των οποίων ενδέχεται να σχεδιαστούν μελλοντικά πρωτότυπες 
διδακτικές δραστηριότητες, τόσο για την εκμάθηση όσο και για την αξιολόγηση, γεγονός που 
υποδηλώνει τον μελλοντικό σχεδιασμό υλικού για την ενσωμάτωση της δεξιότητας στον 
πληθυσμό αυτό.  

Συγκεκριμένα, στοχεύουμε στην καταγραφή ενδεικτικών τύπων γνώσεων των εκπαιδευόμενων 
μέσω ερωτηματολογίου βασισμένου στο μοντέλο διαπολιτισμικής επικοινωνιακής δεξιότητας του 
Byram (ICC, Intercultural Communicative Competence). Οι στόχοι της έρευνας συνοψίζονται ως 
ακολούθως: 

• Ο εντοπισμός της διαπολιτισμικής δεξιότητας αναφορικά με τις νόρμες, αλήθειες, μόνιμες 
αξίες των Άγγλων και στοιχεία γεωγραφίας της Αγγλίας. 

• Ο εντοπισμός της διαπολιτισμικής δεξιότητας αναφορικά με παραδόσεις, έθιμα, 
συνήθειες, κοινωνικές πρακτικές των Άγγλων. 

Έννοιες και ορισμοί 

Η Αγγλική γλώσσα - ο Αγγλικός γραμματισμός 

Οι ομιλούμενες γλώσσες είναι εύληπτο πως είναι πολλές σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Η 
πολυγλωσσία αποτελεί κατάσταση και πλαίσιο επικοινωνίας όταν περισσότερες από δύο γλώσσες 
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έρχονται σε επαφή, όταν τα μέλη μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας επικοινωνούν σε περισσότερες 
από δύο γλώσσες ακόμη και εάν -επισήμως τουλάχιστον- δεν τις διδάσκονται (Κοιλιάρη, 2005). 

Αναφορικά με την Αγγλική γλώσσα δύναται να ειπωθεί πως η υπεροχή της ως κοινός κώδικας 
επικοινωνίας στο πλαίσιο της πολύγλωσσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι αναμφισβήτητη 
(Breidbach, 2003). Η Αγγλική γλώσσα, λοιπόν, που δικαίως ορίζεται ως lingua franca αποδίδεται 
στην Πύλη για την Ελληνική γλώσσα ως: «Η γλώσσα που χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας 
μεταξύ ομιλητών που δεν έχουν κοινή μητρική γλώσσα. Ως συνώνυμοι χρησιμοποιούνται κάποτε και 
οι όροι κοινή, βοηθητική γλώσσα ή γλώσσα συνεννόησης….» (http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=306). Η έννοια του 
Γραμματισμού απαντάται στο εν λόγω διδακτικό πλαίσιο και συνοψίζεται στον ορισμό της 
UNESCO:  «Στη σημερινή εποχή γραμματισμός δεν είναι απλώς και μόνον η ικανότητα να διαβάζει 
κανείς και να κατανοεί ένα κείμενο. Γραμματισμός είναι η ικανότητα να ελέγχουμε τη ζωή και το 
περιβάλλον μας και η ενασχόλησή μας με τα προβλήματά μας με τρόπο ορθολογικό, διά του 
λόγου…».  

Για τον Αγγλικό γραμματισμό προβλέπεται πρόγραμμα σπουδών (Μητσικοπούλου & 
Σακελλίου-Schultz, 2006) το οποίο περιλαμβάνει το γενικότερο πλαίσιο, τις προδιαγραφές για το 
περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τις μεθόδους διδασκαλίας και την αξιολόγηση. Κατόπιν, τον 
Μάιο του 2008 πραγματοποιήθηκε μία επικαιροποίηση των προδιαγραφών που συνιστά 
αναθεωρημένη έκδοση μόνο της δεύτερης ενότητας. Επιπρόσθετα, τον Σεπτέμβριο του 2013 ο 
νέος οδηγός σπουδών συμπληρώνει και επαυξάνει την έκδοση του προγράμματος σπουδών του 
2006 (Σακελλίου & Μητσικοπούλου, 2013). Το θεωρητικό μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται 3 
ώρες εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα και στα δύο επίπεδα, με τη διδακτική ώρα να ορίζεται στα 
σαράντα πέντε λεπτά (45΄). Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας 
(Μητσικοπούλου & Σακελλίου-Schultz, 2006: 17). Ακόμη, δύνανται να διεξαχθούν εξετάσεις 
πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στα Αγγλικά.  

Διαπολιτισμικότητα 

Η διαπολιτισμικότητα ορίζεται «ως λειτουργία δύο σταδίων, ανάμεσα σε δύο κουλτούρες, ή σε 
μια μικτή κουλτούρα ή σε ένα ενδιάμεσο στάδιο κατάκτησης και τις περισσότερες φορές εμπλέκονται 
περισσότερα από δύο στάδια, όπως είναι η πολιτισμική παρεμβολή και η εκατέρωθεν πολιτισμική 
διείσδυση» (Coste, Moore & Zarate, 2009: 10). Νοείται περισσότερο ως μία διαφορετική δίοδος 
στις γλώσσες και συνάμα κουλτούρες, μερικές εκ των οποίων θα είχαν ενδεχομένως μείνει στο 
περιθώριο αλλά και ως σημαντικό θεμέλιο της γλωσσοδιδακτικής (Araújo e Sá, De Carlo & Melo-
Pfeifer, 2010: 282).   

Η De Carlo αναφέρει πως η διαπολιτισμικότητα η οποία εισάγεται σταδιακά στη διδακτική 
των ξένων γλωσσών επιφέρει αλλαγές στην πρόσβαση της ξένης κουλτούρας (1998: 43). 
Εξάλλου, το πολιτισμικό φορτίο εννοιών, εκφωνημάτων και παγιωμένων εκφράσεων της 
γλώσσας-στόχου είναι σπουδαίας σημασίας καθότι ο εκπαιδευόμενος καθίσταται όσο το δυνατόν 
ικανότερος στο να κατακτήσει το νόημά τους μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ως 
αποτέλεσμα, το πολιτισμικό φορτίο των λέξεων μπορεί να ξεπεράσει τα γλωσσικά σύνορα, ακόμη 
και αν ο Galisson ισχυρίζεται το αντίθετο (1991), και ταυτόχρονα να επιτευχθεί η διάλυση του 
συγκεχυμένου και του περίεργου του ξένου πολιτισμού. Σύμφωνα με το Ενιαίο Πρόγραμμα 
Σπουδών των Ξένων Γλωσσών «...η συστηματική διαπραγμάτευση εννοιών και η αντίληψη του 
κόσμου μέσα από το πρίσμα διαφορετικών γλωσσών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση 
των οριζόντων του εκπαιδευόμενου σε σχέση με τις πολιτισμικές ομάδες που παράγουν τη γλώσσα» 
(ΕΠΣ-ΞΓ, 2011: 17).  

Η διαπολιτισμική δεξιότητα 

Σύμφωνα με τους Krashen & Terrell (1983), οι οποίοι ανέπτυξαν τη φυσική μέθοδο, «η 
επικοινωνία συνιστά την πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας και εφόσον η μέθοδός τους 
επικεντρώνεται στη διδασκαλία επικοινωνιακών δεξιοτήτων», οι μελετητές αναφέρονται στη 
φυσική μέθοδο ως ένα παράδειγμα της επικοινωνιακής προσέγγισης (Richards & Rodgers, 2001: 
179). Η επικοινωνιακή ικανότητα/δεξιότητα είναι, ουσιαστικά, η δυνατότητα του ομιλητή 
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αναγνώρισης και παραγωγής επικοινωνιακά σωστού λόγου, προτάσεων που λειτουργούν σωστά 
σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας (Τσοπάνογλου, 1985).  

Ωστόσο, η διαπολιτισμική δεξιότητα, και όχι μόνο η επικοινωνιακή, αποτελεί κύριο άξονα της 
παρούσας μελέτης. Η διαπολιτισμική δεξιότητα μελετήθηκε το 1950 και έπειτα, καθώς ανέκυπταν 
προβλήματα στον τομέα της επικοινωνίας όσων μεταναστών, λόγω εύρεσης εργασίας, διέμεναν 
στο εξωτερικό. Έκτοτε, το ενδιαφέρον των ερευνητών αυξήθηκε και τα διάφορα μοντέλα 
διαπολιτισμικής δεξιότητας που διατυπώθηκαν αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα.  

Ο πιο διαδεδομένος ορισμός της διαπολιτισμικής δεξιότητας βασίζεται στο μοντέλο ICC του 
Byram και αποδίδεται ως η δεξιότητα του να επικοινωνεί κάποιος ή να αλληλεπιδρά με τρόπο 
αποτελεσματικό και ορθό σε διαπολιτισμικές περιστάσεις βάσει της διαπολιτισμικής γνώσης του 
ίδιου, των ικανοτήτων του και των συμπεριφορών του (Deardorff, 2008: 33). Την πολυδιάστατη 
έννοια των δεξιοτήτων καθώς και τις ποικίλες αποδόσεις στη βιβλιογραφία έρχεται να καλύψει με 
τον ορισμό του ο Fantini ο οποίος κάνει λόγο για ένα σύμπλεγμα δεξιοτήτων (2006: 12). 

Επίσης, η διαπολιτισμική δεξιότητα συνδέεται άρρηκτα με τον αναστοχασμό μας γύρω από 
την οικεία εθνοκεντρική στάση, την ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για ενσυναίσθηση 
αλλά και την αλλαγή προοπτικής πρωτίστως των ίδιων μας των εαυτών. Μάλιστα, η διεύρυνση 
των πρακτικών της καθημερινότητας μέσα από την αλλαγή των αυτοματοποιημένων 
συμπεριφορών συνιστά ακόμη μία παράμετρο της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής δεξιότητας 
(Παπαδοπούλου κ.ά., 2006). Ως εκ τούτου, η ερμηνεία του κόσμου με βάση τις συμπεριφορές 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη διαπολιτισμική επικοινωνία, δικαιολογώντας έτσι την άποψη της 
Risager περί παγκόσμιας διάστασης της διαπολιτισμικής δεξιότητας όπου όλοι είμαστε πολίτες 
ενός κόσμου με κοινά χαρακτηριστικά και αλληλεπιδρούμε κοινωνικά μέσα σε σύνθετα 
πολιτισμικά περιβάλλοντα (2009: 16).  

Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας νοείται ως το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
πολιτισμικής μάθησης με διάφορους επιμέρους στόχους, όπως για παράδειγμα είναι ο έλεγχος της 
αντιληπτικής ικανότητας, η συνειδητοποίηση των πολιτισμικών συντεταγμένων, αναφορών και 
προσδιορισμών της συμπεριφοράς μας, η ευαισθητοποίηση στην πρόσληψη και αντίληψη των 
πολιτισμικών διαφορών. Συν τοις άλλοις, η διαπολιτισμική δεξιότητα παραπέμπει στην 
αποτελεσματική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας και της πολιτισμικής διαφοράς (Κεσίδου 
& Παπαδοπούλου, 2008). Αυτό συνάδει και με την άποψη των Byram, Gribkowa, Starkey που 
υποστηρίζουν πως μέρος ευθύνης φέρει ο εκπαιδευτής, καθότι αυτός οφείλει να δημιουργεί φιλική 
ατμόσφαιρα στη σχολική τάξη γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 
δεξιότητας (2002: 34). 

Προκειμένου να καλλιεργηθεί η διαπολιτισμική δεξιότητα των εκπαιδευόμενων στον Αγγλικό 
γραμματισμό είναι συνετό να δοθεί προσοχή κατά την αναπαράσταση του πολιτισμού-στόχου 
καθώς και κατά την επιλογή της κοινωνικής ομάδας ή των κοινωνικών ομάδων στις οποίες 
επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας. Εξάλλου, «η διαπολιτισμική διδακτική των ξένων γλωσσών 
στοχεύει στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης επικοινωνιακής δεξιότητας για διαπολιτισμικές 
περιστάσεις επικοινωνίας» (Byram & Hu, 2013: 352). Επιπρόσθετα, ο Dervin υποστηρίζει πως με 
την εισαγωγή της διαπολιτισμικής δεξιότητας στην εκμάθηση είναι αναγκαία η εξασφάλιση των 
απαραίτητων τρόπων προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξή της (2010: 158). Η πολιτισμική 
επίγνωση εμπλέκει τους δύο κόσμους του εκπαιδευόμενου (αυτόν της μητρικής γλώσσας και 
εκείνον της γλώσσας-στόχου) έτσι ώστε να προσεγγίζεται η μία κουλτούρα μέσα από το πρίσμα 
της άλλης.  

Αντιπαραθέτοντας τις δύο δεξιότητες διαπιστώνεται πως η επικοινωνιακή δεξιότητα ενυπάρχει 
στη διαπολιτισμική ή όπως διατυπώνεται από την Parmenter «η έννοια της επικοινωνιακής 
δεξιότητας έχει μετασχηματιστεί στην έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής δεξιότητας» 
(2003: 20). Η συναρμολόγηση της επικοινωνιακής δεξιότητας κρίνεται προαπαιτούμενη της 
ανάπτυξης της διαπολιτισμικής. Άλλωστε, ο Sercu αναφέρει πως ο βασικός σκοπός της 
διδασκαλίας μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας δεν είναι μόνο η κατάκτηση της επικοινωνιακής 
δεξιότητας αλλά και η κατάκτηση της διαπολιτισμικής (2006).  
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Μοντέλο διαπολιτισμικής επικοινωνιακής δεξιότητας ICC του Byram 

Βάσει του ICC απαιτούνται πέντε γνώσεις (savoirs) που είναι σε διαρκή αλληλεπίδραση με την 
επικοινωνιακή δεξιότητα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της διαπολιτισμικής δεξιότητας. Οι 
γνώσεις αυτές εμπεριέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον πολιτισμό στον οποίο ανήκει 
κανείς καθώς και για άλλους, ξένους πολιτισμούς, δηλαδή τους Άλλους. Να σημειωθεί πως το 
ΚΕΠΑ (2001: 118-126) αφού βασίστηκε στις γνώσεις του Byram παραθέτει στο υποκεφάλαιο 5 
τις ικανότητες του χρήστη. Συγκεκριμένα πρόκειται για:  

• Τη δηλωτική γνώση (savoir), τη γνώση του κόσμου, την κοινωνικοπολιτισμική γνώση, τη 
διαπολιτισμική επίγνωση, τη γνώση κοινωνικών ομάδων (Byram, 1997: 58), τη γνώση 
καθημερινών καταστάσεων, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πιστεύω, αξιών και 
συμπεριφορών που πιθανόν είναι γνώριμα στους ντόπιους (Kelly, 2001: 130).  
Περιλαμβάνει ακόμη τη λογοτεχνία και την τέχνη. 

• Τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία (savoir apprendre/faire), πρακτικές και τις 
διαπολιτισμικές, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες διαβίωσης, τεχνικές και 
επαγγελματικές δεξιότητες, δεξιότητες ελεύθερου χρόνου, ικανότητες συσχέτισης του 
πολιτισμού προέλευσης με τον ξένο πολιτισμό, την ικανότητα επιτέλεσης του ρόλου του 
πολιτισμικού διαμεσολαβητή ανάμεσα στη δική μας και την ξένη κουλτούρα και την 
ικανότητα υπέρβασης στερεοτυπικών σχέσεων. Αφορά στην ικανότητα μάθησης, στις 
ικανότητες παρατήρησης και συμμετοχής σε νέες εμπειρίες. Διακρίνονται η επίγνωση της 
γλώσσας και της επικοινωνίας, η γενική φωνητική επίγνωση και δεξιότητες, οι δεξιότητες 
μελέτης και οι ευρετικές δεξιότητες. Σχετίζεται με την επικοινωνία κοινωνικά σε 
πραγματικό χρόνο, υιοθετώντας μάλιστα στρατηγικές όπως είναι η ευγένεια (Byram, 
1997: 61). 

• Την «Υπαρκτική» δεξιότητα (savoir-être) που δηλώνεται ως «η επικοινωνιακή 
δραστηριότητα των χρηστών/μαθητών επηρεάζεται όχι μόνο από τη γνώση, την αντίληψη 
και τις δεξιότητές τους, αλλά και από ατομικούς παράγοντες που σχετίζονται με την 
προσωπικότητα του καθένα…» ΚΕΠΑ (2001: 122). Περιλαμβάνονται οι στάσεις, τα 
κίνητρα, οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι τρόποι σκέψης και διάφοροι παράγοντες της 
προσωπικότητας του χρήστη. Σχετίζεται με την ανάπτυξη και καλλιέργεια της 
ενσυναίσθησης, περιέργειας και πολιτισμικής ανοχής (Byram, 1997: 50).  

• Τη δεξιότητα που σχετίζεται με κείμενα, έγγραφα κ.ά. (savoir comprendre), το νόημα των 
οποίων είναι προς ανάλυση και περαιτέρω εξήγηση προκειμένου να συνδεθεί πολιτισμικά 
(Byram, 1997: 61). 

• Τη δεξιότητα που σχετίζεται με εκείνα που ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακούει, να βλέπει, 
να νιώθει και να εκτιμά πολιτισμικά ανθρώπους και προϊόντα του πολιτισμού-στόχου σε 
συνάρτηση με τη διαπολιτισμική ευαισθησία και πάντοτε κριτικά (savoir s’engager). 
Είναι η διαδικασία εμπλοκής με την ξένη κουλτούρα (Byram, 1997: 63, Byram στο 
Błażek, 2008: 57). 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Τα 
ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε όλα ανεξαρτήτως τα τμήματα, έξι (6) στο σύνολο και των δύο 
επιπέδων. Για τη συμπλήρωση χρειάστηκε περίπου μία διδακτική ώρα, όμως η έρευνα 
ολοκληρώθηκε σε δύο ημέρες. Εκφράστηκαν παράπονα από τους εκπαιδευόμενους ως προς τη 
δυσκολία κατανόησης ορισμένων λέξεων στην Ελληνική γλώσσα (πρόκειται κυρίως για 
αλλόφωνους) και δόθηκαν κατόπιν προφορικές διευκρινίσεις.  

Το ερωτηματολόγιο 

Με σκοπό να αναδυθεί ένα μωσαϊκό δεξιοτήτων, το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε ως 
μέσο/εργαλείο λήψης πληροφοριών και συλλογής των απαντήσεων. Είναι δομημένο με δεκαέξι 
(16) συνολικά κλειστού τύπου ερωτήσεις υπό τη μορφή επιλογής (για κάθε ερώτηση 
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προσφέρονται τρεις κάθε φορά επιλογές). Είναι ανώνυμο και είναι στα ελληνικά (τη γλώσσα 
εκμάθησης του σχολείου).  

Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη το μοντέλο του Byram ICC και οι 
πέντε επιμέρους γνώσεις (savoirs). Συγκεκριμένα:  

• Οι ερωτήσεις 1, 2 και 3 έως και 7 εντάσσονται στις γνώσεις savoir, οι δύο πρώτες 
σχετίζονται με γνώσεις γεωγραφίας και οι επόμενες πέντε σχετίζονται με 
κοινωνικοπολιτισμική γνώση, γνώση του ιστορικο-πολιτικού πλαισίου. 

• Οι ερωτήσεις 8 και 9 εμπίπτουν στις γνώσεις savoir εφόσον αποκαλύπτουν γνώσεις 
επαγγελματικής και κοινωνικής ταυτότητας.  

• Οι ερωτήσεις 10, 11 και 12 δημιουργήθηκαν με σκοπό να εξεταστούν κοινωνικές 
περιστάσεις καθημερινής πρακτικής, νόρμας σε μια κατάσταση του πολιτισμού-στόχου 
και έτσι εντάσσονται τόσο στις γνώσεις savoir être (να έχουν εμπάθεια, περιέργεια και 
πολιτισμική ανοχή) αλλά και savoir faire (να μπορούν να επικοινωνήσουν κοινωνικά σε 
πραγματικό χρόνο, έχοντας μάθει να χρησιμοποιούν στρατηγικές όπως είναι η ευγένεια). 

• Οι ερωτήσεις 13 και 14 εντάσσονται στις γνώσεις savoir s’engager και αφορούν τα 
στερεότυπα. Η 13η ερώτηση αφορά τη χώρα-στόχο, ενώ η 14η αφορά τους Άγγλους. Η 
δεξιότητα αυτή περιλαμβάνει τις γνώσεις ενός διαπολιτισμικού ομιλητή και χρήστη της 
Αγγλικής γλώσσας αναφορικά με το να μπορεί να ακούει, να βλέπει, να νιώθει και να 
εκτιμάει πολιτισμικά ανθρώπους και προϊόντα του πολιτισμού-στόχου, δηλαδή να 
διαθέτει διαπολιτισμική ευαισθησία.  

• Οι ερωτήσεις 15 και 16 εμπίπτουν στις γνώσεις savoir s’engager καθώς σχετίζονται με 
την κουλτούρα στην καθημερινότητα του ξένου πολιτισμού. 

Το δείγμα 

Στους δύο κύκλους φοίτησης του 2ου Σ.Δ.Ε. Λάρισας ήταν εγγεγραμμένοι ογδόντα-οκτώ (88) 
ενήλικες κρατούμενοι κατά την έναρξη του σχολικού έτους, αλλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
διαπιστώθηκε μείωση του αριθμού λόγω αποφυλακίσεων, μεταγωγών, κ.ά.. Ως εκ 
τούτου, σαράντα-πέντε (45) εκ των έως τότε πενήντα-έξι (56) φοιτούντων μαθητών 
παρακολουθούσαν τα μαθήματα την περίοδο της έρευνας. Οι έντεκα (11) απουσίαζαν για 
προσωπικούς λόγους. Τα ερωτηματολόγια επεστράφησαν απαντημένα από τριάντα-εννέα (39) 
μαθητές που ήταν παρόντες στο χώρο του σχολείου τις ημέρες της διεξαγωγής της έρευνας.  

Αποτελέσματα έρευνας 

Στα δημογραφικά στοιχεία που οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δώσουν πληροφορίες 
περιλαμβάνονται η ηλικία, το επίπεδο φοίτησή τους, η εθνικότητά τους, η μητρική γλώσσα καθώς 
και η γνώση ξένων γλωσσών. Συγκεκριμένα, 15,4% του πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 
18-24 ετών, 71,8% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-45 ετών και μόλις 7,7% εντάσσεται στην 
ευρύτερη ομάδα των 46 ετών και άνω. Ωστόσο, 5,1% δεν απάντησε στην ερώτηση για την ηλικία. 
Επίσης, 53,8% των εκπαιδευόμενων φοιτούν στο Α΄ επίπεδο ενώ 43,6% φοιτούν στο Β΄ επίπεδο. 
Ωστόσο, υπάρχει ένα 2,6% εκ των ερωτηθέντων που δεν απάντησαν. Επιπλέον, παρατηρείται πως 
η ηλικιακή ομάδα 25-45 ετών εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα τόσο στο Α΄ όσο και στο 
Β΄ επίπεδο φοίτησης του 2ου Σ.Δ.Ε. Λάρισας. Επιπρόσθετα, η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών 
εμφανίζεται δεύτερη σε συχνότητα αναφορικά με το Α΄ επίπεδο και τελευταία αναφορικά με το 
Β΄. Να σημειωθεί πως το ακριβώς αντίστροφο συμβαίνει με την τρίτη ηλικιακή ομάδα στα δύο 
επίπεδα φοίτησης. Διακρίνεται, λοιπόν, πως οι μικρότερες ηλικίες έχουν μεγαλύτερη συχνότητα 
στο Α΄ επίπεδο φοίτησης.  

Η συντριπτική πλειοψηφία έχει την Αλβανική ως μητρική γλώσσα με ποσοστό της τάξης του 
48,7%, γεγονός που υποδηλώνει πως η πλειονότητα των έγκλειστων που παρακολουθούν το 2ο 
Σ.Δ.Ε. Λάρισας είναι Αλβανικής καταγωγής. Μόλις 30,8% έχει μητρική γλώσσα την Ελληνική, 
ενώ 15,4% έχει ως μητρικές γλώσσες εκείνες που εντάσσονται στις ανατολικές, όπως είναι για 
παράδειγμα η Περσική, Αραβική, Παστούν, Κουρδική. Με τα χαμηλότερα, ωστόσο ίδια μεταξύ 
τους, ποσοστά αποτυπώνονται ως μητρικές γλώσσες των εκπαιδευόμενων η Αγγλική, η Γαλλική 
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    Διαφαίνεται πως η συνειδητοποίηση για κλιμακωτή γνώση με εστίαση σε διαπολιτισμικά 
στοιχεία δύναται να υιοθετείται σε διδακτικές δραστηριότητες. Έτσι, λειτουργούν ως μέσο 
αφομοίωσης της γνώσης στη γλώσσα-στόχο και μετουσίωσης αυτής σε διαπολιτισμική. 
Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες φέρνουν τον εκπαιδευόμενο πιο κοντά στην αγγλική και όχι 
μόνο πραγματικότητα μιας και έχει τη δυνατότητα να τη βιώνει καθημερινά μέσω του Αγγλικού 
γραμματισμού. Συν τοις άλλοις, οι δραστηριότητες επιτρέπουν για γνώση, καθώς και μεταγνώση 
της γλώσσας-στόχου.  
    Πιο συγκεκριμένα, είναι εύληπτο πως η ενσωμάτωση διαπολιτισμικών στοιχείων προωθεί τον 
διάλογο, ενισχύει την πολιτισμική ανοχή και ενδεχομένως κατορθώνει να καταρρίπτει στερεότυπα 
στην εκπαίδευση μέσω της αλληλεπίδρασης των γλωσσών-κουλτούρων. Ένα καλά οργανωμένο 
διδακτικό πλαίσιο που υιοθετεί τη διαπολιτισμικότητα, ανεξαρτήτως μεθοδολογίας, και στοχεύει 
στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας στον Αγγλικό γραμματισμό δημιουργεί τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη δεδομένων στόχων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί 
η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας των ίδιων των εκπαιδευτών της γλώσσας-στόχου, 
δηλαδή η απόκτηση της ικανότητας της αποτελεσματικής διαχείρισης των εκάστοτε πολιτισμικών 
διαφορών (Κεσίδου, 2008α: 30).  
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Περίληψη 

Ανεξάρτητα από γεωγραφικές, κοινωνικοπολιτισμικές και άλλες παραμέτρους, σκοπός της ξενόγλωσσης 
διδασκαλίας είναι η επιτυχής γλωσσική επικοινωνία μέσα από την κατανόηση και τη μετάδοση προφορικού 
και γραπτού ξένου λόγου. Τόσο οι αδυναμίες των εναλλασσομένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, όσο και 
ο εκάστοτε προσανατολισμός που θέτουν τα αναλυτικά προγράμματα, ευνοούν την επικέντρωση της 
διδασκαλίας στα δομικά κυρίως στοιχεία της γλώσσας μάλλον παρά την ανάπτυξη της ικανότητας για 
αυθεντική γλωσσική χρήση. Η εργασιοκεντρική μέθοδος (TBLT) ενθαρρύνει τη φυσική παραγωγή λόγου 
μέσα από αυθεντικές επικοινωνιακές πράξεις, αντί της παραδοσιακής συστηματικής διδασκαλίας των 
λεξικογραμματικών και συντακτικών πτυχών της ξένης γλώσσας. Στην παρούσα εργασία, οι Νέες 
Τεχνολογίες συναντούν την εργασιοκεντρική μέθοδο στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος, για να 
παραχθούν διδακτικά σενάρια στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας με πανευρωπαϊκή χρηστική εμβέλεια. Με 
αφετηρία την κοινή γλώσσα, μεθοδολογική προσέγγιση και ψηφιακή υποστήριξη, τα διδακτικά σενάρια 
σχεδιάζονται, εφαρμόζονται και αξιολογούνται με κριτήριο τη λειτουργικότητά τους σε κάθε Ευρωπαϊκή 
ξενόγλωσση τάξη. 

Λέξεις κλειδιά: εργασιοκεντρική μέθοδος, Αγγλικά, διδακτικό σενάριο, τεχνολογία 

Εισαγωγή 

Η ικανότητα να διαχειρίζονται οι μαθητές το δομικό σύστημα της ξένης γλώσσας για να 
κατανοούν και να παράγουν συνεκτικό και κοινωνικά προσδιορισμένο προφορικό και γραπτό 
λόγο, αλλά και να προσλαμβάνουν και να διακινούν πληροφορίες με διαπολιτισμική επάρκεια, 
αποτελεί κοινό άξονα της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας τόσο στα εγχώρια όσο και στα διεθνή 
αναλυτικά προγράμματα. Ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις έχουν κατά καιρούς προσδιορίσει 
τη σκοποθεσία και τη διδακτική πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο προβάλλοντας αρχές που 
αντικατοπτρίζουν αντίστοιχες θεωρήσεις για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 
Στην εμβέλεια των επικοινωνιακών διδακτικών μεθόδων που επικρατούν με διάφορες δομικές 
εκφράσεις, η εργασιοκεντρική μέθοδος TBLT (Task-based Language Teaching and Learning) 
προτείνει ένα ξεχωριστό παιδαγωγικό πλαίσιο διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. Αποδίδοντας 
έμφαση στην όσο το δυνατόν πιο μορφοσυντακτικά αδέσμευτη γλωσσική χρήση, η μέθοδος 
αποβλέπει στην ενθάρρυνση της μαθητικής συμμετοχής και της ενίσχυσης της ατομικά 
αυτορρυθμιζόμενης γλωσσικής ανάπτυξης.  

Στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος, η εργασιοκεντρική μέθοδος αξιοποιεί τις 
δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών με σκοπό να παραχθεί διδακτικό υλικό που να μπορεί να 
υιοθετηθεί σε κάθε ευρωπαϊκή ξενόγλωσση τάξη. Σαράντα (40) διδακτικά σενάρια για το μάθημα 
της Αγγλικής γλώσσας σχεδιάζονται από τις χώρες-εταίρους και εφαρμόζονται σε όλες αντίστοιχα 
προκειμένου να δοκιμαστεί η λειτουργικότητα αυτής της γλωσσοδιδακτικής καινοτομίας. Η 
παρούσα εργασία συζητά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της παιδαγωγικής αυτής σύνθεσης με 
αρχική αναφορά στο θεωρητικό έρεισμά της και στη συνέχεια εκτυλίσσοντας τα στάδια 
εφαρμογής της με ένα σχετικό παράδειγμα. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση 
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μέθοδο μέσα από κοινής ευρωπαϊκής λειτουργικότητας διδακτικά σενάρια στην Αγγλική γλώσσα. 
Το εγχείρημα αυτό αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια δημιουργίας κοινών πανευρωπαϊκά 
λειτουργικών διδακτικών αξόνων στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.  

Το πρόγραμμα PETALL 

Το πρόγραμμα PETALL (2013-2016) ανήκει στα ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 
πολυμερών συμπράξεων ΚΑ2, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω του 
Εκτελεστικoύ Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). 
Στοχεύει στην αμοιβαία κατανόηση και την ευαισθητοποίηση στη γλωσσική και πολιτιστική 
πολυμορφία μέσα από την εφαρμογή της Εργασιοκεντρικής Μεθόδου Εκμάθησης Γλωσσών με 
την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η κοινοπραξία των 
εταίρων του έργου απαρτίζεται από δέκα (10) εθνικές ομάδες εργασίας που αποτελούνται από 
δέκα (10) Πανεπιστημιακά τμήματα εκπαίδευσης και δέκα (10) σχολεία που εργάστηκαν από 
κοινού για να επιλέξουν δείγματα καλής πρακτικής των εργασιοκεντρικών διδακτικών σεναρίων 
για την εκμάθηση γλωσσών που υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ και ακολουθούν τις αρχές του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες (CEFR). Η κοινοπραξία 
αποτελείται από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Σερβία, 
την Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εκπροσωπώντας έτσι τον 
Ευρωπαϊκού Βορρά, Νότο, Δύση και Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χώρα αντιπροσωπεύεται 
από μία ομάδα που απαρτίζεται από ένα τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή έναν Οργανισμό 
Κατάρτισης Εκπαιδευτικών και ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Λύκειο). 
Η κάθε εθνική ομάδα συνεργάζεται παράλληλα με δύο ομάδες στις γειτονικές της χώρες για τη 
δοκιμή και την αξιολόγηση των διδακτικών σεναρίων. Στην Ελλάδα, η ομάδα εργασίας 
αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το 
13ο Γυμνάσιο Πατρών.  

Αρχικά, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, κάθε εθνική ομάδα εργασίας σχεδίασε 
τέσσερα (4) διδακτικά σενάρια (επιπέδων γλωσσομάθειας Α1.2 και Β1.2) που βασίζονται στην 
εργασιοκεντρική προσέγγιση και τις ΤΠΕ. Μετά το σχεδιασμό των σεναρίων, ακολούθησε η 
διαδικασία ανταλλαγής και εμπειρικής εφαρμογής τους σε διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
Έτσι, κάθε σενάριο δοκιμάστηκε και αξιολογήθηκε από σχολείο γειτονικής χώρας, ενθαρρύνοντας 
με αυτόν τον τρόπο τη συλλογική εργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών των 
εκπαιδευτικών από διαφορετικές χώρες και δημιουργώντας περιφερειακά δίκτυα  για την 
ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων. Στο πλαίσιο αυτό, τα τέσσερα διδακτικά σενάρια της ομάδας 
εργασίας της Ελλάδας σχεδιάστηκαν από εκπαιδευτικούς εμπειρογνώμονες στο νομό Αχαΐας και  
δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν από σχολικές μονάδες της Ιταλίας και της Τουρκίας. Η δεύτερη 
φάση αφορούσε στην αναμόρφωση των σεναρίων με βάση τις παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν 
μετά από την πειραματική εφαρμογή τους στα εταιρικά σχολεία. Με αυτό το τρόπο το έργο 
επιδιώκει να διασφαλίσει ότι διδακτικά σενάρια έχουν διεθνή λειτουργικότητα, δηλαδή 
«ταξιδεύουν καλά», προωθώντας το διαμοιρασμό κοινά προσανατολισμένων διδακτικών 
πρακτικών πάνω και  πέρα από πολιτιστικά και γεωγραφικά όρια. Στο πλαίσιο αυτής της φάσης, 
πραγματοποιήθηκε και η διάχυση όλων των σεναρίων σε πραγματικό εκπαιδευτικό κοινό, με δυο 
ειδικά σχεδιασμένα διήμερα εργαστηριακά επιμορφωτικά σεμινάρια στους δυο νομούς της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το νομό Αχαΐας και Ηλείας αντίστοιχα, όπως θα αναφερθεί 
λεπτομερέστερα πιο κάτω. Η τρίτη φάση περιλάμβανε την αξιολόγηση όλων των διδακτικών 
σεναρίων από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές και την ενσωμάτωση των προτεινόμενων 
αλλαγών στα διδακτικά σενάρια διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων του προγράμματος. 
Το τρέχον τελικό στάδιο προβλέπει τη συγκέντρωση και μετάφραση των σαράντα (40) δειγμάτων 
των καλών πρακτικών στις έντεκα (11) γλώσσες της κοινοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης και της 
Γαελικής διαλέκτου) και την περαιτέρω δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
(http://petallproject.eu). Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών στην Γλωσσών στην Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν τα σενάρια 
στην εκπαιδευτική τους πράξη.  
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Οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα από μια ομάδα πολυμεσικών εργαλείων εκείνο με το οποίο θα 
δημιουργήσουν τον προσωπικό τους τρόπο έκφρασης προκειμένου να ξανακερδίσουν τον/ην 
χαμένο/η τους αγαπημένο/η. Η δραστηριότητα οριοθετείται για να καλύψει τις ανάγκες των 
γλωσσικά διαφοροποιημένης ικανότητας μαθητές. Μια άλλη εκδοχή της είναι να επιλέξουν 
ελεύθερα οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσουν την επανασύνδεση με τον/ην 
αγαπημένο/η τους, με βασικούς όμως όρους α) να παράξουν ένα προφορικό ή/και γραπτό μήνυμα 
και β) να χρησιμοποιήσουν ένα ή περισσότερα πολυμεσικά εργαλεία.  

Δραστηριότητα 10 
Μια τελευταία για το στάδιο αυτό δραστηριότητα απαιτεί από τους μαθητές να αναζητήσουν 

σε ποικίλες πηγές τους πιο ενδιαφέροντες, διασκεδαστικούς, παράδοξους ή συγκινητικούς 
τρόπους με τους οποίους έχει καταγραφεί η επανασύνδεση σχέσεων στον κινηματογράφο και να 
μοιραστούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα με το αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό και τη 
γραπτά τεκμηριωμένη επιλογή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Padlet (http://padlet.com).  

3ο στάδιο: Post-Task ή Language Focus 

Δραστηριότητα 11 
Με τη βοήθεια πίνακα οι μαθητές ανακαλύπτουν την αρχιτεκτονική δομή ενός γράμματος, 

όπως αυτή αντανακλάται στο περιεχόμενο του τραγουδιού των πρώτων σταδίων (Σχήμα 5). 

Σχήμα 5. Η δομή επιστολής στο περιεχόμενο του τραγουδιού 

Order Functions (in verbs) 
 He regrets 
 He explains 
 He remembers 
 He apologises 
 He confesses 
 He promises 

Δραστηριότητα 12 
Με τη χρήση του Microsoft Smart Art Graphic ή άλλου συναφούς εργαλείου, ο εκπαιδευτικός 

σχεδιάζει ένα γράφημα που αποτυπώνει λεπτομερώς τη δομή μιας γραπτής προσωπικής 
επιστολής. Σε ομάδες, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά του γραφήματος 
αντλώντας στοιχεία από το περιεχόμενο του μουσικού αποσπάσματος των αρχικών σταδίων 
(Σχήμα 6).  
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τους ίδιους σενάρια στο ιδιαίτερο εκπαιδευτικό τους πλαίσιο. Κριτήριο για να χορηγηθεί η 
βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου ήταν να υποβάλλουν οι επιμορφούμενοι στους 
υπευθύνους του προγράμματος PETALL έκθεση ανατροφοδότησης σχετικά με τη υλοποίηση των 
διδακτικών σεναρίων. 

Πέρα από τη μεθοδολογική πτυχή του, το πρόγραμμα PETALL καινοτομικά διακρίνεται από 
ανάλογά του ευρωπαϊκά προγράμματα στο σκέλος των διαδικασιών αξιολόγησης, όπου το 
περιεχόμενο και τα προϊόντα κάθε φάσης αναδιαρθρώνονται βελτιωτικά με βάση την 
ανατροφοδότηση που συλλέγεται από τις ενέργειες της διαρκούς εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης. Αν και μια περαιτέρω διείσδυση στην αποτελεσματικότητα των καινοτόμων αυτών 
σεναρίων απαιτεί χρόνο και εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής, η προστιθέμενη αξία της όλης δράσης 
έγκειται α) στην ενσωμάτωση μιας σύγχρονης και πολύπτυχης μεθοδολογικής προσέγγισης στη 
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, β) στην ανανέωση της παιδαγωγικής αντίληψης και στάσης 
των εκπαιδευτικών αλλά και την ανάπτυξη πολυγραμματισμών και δεξιοτήτων, γ) στη δημιουργία 
προτύπων (templates) διδακτικών σεναρίων βασισμένων σε μια προσέγγιση μη οικεία στην τυπική 
σχολική πραγματικότητα, δ) στη δημιουργία τράπεζας έτοιμων διδακτικών σεναρίων για 
επεξεργασία, προσαρμογή και χρήση από κάθε εκπαιδευτικό της ξένης γλώσσας, ανεξάρτητα από 
τη γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται και ε) στην ανάπτυξη προοπτικών κοινής 
εκπαιδευτικής συμπεριφοράς μεταξύ ευρωπαίων εκπαιδευτικών της ξένης γλώσσας, αλλά και 
ανάπτυξης επικοινωνίας και συνεργασίας στον τομέα της διδακτικής των γλωσσών. 

Επίλογος 

Η υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, ιδιαίτερα όταν 
προϋποθέτει την εξοικείωση με νέους γραμματισμούς (π.χ. ψηφιακό γραμματισμό) απαιτεί χρόνο 
τόσο για την κατανόηση και αποδοχή τους από τους εκπαιδευτικούς, όσο και  για την άρτια 
εφαρμογή των αρχών τους. Αν και τα διδακτικά σενάρια όλων των χωρών-εταίρων ποικίλουν σε 
έκταση και τεχνολογικές ή άλλες απαιτήσεις, διέπονται παρόλα αυτά από τις αρχές της 
τεχνολογικά υποστηριγμένης εργασιοκεντρικής γλωσσικής διδασκαλίας. Διαρθρωμένα σε 
ποικίλης τυπολογίας και εμβέλειας δραστηριότητες, προάγουν όλα την ενεργητική γλωσσική 
εκμάθηση με αυθεντικότητα υλικού, μέσων και δεξιοτήτων. Προσανατολισμένα στη φυσική 
πηγαία χρήση της ξένης γλώσσας, προσφέρουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την ανάπτυξή της 
κατευθύνοντας τη μαθησιακή δραστηριότητα από την απλή αναπαραγωγή στην κριτική 
δημιουργική παραγωγή λόγου. Παρέχοντας δυνατότητες για ανταλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων, 
τρόπων σκέψης και εμπειριών, τα σενάρια ενδυναμώνουν το είδος της ανατροφοδότησης που 
προσδοκούν οι  μαθητές και καλλιεργούν στάσεις αυτοαξιολογικής προσωπικής ανάπτυξης. Η 
έμφαση στο δομικό σύστημα της γλώσσας δεν παραβλέπεται, αλλά επενδύεται σε ρεαλιστικό 
επικοινωνιακό πλαίσιο, με αποτέλεσμα οι μαθησιακές δραστηριότητες να αποκαθιστούν την 
σχέση μεταξύ σχολικής γνώσης και κοινωνικής δραστηριότητας. Ανεξάρτητα από τυχόν 
αδυναμίες που καταγράφονται σε κάθε μεθοδολογική πρόταση, η εργασιοκεντρική μέθοδος που 
ενσωματώνει και την τεχνολογία ανάγει τη γλωσσική διδασκαλία σε μια φυσική διαδικασία 
στρατηγικής μετάβασης σε ανώτερα στάδια γλωσσικής κατάρτισης.  
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Περίληψη 
Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με διαθεματικό χαρακτήρα, στο οποίο 
συνεργάστηκαν ομάδες μαθητών και καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων με αφορμή ένα οικονομικό 
αγαθό, το κρασί, ένα προϊόν που διερευνήθηκε ως χημική ένωση, ως καταναλωτικό αγαθό της ελληνικής 
και γαλλικής γαστρονομίας και του τρόπου ζωής, ως μέσο κοινωνικής συνάντησης, ως στοιχείο 
καλλιτεχνικής έμπνευσης, ως μέσο ένωσης με το θείο στην ορθόδοξη και αρχαία ελληνική θρησκεία. Με 
αφετηρία την έρευνα για το κρασί σε διάφορα επίπεδα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί  ανέπτυξαν νέα 
πεδία δράσης μέσα και έξω από το σχολείο, στο εργαστήριο χημείας, στην κοινότητα, στην εκκλησία, στον 
επιχειρηματικό κόσμο της εργασίας, στη φύση, στη θεατρική σκηνή. Στη διάρκεια της πολυεπίπεδης 
εξερεύνησής τους ανακάλυψαν νέες δεξιότητες του εαυτού τους, το ρόλο τους στην ομάδα, έχτισαν τις 
σχέσεις τους από την αρχή, άλλαξαν τους τρόπους τους να μαθαίνουν και να ζουν. Παράλληλα, η ομάδα 
των εκπαιδευτικών που τους καθοδηγούσε και τους συνόδευε σε αυτό το εκπαιδευτικό διαδραστικό ταξίδι 
ανακάλυπτε νέους δρόμους και δυνατότητες διδακτικής, που μπορούν να εμπλουτίσουν το καθημερινό  
σχολικό πρόγραμμα φέρνοντας το σχολείο πιο κοντά στην πραγματικότητα και τις ανάγκες της σύγχρονης 
ζωής. 

Λέξεις κλειδιά: Διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση, καλλιτεχνική έκφραση, γλώσσες εργασίας 
γαλλικά και ελληνικά 

Εισαγωγή 
Η εργασία αυτή εκπονήθηκε μετά από πολιτιστικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή σαράντα πέντε 

μαθητών της Γ' Γυμνασίου και τριών καθηγητών του 4ου Γυμνασίου Τρίπολης. Το πρόγραμμα 
είχε τίτλο “Πίετε εξ αυτού πάντες...” και υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-
2016. Κεντρικός θεματικός άξονας ήταν το κρασί το οποίο μελετήθηκε από την πλευρά της 
χημείας, της θρησκείας και της γαλλικής γλώσσας. Οι δραστηριότητες του προγράμματος 
αφορούσαν διαδικτυακή έρευνα, έρευνα πεδίου, επεξεργασία δεδομένων στην ομάδα, βιωματική 
έκφραση μέσα από τη μουσική, το χορό, την ποίηση και το θέατρο. Τα υποθέματα του 
προγράμματος συνέδεσαν τον θεματικό άξονα – κρασί -  με τα μαθήματα της χημείας, των 
θρησκευτικών και της γαλλικής γλώσσας.  
  Το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης στηρίχτηκε σε διαπολιτισμικές προσεγγίσεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, στις παιδαγωγικές αρχές της αυτενέργειας, της συνεργατικής – 
ομαδικής μάθησης, στη θεωρία του κριτικού γραμματισμού, στη λειτουργική γλωσσολογική 
ανάλυση, στη θεωρία της Σημειωτικής,  της εμπειρικής προσέγγισης της γνώσης,  της 
εναλλακτικής έκφρασης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και σε συστημικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις. 
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Οι στόχοι της μελέτης των συντακτών είναι η ανακάλυψη νέων τρόπων διδακτικής  
μεθοδολογίας, η σύνδεση των μαθημάτων του σχολείου με δράσεις εντός και εκτός σχολικού 
προγράμματος, η επαφή με την κοινότητα και την πολιτιστική πραγματικότητα της Ελλάδας και 
της Ευρώπης του σήμερα και του χτες.  Επιμέρους στόχοι είναι η επικοινωνία και η δημιουργική 
αντιπαράθεση ιδεών με επιστημονικούς κλάδους που είναι δυνατόν να συνθέσουν ένα όλον στο 
σύγχρονο σχολείο, έτσι ώστε η γνώση να βιώνεται από τους μαθητές συνθετικά, ολιστικά και 
αλληλεπιδραστικά. 

Μέθοδος 

Μεθοδολογική προσέγγιση 
Το  πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο “Πίετε εξ αυτού πάντες ...” είναι κατά βάση μια μικρή 

εκπαιδευτική έρευνα τύπου project βιωματικού και διαθεματικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιήθηκε η 
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη διδακτική, η   μεθοδολογία ανάλυσης των συστημάτων στην 
ανάλυση και επεξεργασία του θέματος και η μέθοδος της διδακτικής βασισμένης στο περιεχόμενο 
όσον αφορά την ξένη γλώσσα (Content- Based Instruction). 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που αρχικά τέθηκαν από την ομάδα των εκπαιδευτικών: 
1. Η σύνδεση διαφορετικών μαθησιακών αντικειμένων – χημεία, θρησκεία, γαλλική γλώσσα, 

γαλλική και ελληνική λογοτεχνία, μουσική, χορός -  στο σύγχρονο σχολείο. 
2. Η επαφή και διερεύνηση ενός προϊόντος - αγαθού από επιστημονική, βιωματική, γλωσσική, 

κοινωνική, και καλλιτεχνική άποψη. 
3. Η ολιστική κατανόηση ενός θέματος και η εκμάθηση τρόπων ενεργοποίησης πολλαπλής 

νοημοσύνης. 
4. Η εκμάθηση διαφορετικών τεχνικών έρευνας. 
5. Η έκφραση μιας επιστημονικής εμπειρίας μέσω της τέχνης. 
6. Η ενσωμάτωση – ενεργοποίηση ειδικών ομάδων του μαθητικού πληθυσμού στη σχολική 

τάξη, κυρίως περιθωριοποιημένων μειονοτικών ομάδων. 

Τεκμηρίωση Παιδαγωγικής  -  Διδακτικής προσέγγισης 
Η διεπιστημονική προσέγγιση ενός ζητήματος, οι συμμετοχικές διαδικασίες της 

ομαδοσυνεργατικής – βιωματικής μάθησης,, το αυτόνομο μοντέλο μάθησης, οι εναλλακτικές 
διδακτικές τεχνικές και η ολιστική προσέγγιση της μαθησιακής διεργασίας θεωρούμε ότι 
συνεισφέρουν σε: 

α) Σύμμετρη κινητοποίηση  νοητικών, συναισθηματικών, κιναισθητικών διεργασιών που 
βοηθούν  στην ολόπλευρη προσωπική ανάπτυξη του μαθητή και του εκπαιδευτικού. 

β) Μεγαλύτερη αυτενέργεια στη μάθηση και κατά συνέπεια ύπαρξη κινήτρων για περαιτέρω 
μάθηση. 

γ) Διέγερση όλων των αντιληπτικών ικανοτήτων. 
δ) Βαθύτερη κατανόηση εννοιών και σύνδεση της γλώσσας με την καθημερινή εμπειρία. 
ε) Εκπαίδευση για τη ζωή μέσω της ευαισθητοποίησης των μαθητών για ανάπτυξη νέων ρόλων 

στο πρόγραμμα και κατ' επέκταση στη ζωή. 
στ) Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και ιδιαίτερα της ακαδημαϊκής αυτοεκτίμησης. 
ζ) Ενθάρρυνση για κοινωνική και διαπροσωπική ανάπτυξη. 
η) Αισθητηριακή καλλιέργεια μέσω της ενασχόλησης με την τέχνη. 
θ) Καλλιέργεια γλωσσικού ύφους και ήθους μέσω της ενασχόλησης με τη συγγραφή σεναρίων. 
ι) Συνειδητοποίηση της ετερότητας μέσα από τη συνεργασία και την άμιλλα στην ομάδα ή τη 

σύνδεση με τις άλλες ομάδες – Έγιναν δεκτικοί στην άποψη του άλλου.  
ια) Τόνωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω της συναλλαγής με πολλούς τρόπους έκφρασης 

(διαδίκτυο, παρουσιάσεις, εικαστική παραγωγή, ποιητική παραγωγή, συγγραφή λογοτεχνικού 
κειμένου, διάλογος στην ομάδα). 

ιβ) Διάχυση της εμπειρίας στο σχολείο: 
• Παρουσίαση υλικού από τα παραγόμενα αποτελέσματα 
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• Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης που σκηνοθέτησαν και έγραψαν τα παιδιά 
από τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους. 

ιγ) Η  εκπαίδευση στη λήψη απόφασης μέσα από τεκμηριωμένη πορεία. 
ιδ) Η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών στο σχολείο (εμπιστοσύνη στην ομάδα, 

προκαταλήψεις για τη χρήση και την κατάχρηση αλκοόλ, αντιλήψεις για τους Έλληνες και τους 
Γάλλους). 

Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα 
1. Συντονιστικός – Καθοδηγητικός: Ενθάρρυνση, Συντονισμός και Εμψύχωση των ομάδων. 
2. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών για ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και διαμόρφωση 

στόχων. 
3. Διαμορφωτική και  Τελική Συναξιολόγηση του προγράμματος από τα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς. 
4. Δημιουργία γνωστικών προκλήσεων για τους μαθητές: Επιλογή θεμάτων – υλικού και 

ανάθεση δραστηριοτήτων από τα πεδία ενδιαφέροντος των εφήβων. (π.χ.  ανέκδοτα με θέμα το 
κρασί, τραγούδια με θέμα το κρασί, ελληνικές και ξένες τηλεοπτικές σειρές… 

5. Συμμετοχικός: Ανακαλύπτουν, βιώνουν νέα γνώση μαζί με τους μαθητές. 
6.Αλληλεπιδραστικός: Γνωρίζονται, εμπιστεύονται, δένονται με τους μαθητές. Αναγνωρίζουν 

τα διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα που βρίσκονται οι μαθητές. 
7. Ανοικτός: Συνεξελίσσεται με την ομάδα, μαθαίνει κάθε φορά κάτι καινούργιο από τα 

παιδιά.  
 

Εκπαιδευτικά Μέσα και Τεχνικές 
Η επιλογή διδακτικών μέσων, τεχνικών και εργαλείων έγινε σε συνάρτηση με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που προαναφέρθηκαν και τα στάδια επεξεργασίας του θέματος, αλλά και 
τις δυνατότητες των μαθητών. Αξιοποιήθηκαν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των ομάδων και των 
ατόμων. 

1. Καταιγισμός ιδεών για την επιλογή θέματος και χωρισμός σε υποθέματα. 
2. Διαδίκτυο – Έρευνα – Αυτοπληροφόρηση – Σύγκριση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης 

και βιβλιογραφικών αναφορών.  
3. Έρευνα πεδίου: Επισκέψεις σε χώρους παραγωγής κρασιού, οινοποίησης, βιολογικών 

αμπελώνων, μοναστηριών.   
4. Εισήγηση – Ηλεκτρονική παρουσίαση σε μικρο-ομάδες των εργασιών που συνέθεσαν με 

αφορμή τις παραπάνω επισκέψεις και τη διαδικτυακή έρευνα. 
5α. Ερωτηματολόγια για ημιδομημένη συνέντευξη σε ειδικούς (αμπελοκαλλιεργητές, 

οινολόγους, χημικούς, μοναχούς βιοκαλλιεργητές, εκπαιδευτικούς και  θεολόγους από 
ρωμαιοκαθολική σχολή). 

 β. Λήψη συνέντευξης – Μαθητικό ερευνητικό ημερολόγιο καταγραφής των απαντήσεων και 
της προσωπικής εμπειρίας. 

 γ. Φωτογράφιση – Βιντεοσκόπηση υλικού για επεξεργασία κατά τη διάρκεια επισκέψεων. 
6. Role playing – Θεατρικό παιχνίδι βασισμένο σε μύθους με θέμα το Διόνυσο και την 

αρχαιοελληνική παράδοση του κρασιού. 
7. Εργαστηριακή – Πειραματική Έρευνα: Παραγωγή κρασιού στο εργαστήριο χημείας του 

σχολείου.  
Χημική ανάλυση του κρασιού. 
8. Συγγραφή – Σχεδιασμός σεναρίου για θεατρικό έργο με αφορμή τις εμπειρίες των μαθητών 

από τις δραστηριότητες του προγράμματος. 
9. Ανέβασμα θεατρικού έργου – μιούζικαλ. 
 
Τεκμηρίωση της επιλογής τεχνικών:  
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• Συνδυασμός εκπαιδευτικών τεχνικών για ενεργοποίηση διαφορετικών ομάδων μαθητών 
με ιδιαίτερες δεξιότητες – ενδιαφέροντα και για επίτευξη πολλαπλών αποτελεσμάτων στη 
μάθηση. 

• Ανάπτυξη κινήτρων για ενεργοποίηση ανάλογα με τις ικανότητες, τις προτιμήσεις σε 
γνωστικά αντικείμενα,  κλίσεις και  ταλέντα. 

• Υψηλή αποτελεσματικότητα της έρευνας. 
• Εμβάθυνση σε ένα θέμα και κινητοποίηση συναισθηματικών, νοητικών, κινητικών οδών 

κτήσης της γνώσης.  

Διαδικασία 

Δραστηριότητες και ομάδες εργασίας 
Για να προσδιορίσουν οι μαθητές στοιχεία προέλευσης της χημικής ένωσης του κρασιού ήταν 

αναγκαίο να σχεδιαστούν δραστηριότητες που θα τους ενέπλεκαν ενεργά με το προϊόν και τις 
επιστημονικές του προεκτάσεις. Οι δραστηριότητες της χημείας αφορούσαν αναζήτηση 
πληροφοριών για τις ποικιλίες κρασιού, μελέτη χημικών ενώσεων που περιέχει το κρασί και των 
ιδιοτήτων τους, ενημέρωση για τις ποικιλίες κρασιού και τη γεωγραφική τους προέλευση. Τέλος  
έφτιαξαν το δικό τους κρασί με την καθοδήγηση του καθηγητή τους.  

Τα παιδιά στην ομάδα της γαλλικής γλώσσας μελέτησαν πολυτροπικές μορφές 
αναπαράστασης του κρασιού σε πίνακες ζωγραφικής Γάλλων και Ελλήνων ζωγράφων, ποιήματα 
και τραγούδια, γαλλικά και ελληνικά, με θέμα το κρασί, κατανόησαν τη δύναμη της εικόνας, του 
στίχου και του ρυθμού στην έκφραση των συναισθημάτων που συνδέονται με το κρασί. 
Μελέτησαν πολυγλωσσικά τους συνειρμούς που πυροδοτεί η χρήση του κρασιού, η μορφολογία 
του, τα χρώματα, τα αρώματα, οι γεύσεις στους Γάλλους και στους Έλληνες. Αναδημιούργησαν 
κειμενικά είδη όπως διαλόγους στη γαλλική γλώσσα με τους οποίους εμπλούτισαν ένα θεατρικό 
σενάριο. Αναζήτησαν έργα τέχνης σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, μουσικά κομμάτια στο youtube 
και συνταγές γαλλικής και ελληνικής μαγειρικής για να συνθέσουν την παράδοση του κρασιού 
στη Γαλλία και την Ελλάδα. Επεξεργάστηκαν οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα για να συνθέσουν 
ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ανά ομάδα και τελικά να τα χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή της 
μουσικοχορευτικής παράστασης.  

Στην ομάδα των θρησκευτικών αναζήτησαν διαδικτυακό υλικό για την αρχαία διονυσιακή 
λατρεία, την ομηρική και τη χριστιανική παράδοση, τον τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων και τη 
συνέχειά του στη λαογραφία του Βυζαντίου και στη σύγχρονη ζωή. Επεξεργάστηκαν τις 
ομοιότητες και τις διαφορές για να διαπιστώσουν  τη σχέση του κρασιού με τα συναισθήματα της 
χαράς, του κεφιού, του καημού αλλά και με τις ακραίες καταστάσεις της ζωής που κινούνται στο 
δίπολο του έρωτα και του θανάτου. Το βιωματικό υλικό που προέκυψε λειτούργησε ως ερέθισμα 
για το σχεδιασμό και την καταγραφή σεναρίου. 

Η επίσκεψή τους σε γαλλική σχολή (ίδρυμα της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας) υπήρξε 
διαφωτιστική στην αναζήτηση των δογματικών διαφορών ανάμεσα  στης ρωμαιοκαθολική και την 
ορθόδοξη εκκλησία με αφορμή το κρασί και υποπροϊόντα του. Η αναζήτηση έργων τέχνης που 
περιστρέφονται θεματικά γύρω από το κρασί και τις επιδράσεις του στην ανθρώπινη ζωή ήταν μια 
ακόμα δραστηριότητα των ομάδων που έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να διεισδύσουν 
περισσότερο στις συναισθηματικές διαστάσεις της χρήσης του κρασιού, συνδέοντας τον ποιητικό 
λόγο με πίνακες ζωγραφικής. 

Στάδια της έρευνας 
Στάδιο 1ο: Επιλογή θέματος και χωρισμός σε ομάδες – Βιωματικές ασκήσεις για δημιουργία 

σχέσεων αλληλεπίδρασης και δέσιμο των μελών των ομάδων μαθητών  τεσσάρων (4) τμημάτων 
της Γ' τάξης.  

Στάδιο 2ο: Εντοπισμός δραστηριοτήτων για έρευνα στους τομείς: 
α) Γαλλική γλώσσα και  πολιτισμός. 
β) Θρησκεία και ελληνικός πολιτισμός (Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, σύγχρονη Ελλάδα). 
γ) Χημεία (Ανάλυση του κρασιού, παραγωγή, οινοποίηση, εμφιάλωση κρασιού). 
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Στάδιο 3ο: Ανάληψη διαφορετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων  από κάθε μαθητή ή μικρο-
ομάδα μαθητών μέσα στις υπο-ομάδες των τριών γνωστικών αντικειμένων. Ο σχεδιασμός των 
διαφορετικών δράσεων έγινε με κριτήριο την πρόσκτηση των διαφορετικών στόχων. Παράλληλες 
επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με την έρευνα. 

Στάδιο 4ο: Παρουσίαση στην ολομέλεια  
• των Αποτελεσμάτων, Συμπερασμάτων, Εμπειριών από κάθε δράση με Γραπτή Εισήγηση 

ή Ηλεκτρονική Παρουσίαση. 
• Σύνθεση των εμπειριών των ομάδων. 
• Καταγραφή ιδεών, αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων ή παρουσίαση με μορφή έκθεσης 

ενός έργου (π.χ. ζωγραφικής, ποιήματος κλπ.) ή προϊόντος ανάλογα με το υποθέμα και το στόχο. 
• Παράθεση εντυπώσεων, αποριών, δυσκολιών σε μορφή ερευνητικού ημερολογίου. 
Στάδιο 5ο  Καλλιτεχνική έκφραση 
• Συγγραφή αυτοσχέδιου σατιρικού σεναρίου για θεατρικό έργο με θέμα έναν 

ελληνογαλλικό γάμο σε παραδοσιακό οινοποιείο της περιοχής του σχολείου. 
• Μουσική και χορογραφική επένδυση του θεατρικού έργου και μετατροπή του σε 

μιούζικαλ. 
• Πρόβες και ανέβασμα του θεατρικού έργου στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.  

Τεκμηρίωση των σταδίων της διαδικασίας 

Η επιλογή της διαδικασίας έγινε από την ολομέλεια για: 
1. Να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια της αρχαιοελληνικής παράδοσης στη βυζαντινή 

πραγματικότητα και τη σύγχρονη ζωή. 
2. Να κατανοήσουν τη σχέση εθίμων, παραδόσεων, κουλτούρας, αξιών, τρόπου ζωής. 
3. Να εντοπίσουν τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία Ελλάδας – Γαλλίας και το ενιαίο του 

Ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
4. Να γνωρίσουν τις παραδόσεις, έθιμα, τραγούδια, καλλιτεχνική και ποιητική παράδοση, τη 

θεατρική και κινηματογραφική παραγωγή, το εικαστικό πεδίο Ελλάδας – Γαλλίας με αφορμή το 
κρασί. 

5. Να γνωρίσουν τη συνέχεια της ελληνικής κουλτούρας και τρόπου ζωής ή αλλιώς τις 
αρχέγονες πηγές της σύγχρονης ζωής. 

6. Να σχετιστούν οι μαθητές μεταξύ τους και να αναλάβουν διαφόρους ρόλους στην ομάδα. 
7. Να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της έρευνας μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον, 

ελέγχοντας τα αποτελέσματα της έρευνας. 
8. Να αναπτύξουν επιστημονικό τρόπο σκέψης (επιχειρηματολογούν, αποδεικνύουν, 

πειραματίζονται, αναλύουν, συνθέτουν). 
9.  Να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από την εμπειρία ενός ερευνητικού ταξιδιού. 

Αποτελέσματα 

Αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές 
Έγινε μέσα από τη σύνθεση των ερευνητικών ημερολογίων των ομάδων. Οι μαθητές 

κατέγραψαν την εμπειρία του προγράμματος ως εξής: 
• Ήταν ένας πρωτότυπος καινοτόμος τρόπος έρευνας (συνήθιζαν να ερευνούν μόνο στο 

διαδίκτυο ή στο κοντινό περιβάλλον ένα θέμα ή ακόμα χειρότερα να το προσεγγίζουν μέσα από 
μια μοναδική πηγή, το σχολικό βιβλίο). 

• Έμαθαν παίζοντας μουσική, θέατρο, χορεύοντας, τραγουδώντας, συζητώντας με μαθητή 
άλλου τμήματος τον οποίο μέχρι τότε  δεν γνώριζαν. 

• Απέκτησαν δεξιότητες που δεν είχαν ποτέ χρησιμοποιήσει: οργανωτικές για να 
κατανείμουν εργασίες και δράσεις μέσα στην ομάδα, ψυχοκινητικές μέσω του χορού και της 
θεατρικής κίνησης, οικονομικής διαχείρισης μέσα από την χρήση μέσων και υλικών για την 
παραγωγή κρασιού.  
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• Διαχειρίστηκαν το χρόνο τους δημιουργικά και μοίρασαν εργασίες, αρμοδιότητες στην 
ομάδα ανάλογα με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις. Έτσι ανακάλυψαν κρυμμένες 
δυνατότητες, ταλέντα και απέκτησαν νέα κίνητρα για μάθηση. 

• Ανέλαβαν ηγετικές πρωτοβουλίες και ρόλους στην ομάδα εκπονώντας εργασίες 
αποκομίζοντας ικανοποίηση από το αποτέλεσμα. 

• Συνειδητοποίησαν την αξία της συνεργασίας, του δημιουργικού διαλόγου, των 
συμμετοχικών διεργασιών στην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. 

• Αξιολόγησαν το ρόλο του εκπαιδευτικού ως συντονιστή – εμψυχωτή ομάδας και είπαν ότι 
προτιμούν αυτό το ρόλο από τον παραδοσιακό. 

• Έμαθαν να μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες με τους συμμαθητές τους και 
συνειδητοποίησαν την  αξία της υποκειμενικής εμπειρίας. 

• Ένιωσαν πρωταγωνιστές της σχολικής ζωής με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος. 

• Γνώρισαν συμμαθητές τους από άλλα τμήματα – Αναπτύχθηκαν έτσι διαπροσωπικές 
σχέσεις, και  συναισθηματική  επαφή, η οποία άλλαξε την κουλτούρα επικοινωνίας μέσα στο 
σχολείο και την τάξη. 

• Απέκτησαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους μέσω της ενίσχυσης που η ομάδα παρείχε στα 
μέλη της. 

• Παρασκεύασαν μόνοι τους κρασί ακολουθώντας όλα τα στάδια της διαδικασίας. 
• Ανέλαβαν την ευθύνη του πειράματος και της λειτουργίας του σχολικού εργαστηρίου. 
• Ένιωσαν επιστήμονες, καλλιτέχνες, ερευνητές. Αυτό συνέβαλε στην τόνωση του 

αυτοσυναισθήματος.  Έγινε βιωματική η χρήση υποθετικού παραγωγικού και επαγωγικού 
συλλογισμού στην πειραματική έρευνα. 

• Ανακάλυψαν στοιχεία – πλευρές του εαυτού τους που δε γνώριζαν ( “ Μου άρεσε που 
φρόντισα το συμμαθητή μου όταν λιποθύμησε- ποτέ δε φανταζόμουν ότι μπορούσα να φροντίσω 
κάποιον”). 

• Αναγνώρισαν θετικές και αρνητικές διαστάσεις της χρήσης ενός αγαθού (κρασί- αλκοόλ) 
μέσα από την επαφή τους με λογοτεχνικά, κινηματογραφικά, εικαστικά, μουσικά έργα.  

•  Οι μαθητές, μέσα από την αναζήτηση υλικού σε γαλλικούς δικτυακούς τόπους με βάση 
λέξεις κλειδιά  - compréhension écrite καλλιέργησαν δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης της 
πληροφορίας, επεξεργασίας του ψηφιακού υλικού και καταγραφής συμπερασμάτων. 

• Εξοικειώθηκαν με διαφορετικά κειμενικά είδη γραμμένα στα γαλλικά και ελληνικά 
(ποίημα, τραγούδι, πεζό). Διάβασαν, ερμήνευσαν, σχολίασαν πληροφοριακό υλικό κειμενικής 
μορφής, έργα τέχνης, σε επίπεδο γλωσσικό, μορφοσυντακτικό και στυλιστικό.  

• Εκφράστηκαν στη γαλλική γλώσσα απαντώντας σε ερωτήσεις- production orale- και 
υποτιτλίζοντας πίνακες ζωγραφικής -production écrite. 

• Χρησιμοποίησαν λεξιλόγιο με ειδικούς όρους στη χημεία και στη θεολογία, ερμηνεύοντας 
πατερικά κείμενα, αγιογραφικά χωρία. Συνέκριναν τη γλώσσα του ευαγγελίου με τη γαλλική 
μετάφρασή του   διαπιστώνοντας τις διαφορετικές  πολιτιστικές συνιστώσες της γλώσσας.  

• Μελέτησαν τις ποικιλίες κρασιού σε συνάρτηση με το γεωγραφικό – εδαφολογικό – 
κλιματολογικό υπόβαθρο της Ελλάδας και της Γαλλίας συνδέοντας παράγοντες όπως η οικονομία, 
η γεωλογία, το κλίμα, ο πολιτισμός. 

• Σχεδίασαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οινοπαραγωγικές περιοχές της Αρκαδίας και της 
Θεσσαλίας, όπου μέσα από επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις σε ειδικούς οινολόγους και 
αμπελοκαλλιεργητές, έμαθαν τη διαδικασία παραγωγής και εμφιάλωσης σε μεγάλες μονάδες του 
ελλαδικού χώρου. 

• Σχεδίασαν σενάριο και χορογραφίες για θεατρικό μιούζικαλ το οποίο παρουσίασαν στην 
τελετή παρουσίασης των προγραμμάτων του νομού, στο πνευματικό κέντρο του δήμου. Έκαναν 
επεξεργασία ήχου και εικόνας για τη βιντεοσκόπηση της θεατρικής παράστασης αλλά και για τα 
μικρά εκπαιδευτικά βίντεο που σχεδίασαν στη διάρκεια του προγράμματος.   

• Συνέδεσαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την αρχαία ελληνική θρησκεία, τη  χημεία, 
την χριστιανική παράδοση με το σύγχρονο ελληνικό τρόπο ζωής αλλά και με τη γαλλική 
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παράδοση του κρασιού. Έτσι αναγνώρισαν την σχέση επιστήμης – πολιτισμού – θρησκείας – 
οικονομίας.  

• Καλλιέργησαν τη συνείδηση του ενεργού πολίτη ο οποίος συμμετέχει στο σχεδιασμό του 
κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού μέλλοντος μέσα από την ενεργό εμπλοκή του στα κοινά 
δρώμενα της σχολικής ζωής και της κοινότητας του τόπου του. 

• Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και ειδικές δυσκολίες μάθησης αποδείχθηκαν εξαιρετικοί 
συνεργάτες στις ομάδες και ωφελήθηκαν διπλά από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διότι 
ανακάλυψαν κρυμμένες δυνατότητες και ταλέντα τα οποία δεν ήταν δυνατό να εκφραστούν στο 
παραδοσιακό σχολικό περιβάλλον και πρόγραμμα.  

• Αξιολόγησαν το πρόγραμμα ως πολύτιμο για την προσωπική τους ανάπτυξη: Η 
προσωπική αλλαγή την οποία κατέγραψαν  ως επακόλουθο της πολυτροπικής δραστηριοποίησης 
των ομάδων ήταν τόσο μεγάλη ώστε να γίνει συνειδητή όχι μόνο από τους ίδιους αλλά και από τις 
οικογένειες  και τους καθηγητές τους. 

Μια αξιολόγηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα 
H κριτική ανάλυση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, η πειραματική διαδικασία 

παραγωγής κρασιού, η λεκτική ανάλυση στοιχείων και χημικών διεργασιών έδωσαν την ευκαιρία 
στα παιδιά να νιώσουν σαν μικροί οινολόγοι επιστήμονες. Από την άλλη μεριά η αισθητική 
παρέμβαση που έκαναν σε πίνακες ζωγραφικής τοποθετώντας δικές τους λεζάντες ή και ποιητικά 
κείμενα σε έργα τέχνης τους μεταμόρφωσε σε καλλιτέχνες που αλλάζουν τον κόσμο σύμφωνα με 
τις εμπειρίες, τις διαθέσεις και τις αντιλήψεις που σχηματίζουν γι' αυτόν. Η χρήση πολλαπλής 
νοημοσύνης για τη σύνδεση γνωστικών, βιωματικών και μεταγνωστικών στοιχείων ήταν ένα 
μεγάλο κέρδος από την δραστηριοποίησή τους τόσο στο επιστημονικό όσο και στο αισθητικό 
πεδίο.  

Η σύνδεση θεολογικών θέσεων, πεποιθήσεων με εμπειρικές καταστάσεις που έζησαν στη 
διάρκεια των επισκέψεών τους σε εκκλησιαστικούς ή μοναστηριακούς χώρους βοήθησε τους 
μαθητές να αντιληφθούν ότι η θρησκευτική πίστη και οι δογματικές αλήθειες είναι όχι 
εξωπραγματικές ή εξωλογικές (όπως μπορεί να πίστευαν μέχρι τότε) αλλά ρεαλιστικές και 
ουσιαστικές για τη ζωή τους. Έτσι, επιστήμη και ζωή έγιναν ένα ενιαίο όλον ή απλά διαφορετικές 
διαστάσεις της ίδιας πραγματικότητας. Οι μαθητές κατανόησαν επίσης την ιστορική συνέχεια της 
ελληνικής παράδοσης του κρασιού και τον αντίκτυπό της στον τρόπο ζωής των Ελλήνων. 
Συνειδητοποίησαν με έκπληξη ότι ο καθημερινός τρόπος ζωής των Ελλήνων σήμερα έχει πολλά 
κοινά στοιχεία με την αρχαιοελληνική παράδοση του κρασιού.  

Η επαφή τους με γλωσσικά ερεθίσματα στη γαλλική γλώσσα και μουσικές συνθέσεις τους 
γοήτευσε και τους έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούν με ευχάριστο τρόπο με την μετάφραση και 
τη συγγραφή στίχων στα γαλλικά. Ανακάλυψαν νέους τρόπους να μαθαίνουν τη γλώσσα, πιο 
ευχάριστους και δημιουργικούς και διαπίστωσαν ότι θυμούνται καλύτερα νέο λεξιλόγιο μέσα από 
τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα αυτού του τύπου. 

Η ψυχική επαφή και ικανοποίηση των μαθητών από το πρόγραμμα ήταν υψηλή όπως 
κατέθεσαν στην αξιολόγηση που τους ζητήθηκε διότι απόλαυσαν όπως είπαν, την επικοινωνία με 
μαθητές από άλλα τμήματα, μαθητές από άλλα σχολεία (Ελληνογαλλική σχολή Βόλου) και 
απέκτησαν ουσιαστική επαφή με τους καθηγητές τους. Με αυτό τον τρόπο η μαθησιακή 
ατμόσφαιρα έγινε ευχάριστη και επέτρεψε την αυτο-έκφραση και την αυτοδιερεύνηση. Συνεπώς 
οι μαθητές απέκτησαν ουσιαστική σχέση με το θέμα που διερεύνησαν και βίωσαν με ασφάλεια 
άγνωστες πτυχές του εαυτού τους και του υπό διερεύνηση θέματος.  

Ανέπτυξαν τον κριτικό στοχασμό αφού διερεύνησαν τα γνωστικά στοιχεία από την αρχή μέσα 
από την εμπειρία ανακαλύπτοντας διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης ενός ζητήματος και νέες 
δεξιότητες εμβάθυνσης αναπτύχθηκαν. Συνειδητοποίησαν ότι οι προσωπικές εντυπώσεις και οι 
υποκειμενικές εμπειρίες μπορεί να είναι εξίσου σημαντικές στη μάθηση όσο και οι επιστημονικές 
θεωρίες, διότι μέσα από την ανταλλαγή εντυπώσεων και εμπειριών με τους συμμαθητές τους 
επαληθεύουν ή ανατρέπουν θεωρίες και αποκρυσταλλωμένες απόψεις. 

Ανάλυση - Συμπεράσματα 
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Η διδακτική μεθοδολογία των προγραμμάτων των σχολικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο 
να εμπλουτίσει τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του Γυμνασίου και να διαπεράσει το 
καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου. Η βιωματική μάθηση, οι ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, η 
αυτονόμηση στην αναζήτηση πληροφοριακού υλικού, η πρωτοβουλία και η αυτενέργεια του 
μαθητή στην επιλογή γνωστικών στοιχείων για επεξεργασία, η καλλιτεχνική έκφραση και η 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σημαντικά στοιχεία για την παραγωγή 
αυθεντικής γνώσης. Αυτό συμβαίνει  γιατί καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη, η κριτική 
ικανότητα, η συναισθηματική αλληλεπίδραση, η υποκειμενική έκφραση, η συνεργασία και εν 
τέλει ποιότητες οι οποίες συνιστούν ουσιαστική και μόνιμη μάθηση καθώς δεν επηρεάζουν μόνο 
τη γνωστική αλλαγή αλλά και τη συναισθηματική αλλαγή, την αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών.  

Η μαθησιακή διαδικασία δεν μπορεί να συνδέεται μόνο με τον περιορισμένο χώρο και χρόνο 
του σχολείου αλλά πρέπει να επεκτείνεται και σε δράσεις εκτός του σχολικού χώρου και χρόνου. 
Το σχολείο συνδέεται έτσι με την κοινότητα αλλά και με την ευρύτερη κοινωνικο- πολιτιστική και 
οικονομική πραγματικότητα όχι μόνο μιας χώρας αλλά και ευρύτερων περιοχών. Οι σύγχρονες 
πολυγλωσσικές παγκοσμιοποιημένες οικονομίες μπορεί και πρέπει να αποτελούν πεδίο έρευνας 
των μαθητών του σήμερα αν θέλουμε να μπορούν αυτοί να προσαρμοστούν στις διεθνείς εξελίξεις 
του κόσμου της εκπαίδευσης, της εργασίας και της κοινωνίας. Επιπλέον οι ανάγκες για κοινωνική 
αλλαγή  στη σύγχρονη Ευρώπη προϋποθέτουν ενεργούς και δημιουργικούς μαθητές οι οποίοι 
συμμετέχουν ποικιλοτρόπως στα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δρώμενα του μέλλοντος. 

Η εμπλοκή των μαθητών με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς πέραν του ελληνικού δίνει 
πολλαπλές ευκαιρίες γλωσσικής ανάπτυξης, κοινωνικής ευελιξίας και προσαρμοστικότητας για να 
ενταχθούν στο αυριανό πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά συμβάλλει στην 
ένταξη και προσαρμογή αλλοδαπών, μεταναστών, προσφύγων και γενικά πολιτιστικά 
διαφορετικών μαθητών. 

Τα προγράμματα, οι σχολικές δραστηριότητες αλλά και εν γένει η σχολική ζωή θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μια πληθώρα από εναλλακτικούς δρόμους μάθησης και έκφρασης ώστε να 
απευθύνονται σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από προτιμήσεις, δεξιότητες, ανάγκες, 
διαθέσεις. Οι εναλλακτικοί τρόποι μάθησης εμπνέουν ιδιαίτερα και παρέχουν κίνητρα σε μαθητές 
με ειδικές μαθησιακές ανάγκες αλλά και σε μαθητές με δυσκολία προσαρμογής στο σχολείο ή 
μαθητές με προβλήματα φοίτησης. Κατ' αυτό τον τρόπο το σχολείο γίνεται πόλος έλξης για 
περισσότερα παιδιά τα οποία εντάσσονται ομαλά αρχικά στο σχολικό και αργότερα στο 
εργασιακό περιβάλλον. 

Η συναισθηματική αλληλεπίδραση των μαθητών – καθηγητών αλλά και των μαθητών μεταξύ 
τους και τα δυναμικά που αναπτύσσονται στις ομάδες αλλάζουν παγιωμένους ρόλους και 
ταυτότητες και οδηγούν σε προσωπικούς δρόμους αυτοανακάλυψης και σε υγιείς διαπροσωπικές 
σχέσεις. Τα προβλήματα πειθαρχίας αμβλύνονται και η οριοθέτηση των μελών στην ομάδα 
γίνεται φυσικά και συντελεί στην αυτο-οριοθέτηση και την υγιή συνύπαρξη με τους άλλους. Από 
αυτή την άποψη το σχολείο κερδίζει ουσιαστικά γιατί γίνεται ένας πυρήνας κοινωνικοποίησης και 
προσωπικής ανάπτυξης και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία καταδεικνύει τη θετική συμβολή του βίντεο στη διδασκαλία και την εκμάθηση των 
ξένων γλωσσών. Η επιτυχής και αποτελεσματική ένταξή του στη μαθησιακή διαδικασία ως εργαλείο 
μάθησης εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι οι διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι του μαθήματος, τα 
κριτήρια επιλογής του βίντεο, το είδος των δραστηριοτήτων που καλούνται να εκτελέσουν οι μαθητές με 
βάση αυτό, τον σχεδιασμό των διαδοχικών φάσεων του μαθήματος, την αξιολόγηση του μετά την εφαρμογή 
του. Το ενδιαφέρον της εργασίας έγκειται στο ότι παρουσιάζονται με σαφή τρόπο οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και λειτουργική χρήση του βίντεο στην 
αίθουσα των ξένων γλωσσών και στο ότι προσφέρει στους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών έναν οδηγό 
αποτελεσματικής ένταξης του βίντεο στη διδασκαλία.  
Λέξεις κλειδιά: Βίντεο, διδασκαλία ξένων γλωσσών, κριτήρια, σχεδιασμός μαθήματος 

Εισαγωγή 

Η παρουσία του ψηφιακού βίντεο σε κάθε έκφανση της σύγχρονης ζωής είναι πλέον γεγονός 
αδιαμφισβήτητο. Η μεγάλου εύρους ικανότητα των νέων της εποχής των κινητών τηλεφώνων να 
δημιουργούν βίντεο σε συνδυασμό με την τάση τους να τα δημοσιεύουν σε ιστότοπους όπως είναι 
το YouTube, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και καταναλώνονται τα βίντεο 
(Gannes, 2009). Από τη στιγμή που μπορεί κανείς με μια φορητή συσκευή όπως είναι το κινητό 
τηλέφωνο να δημιουργήσει αλλά και να παρακολουθήσει ένα βίντεο, η χρήση του γίνεται όλο και 
πιο καθημερινή και επικοινωνιακή κυρίως ανάμεσα στους νέους για πολλούς από τους οποίους το 
βίντεο γίνεται ο βασικότερος τρόπος επικοινωνίας. Επιπλέον είναι γεγονός ότι οι σημερινοί 
μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικά με τα ηλεκτρονικά 
μέσα διάδοσης της πληροφορίας. Τα πρώτα κείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή, πριν καν 
πάνε σχολείο, είναι κείμενα σε οθόνη, πολυτροπικά και πολυμεσικά, δηλαδή γραπτά κείμενα 
συνδυασμένα με εικόνες, ήχο και βίντεο, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να αναπτύσσουν σε 
κάποιο βαθμό τον ψηφιακό γραμματισμό. Έτσι το βίντεο, παρόλο που δεν χρησιμοποιείται 
πάντοτε με δημιουργικό και υπεύθυνο τρόπο, έχει γίνει ένας τρόπος να μοιραστεί κανείς 
εμπειρίες, να εκφράσει τη δημιουργικότητά του, να μεταδώσει τις ιδέες του. Καθώς δε υπάρχουν 
διαθέσιμα βίντεο για κάθε θέμα, κάποιοι μαθητές αρχίζουν να χρησιμοποιούν το βίντεο ως σημείο 
αναφοράς όταν έχουν ερωτήσεις για ένα θέμα (Helft, 2009). 

Εν μέσω αυτής της πολιτισμικής αλλαγής, οι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει πιο ανοιχτοί στη χρήση 
του βίντεο στην τάξη κρίνοντας από τον αυξανόμενο αριθμό επιστημονικών άρθρων και 
παρουσιάσεων σε συνέδρια σχετικά με το θέμα (βλ. Kearney & Schuck, 2005; Pace & Jones, 
2009; Shea, 2000). Οι εκπαιδευτικοί επί δεκαετίες βρίσκουν και χρησιμοποιούν ταινίες για να 
μεταφέρουν κάποια είδη πληροφοριών στην τάξη. Αν και ο ενθουσιασμός για την εκπαιδευτική 
χρήση του βίντεο είναι υψηλός σε κάποιους κύκλους, τα στοιχεία που αφορούν στα είδη των 
βίντεο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις αναφορικά 
με την ένταξή τους στη διδασκαλία συνεχώς εμπλουτίζονται. Οι Young, Long, και Myers (2010) 
εξετάζουν το πώς αλλάζουν οι στάσεις των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας απέναντι στις 
ταινίες που παραδοσιακά θεωρούνταν ένα εργαλείο δεύτερης κατηγορίας σε σύγκριση με τα 
έντυπα κείμενα. Τονίζουν ότι έφθασε η ώρα οι εκπαιδευτικοί αυτοί να ξαναφανταστούν, να 
αναθεωρήσουν και να ξανασκεφτούν από την αρχή τις παιδαγωγικές τους μεθόδους αλλά και το 
αναλυτικό τους πρόγραμμα από τη στιγμή που τα ψηφιακά βίντεο γίνονται σταθερά το κυρίαρχο 
μέσο στο οποίο εμπλέκεται όλη η δημογραφία των μαθητών τους (Bell & Bull, 2010). 
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Οι Barford και Weston (1997) μετά από έρευνα που διεξήγαγαν σε Βρετανικό πανεπιστήμιο 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρόλο που η πλειοψηφία των διδασκόντων σε αυτό δεν 
αμφισβητεί την αξία του βίντεο ως μέσο διδασκαλίας, δεν το χρησιμοποιεί. Οι λίγοι που το 
χρησιμοποιούν κινούνται ανεξάρτητα και ατομικά και δίνουν μεγάλη έμφαση στην 
καταλληλότητα και τη συνάφεια του βίντεο με το περιεχόμενο της διδασκαλίας και όχι στη 
διαμόρφωση του μαθήματος με αφετηρία το βίντεο. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι για την 
αποτελεσματικότερη και ευρύτερη ένταξη του βίντεο στη διδασκαλία απαιτείται υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφενός με τη δημιουργία οργανωμένης βάσης 
αρχείων βίντεο και αφετέρου με κατάλληλη ενημέρωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις 
πηγές ανεύρεσης βίντεο και με επιμόρφωση τους στην επιλογή και ένταξη του βίντεο στη 
διδασκαλία.  

Ο Hobbs (2006) έχει περιγράψει περιπτώσεις κακής χρήσης του βίντεο στην τάξη της ξένης 
γλώσσας με αρνητικά αποτελέσματα. Πολλοί εκπαιδευτικοί φαίνεται πως χρησιμοποιούν το 
βίντεο όχι για διδακτικούς σκοπούς αλλά για να καλύψουν την ώρα, σαν διάλειμμα από το 
μάθημα, για να κρατήσουν τους μαθητές ήσυχους, ως ανταμοιβή καλής συμπεριφοράς. Τέτοιες 
πρακτικές δεν φαίνεται να είναι γενικευμένες διότι κατά την άποψη πολλών εκπαιδευτικών ο 
ακαδημαϊκός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος για να συμπεριλάβουν δραστηριότητες που δεν 
εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους. Έτσι καταλήγουν ότι η χρήση του βίντεο θα πρέπει να 
εντάσσεται στον διδακτικό χρόνο αλλά με τρόπο που να τον καθιστά δημιουργικό και 
αποτελεσματικό.  

Μια άλλη μεγάλη ανησυχία των εκπαιδευτικών όταν χρησιμοποιούν την τεχνολογία είναι το 
κόστος από οικονομική άποψη καθώς και ο χρόνος και οι δεξιότητες που απαιτούνται (Brinton, 
2001). Η στάση αυτή ξενίζει τη στιγμή που το YouTube, για παράδειγμα, προσφέρει ένα νέο 
εύκολο τρόπο πρόσβασης στην πληροφορία και σε πηγές βίντεο που δεν απαιτεί κάποιες 
ιδιαίτερες δεξιότητες και παρέχεται δωρεάν (Snelson & Perkins, 2009). Και ενώ καταγράφεται 
διστακτικότητα, ανασφάλεια και κακή χρήση αναφορικά με το βίντεο στο χώρο των 
εκπαιδευτικών ταυτόχρονα συμβαίνει τα τελευταία χρόνια το βίντεο να γίνεται το κατ’ εξοχήν 
εργαλείο στα χέρια των εισηγητών της ανάστροφης τάξης (flipped classroom) (Bergmann & 
Sams, 2012, Bishop & Verleger, 2013) μιας παιδαγωγικής προσέγγισης σύμφωνα με την οποία οι 
μαθητές παρακολουθούν σε βίντεο το μάθημα στο σπίτι και κάνουν τις εργασίες τους στο σχολείο. 
Στην περίπτωση αυτή το βίντεο γίνεται αφορμή για σύλληψη και ανάπτυξη καινοτόμων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων από εμπνευσμένους και μυημένους στην τεχνολογία εκπαιδευτικούς.  

Από την άλλη μεριά, μια μεγάλης κλίμακας έρευνα από την Canning-Wilson (2000) 
αποκαλύπτει ότι οι μαθητές προτιμούν να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα με τη χρήση βίντεο που 
συχνά σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Για κάποιους ως χρήση νοείται απλώς η 
αναπαραγωγή ενός προγράμματος της τηλεόρασης μέσω DVD στη τάξη ή στο σπίτι, ενώ για 
άλλους η χρήση της βιντεοκάμερας στην τάξη για καταγραφή των δραστηριοτήτων και των 
επιτευγμάτων στη γλώσσα. Επιπλέον υπάρχουν μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικοί, που 
δημιουργούν τα δικά τους βίντεο καθώς μπορούν πλέον να τα επεξεργάζονται εύκολα με τη 
βοήθεια λογισμικών που συχνά είναι ελεύθερα προς χρήση στο διαδίκτυο. Αυτά τα αρχεία βίντεο 
είναι αρκετά εύκολο να τα μοιραστεί κανείς, είτε το κοινό είναι η τάξη, το σχολείο, η οικογένεια 
και η κοινότητα, ή ο κόσμος όλος (Bell & Bull, 2010).  

Η προτίμηση των μαθητών για το βίντεο από τη μια και η διστακτικότητα αρκετών 
εκπαιδευτικών να το εντάξουν στα μαθήματά τους από την άλλη αποτελούν δύο σημαντικά 
στοιχεία της αναδυόμενης ανάγκης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό.  

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών ώστε να 
προχωρήσουν στην ένταξη του βίντεο στη διδακτική πράξη. Αυτό επιχειρείται με τη παρουσίαση 
των λόγων για τους οποίους ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας αξίζει να χρησιμοποιήσει το 
βίντεο στα μαθήματά του αλλά και των δυνατοτήτων που αυτό του προσφέρει. Επιπλέον 
παρουσιάζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να επιλέγεται ένα βίντεο, τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθούνται στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, τα ερωτήματα που πρέπει 
να θέτει ο εκπαιδευτικός στον εαυτό του για να βεβαιώνεται ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση 
και τέλος κάποιες βασικές παιδαγωγικές αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε 
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μάθημα. Βασικός στόχος της εργασίας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
χρησιμοποιήσουν το βίντεο στην αίθουσα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με τρόπο 
αποτελεσματικό.  

Η αξία ένταξης του βίντεο στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών 

Γιατί να χρησιμοποιούμε το βίντεο στη διδασκαλία;  
Σε ό,τι αφορά στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι γεγονός ότι είναι πολλοί οι μαθητές, 

οι οποίοι, παρόλο που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ξένης γλώσσας επί μακρόν, τελικά 
παραμένουν ανεπαρκείς ως προς την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη γλώσσα και να 
καταλαβαίνουν τη χρήση της σε περιβάλλοντα καθημερινής επικοινωνίας, προφορικής ή γραπτής. 
Το πρόβλημα προκύπτει όχι τόσο από τη μεθοδολογία καθεαυτή όσο από την κακή ή ημιτελή 
εφαρμογή της (Çakir, İ., 2006). Ερευνητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε διαρκή προσπάθεια 
εντοπισμού των αδυναμιών των εφαρμοζόμενων μεθόδων και θεραπείας τους καθώς επίσης και σε 
συνεχή αναζήτηση εργαλείων που θα βελτιώσουν τα επίπεδα εκμάθησης των ξένων γλωσσών.  

Το βίντεο είναι ένα από τα περισσότερο εκτιμώμενα οπτικοακουστικά μέσα. O Berk (2009) 
παραθέτει 20 μαθησιακά αποτελέσματα που μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι πιθανόν να σχετίζονται 
με την ένταξη του βίντεο στη διδασκαλία, πράγμα που αποδεικνύει τη μαθησιακή αξία της χρήσης 
του βίντεο στην τάξη. Με την προβολή ενός βίντεο ο εκπαιδευτικός μπορεί: 

 να τραβήξει την προσοχή των μαθητών 
 να εστιάσει την προσοχή τους  
 να δημιουργήσει ενδιαφέρον στην τάξη 
 να προκαλέσει ένα αίσθημα αγωνίας και προσμονής 
 να ενεργοποιήσει ή να χαλαρώσει τους μαθητές για να μπορέσουν να μάθουν 
 να χρησιμοποιήσει τη φαντασία των μαθητών 
 να βελτιώσει τις στάσεις τους απέναντι στο περιεχόμενο του μαθήματος και τη μάθηση 
 να χτίσει τη σχέση δασκάλου και μαθητή και μαθητών μεταξύ τους 
 να αυξήσει το ποσοστό συγκράτησης πληροφοριών 
 να ανεβάσει το βαθμό κατανόησης 
 να προάγει τη δημιουργικότητα 
 να ενθαρρύνει τη γέννηση και έκφραση ιδεών 
 να ευνοήσει τη βαθύτερη μάθηση 
 να δώσει ευκαιρίες για ελευθερία της έκφρασης 
 να λειτουργήσει ως όχημα για συνεργασία 
 να εμπνεύσει και να παρακινήσει τους μαθητές  
 να κάνει τη μάθηση ευχάριστη 
 να δημιουργήσει κατάλληλη διάθεση  
 να μειώσει το άγχος και την ένταση γύρω από δύσκολα θέματα 
 να δημιουργήσει εικόνες που εύκολα θυμάται κανείς  

Ο Berk επίσης μετά από μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη σχέση του 
βίντεο με τον ανθρώπινο νου καταλήγει στο ότι η αξία του βίντεο ως διδακτικό εργαλείο έγκειται 
στη δυνατότητα του να α) αγγίζει τον πυρήνα όλων των τύπων ευφυίας (λεκτικό/γλωσσικό, 
οπτικό/χωρικό, μουσικό/ρυθμικό, συναισθηματικό, διαπροσωπικό και ενδοπροσωπικό, β) να 
εμπλέκει και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, γ) να απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα του 
εγκεφάλου για να αντιληφθεί τη φύση των ήχων, να αντιδράσει συναισθηματικά στις σκηνές και 
τη μουσική και να τα επεξεργαστεί νοητικά και δ) να ενεργοποιεί τα κύματα του εγκεφάλου για να 
χαλαρώνει ή να διεγείρει τους μαθητές ώστε να είναι έτοιμοι να μάθουν.  

Ειδικότερα για τον εκπαιδευτικό της ξένης γλώσσας, πέρα από τα γενικότερα ευεργετικά 
αποτελέσματα που μπορεί να προσφέρει το βίντεο αναφορικά με τη μάθηση, υπάρχουν και 
επιπλέον λόγοι για τους οποίους η ένταξη του βίντεο στη διδασκαλία είναι σημαντική. Τα βίντεο 
προσφέρουν στους μαθητές ρεαλιστικά μοντέλα για μίμηση σε παιχνίδια ρόλων, δίνουν τη 
δυνατότητα ευαισθητοποίησης των μαθητών σε πολιτισμικά θέματα και κατ’ επέκταση την 
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αναγνώριση και υιοθέτηση εκ μέρους τους των κατάλληλων συμπεριφορών και γλωσσικών 
εκφορών σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Μέσω του βίντεο ενισχύεται η άμεση παρατήρηση 
παραγλωσσικών χαρακτηριστικών της γλώσσας-στόχου και μειώνεται το άγχος των μαθητών 
κατά τη διαδικασία εξάσκησης της ικανότητας κατανόησης προφορικού λόγου. (Arthur, 1999).  

H Canning – Wilson (2000) επισημαίνει ότι το βίντεο παρέχει οπτικά ερεθίσματα ακριβώς 
όπως το περιβάλλον και αυτό ωθεί τους μαθητές να κάνουν προβλέψεις και υποθέσεις 
ενεργοποιώντας προηγούμενα νοητικά σχήματα. Επιτρέπει στους μαθητές –μη φυσικούς ομιλητές 
της γλώσσας στόχου - να παρατηρήσουν την κίνηση του σώματος, τον ρυθμό και την ταχύτητα 
της ομιλίας μέσω της χρήσης αυθεντικής γλώσσας σε διάφορες καταστάσεις. Επιπλέον, στη 
διάρκεια της διδασκαλίας ή της πρακτικής δοκιμασίας το βίντεο υποβοηθά τη σαφήνεια και την 
εξαγωγή νοήματος ενός ακουστικού κειμένου. Εντέλει, το βίντεο λειτουργεί ως ερέθισμα ή 
καταλύτης που βοηθά την ενσωμάτωση γλωσσικών στοιχείων και κατ’ επέκταση το σωστό 
χειρισμό της γλώσσας ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε μια ποικιλία ερμηνειών.  

Γενικά η πληθώρα των βίντεο που κυκλοφορούν προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων 
που είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Μέσω του βίντεο οι μαθητές εκτίθενται σε ένα 
πλούτο εικόνων και ήχων που φέρνουν στην τάξη τον πραγματικό κόσμο της γλώσσας που 
καλούνται να μάθουν. Ενεργοποιούνται όλες οι γλωσσικές δεξιότητες, η κατανόηση, η παραγωγή 
προφορικού και γραπτού λόγου ή αλληλεπίδραση και η διάδραση. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
σχεδιάσει ποικίλες δραστηριότητες προσαρμοσμένες κάθε φορά στο επίπεδο των μαθητών καθώς 
δεν είναι το βίντεο αλλά οι δραστηριότητες που μπορεί να είναι διαβαθμισμένες. Τέλος 
αναπτύσσεται η δεξιότητα αποκωδικοποίησης πληροφοριών που διευκολύνει την εκπαίδευση στα 
μέσα ενημέρωσης.  

Οι δυνατότητες που προσφέρει το ψηφιακό βίντεο 

Το βίντεο, και ειδικότερα το ψηφιακό, δημιουργείται εύκολα και είναι άμεσα προσβάσιμο. 
Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητες που διευρύνουν τη χρησιμότητα του πέρα από την απλή 
μετάδοση πληροφοριών. Κάποιες από αυτές τις δυνατότητες είναι οι ακόλουθες: 

• οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απομονώσουν μικρά αποσπάσματα (π.χ. 30 δευτερόλεπτα με 
3 λεπτά) με τις πιο σχετικές με το θέμα που επεξεργάζονται πληροφορίες ή δράση 

• οι συσκευές προβολής βίντεο επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές πολύ 
εύκολα να μειώνουν ή να αυξάνουν την ταχύτητα, να προβάλλουν περισσότερες από μια φορά το 
βίντεο αν θέλουν να προχωρήσουν σε βαθύτερη ανάλυση του θέματός του 

• τα λογισμικά που υποστηρίζονται από τους σύγχρονους υπολογιστές δίνουν τη 
δυνατότητα στους χρήστες να συνδυάσουν και να ανασυνθέσουν διάφορα στιγμιότυπα από τα πιο 
συναφή βίντεο 

• Το ψηφιακό βίντεο μπορεί να περιέχει σταθερές εικόνες με αφήγηση ή μουσική 
(συμπεριλαμβανομένων χαρτών, κειμένων, ηχητικών η/και οπτικοακουστικών αρχείων), 
κινούμενα σχέδια και παραδοσιακά βίντεο.  

Παρόλο που το ψηφιακό βίντεο παρέχει όλες τις παραπάνω δυνατότητες και ίσως και άλλες, η 
μάθηση μέσω αυτού προϋποθέτει κατάλληλη και αποτελεσματική παιδαγωγική. Το περιεχόμενο 
του βίντεο πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τους διδακτικούς στόχους ενός μαθήματος. Οι 
μαθητές πρέπει να έχουν διδαχθεί προηγουμένως πώς να αναζητούν στο βίντεο τα στοιχεία που 
τους χρειάζονται και να μπορούν να διατυπώσουν με λίγα λόγια την προσληφθείσα γνώση ώστε 
να διαπιστώνεται ότι πραγματικά παρακολουθούσαν στοχευμένα (Dale, 1969). Οι εκπαιδευτικοί 
από την άλλη μεριά οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι μέσω του βίντεο συχνά 
δίνονται υπερβολικά πολλές πληροφορίες σε πολύ λίγο χρόνο και με ταυτόχρονη εμφάνιση 
κινούμενων εικόνων συνοδευόμενων από αφήγηση ή κείμενο επί της οθόνης (Pace & Jones, 2009; 
Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002). Συνεπώς είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να λαμβάνει 
υπόψη του όλες αυτές τις παραμέτρους και να εντάσσει το βίντεο στο μάθημά του με τρόπο ώστε 
να βελτιστοποιείται και όχι να μειώνεται η μαθησιακή λειτουργία. 
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Προϋποθέσεις αποτελεσματικής ένταξης του βίντεο στη διδασκαλία 

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων βέβαια ποικίλλει ανάλογα με το είδος του μαθήματος και τους 
στόχους του. Για παράδειγμα όταν πρόκειται για μάθημα Φυσικής, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα βίντεο για να δώσει στους μαθητές του τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
ένα φαινόμενο και να διατυπώσουν επιστημονικά ερωτήματα, να κάνουν μετρήσεις, να 
εντοπίσουν μοτίβα, να προβούν σε ταξινομήσεις. Σε ένα μάθημα ξένης γλώσσας από την άλλη, το 
βίντεο μπορεί να χρησιμεύσει στο να εμπλακούν οι μαθητές σε διαδικασίες εξαγωγής νοήματος 
και ερμηνείας ή ανάλυσης του βίντεο ως προς την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού εικόνας, 
ήχου, λόγου, γραπτού κειμένου ώστε να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες. Για την 
επίτευξη αυτών των στόχων ο εκπαιδευτικός οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια 
επιλογής του βίντεο, να ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια στο σχεδιασμό των μαθημάτων, να θέτει 
τον εαυτό του σε διαδικασία αναστοχασμού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε εφαρμογή 
και να μην παραβλέπει να υιοθετεί πρακτικές που ορίζονται ως κλειδιά επιτυχούς διδασκαλίας. 

Κριτήρια επιλογής ενός βίντεο 
Η σωστή επιλογή ενός βίντεο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική μάθηση. Η επιλογή του βίντεο 
πρέπει να γίνεται με κριτήρια που διασφαλίζουν ότι το βίντεο είναι κατάλληλο και αποδεκτό για 
ένα πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης. Ο Berk (2009) παραθέτει τρεις ομάδες κριτηρίων που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή ενός βίντεο για διδακτικούς σκοπούς: (α) τα 
κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών (ηλικία, επίπεδο, βαθμίδα, φύλο, 
εθνικότητα, κυρίαρχη γλώσσα), (β) το περιεχόμενο του βίντεο (οποιασδήποτε μορφής 
προσβλητικό περιεχόμενο πρέπει να αποκλείεται), και η (γ) η δομή του βίντεο (διάρκεια, σκηνές, 
πλήθος χαρακτήρων, πλαίσιο). Εκτός από τα γενικά αυτά κριτήρια που πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του βίντεο για διδακτικούς σκοπούς, ειδικότερα για την τάξη 
της ξένης γλώσσας, οι Arcario (1992) και Stempleski (1992) προτείνουν οι εκπαιδευτικοί να 
θέτουν στους εαυτούς τους τις ακόλουθες ερωτήσεις πριν επιλέξουν το βίντεο που θα 
χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους:  

 Έμπνευση/Κινητοποίηση/Ενδιαφέρον: Το συγκεκριμένο βίντεο θα τραβήξει το 
ενδιαφέρον των μαθητών; Θα τους κάνει να θέλουν να μάθουν; 

 Περιεχόμενο: Ταιριάζει το περιεχόμενο στους διδακτικούς μου στόχους; Είναι 
πολιτισμικά κατάλληλο για τους μαθητές; 

 Σαφήνεια του μηνύματος: Είναι το διδακτικό μήνυμα σαφές στους μαθητές; Εδώ ο ρόλος 
του διδάσκοντα είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η προετοιμασία των μαθητών για να κατανοήσουν 
αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσουν εξασφαλίζει τη δημιουργική αξιοποίηση του διδακτικού 
χρόνου και αποτρέπει τον κίνδυνο σπατάλης του.  

 Ρυθμός/Ταχύτητα: Μήπως η ταχύτητα εκφοράς του λόγου είναι πολύ γρήγορη για τους 
μαθητές; Σε πολλά αυθεντικά βίντεο η ταχύτητα αλλαγής των σκηνών είναι τόσο γρήγορη που η 
παρακολούθηση γίνεται δύσκολη για έναν μη φυσικό ομιλητή της γλώσσας. Ακόμη και τα 
εκπαιδευτικά βίντεο κάποιες φορές είναι πολύ γρήγορα και πυκνά σε νοήματα για κάποιον που 
είναι αρχάριος στη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα.  

 Γραφικά: Τι είδους γραφικά χρησιμοποιούνται για να εξηγηθεί μια έννοια; Την 
αποσαφηνίζουν; Εμφανίζονται στην οθόνη τόσο όσο χρειάζεται για να γίνουν κατανοητά από τους 
μαθητές; Σε μερικά εκπαιδευτικά βίντεο, γραφικά, χάρτες ακόμη και γλωσσικά μοτίβα 
εμφανίζονται στην οθόνη για πολύ λίγο με αποτέλεσμα να μην κατανοούνται πλήρως.  

 Διάρκεια του βίντεο: Είναι το βίντεο ή το απόσπασμα βίντεο αρκετά σύντομο; Για τους 
μαθητές της ξένης γλώσσας αποσπάσματα βίντεο που διαρκούν λιγότερο από πέντε λεπτά είναι 
συνήθως αρκετά. Ένα δίλεπτο ή τρίλεπτο το πολύ βίντεο μπορεί να προσφέρει αρκετό υλικό για 
μια ώρα διδασκαλίας (Stempleski, 1992, Tomalin, 1991). 

 Αυτονομία του βίντεο: Μπορεί το συγκεκριμένο βίντεο να γίνει κατανοητό χωρίς να 
απαιτούνται πολλές επεξηγήσεις αναφορικά με την πλοκή, το πλαίσιο και τα κίνητρα των 
χαρακτήρων, πληροφορίες δηλαδή που σχετίζονται με ό,τι προηγήθηκε ή με ό,τι ακολουθεί;  
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 Διαθεσιμότητα και ποιότητα των σχετικών με το βίντεο υλικών: Τι έντυπο υλικό 
συνοδεύει το βίντεο; Τα εκπαιδευτικά βίντεο που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας σχεδόν πάντοτε συνοδεύονται από το βιβλίο του μαθητή ή/και ένα βιβλίο 
εργασιών. Τα βιβλία αυτά πρέπει πάντοτε να εξετάζονται για το αν ανταποκρίνονται στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Με τα αυθεντικά βίντεο, είναι καλό να υπάρχει διαθέσιμη η 
μεταγραφή του. Αν πρόκειται για ταινία που αποτελεί μεταφορά στην οθόνη μιας νουβέλας ή ενός 
μυθιστορήματος, μπορεί ίσως να διαβαστεί το κείμενο πριν ή μετά την προβολή.  

Βήματα προς το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 
Μετά την επιλογή του βίντεο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να σχεδιάσει προσεκτικά τις 

διαφορετικές φάσεις του μαθήματος ώστε να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το υλικό 
που προσφέρει το βίντεο και να λειτουργήσει αποδοτικά ως προς τη μάθηση. Όπως τονίζει ο 
Stoller (1993) το βίντεο μπορεί να εισάγει ή να προσθέτει διάφορα στοιχεία σε μια θεματική 
ενότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή να αποτελεί το κλείσιμο μιας ενότητας. Σε κάθε περίπτωση 
για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του βίντεο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
περιλαμβάνουν στο μάθημά τους δραστηριότητες που οι μαθητές θα πρέπει να εκτελέσουν πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά την προβολή. Αυτές οι δραστηριότητες προτείνεται να ενθαρρύνουν τη 
χρήση της γλώσσας και την ανάπτυξη αρκετών άλλων γλωσσικών δεξιοτήτων. Γενικά σκοπός των 
πριν τη προβολή δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι η κατανόηση του βίντεο και η ιδέα του 
εμπλουτισμού της θεματικής ενότητας. Με τις δραστηριότητες τις σχεδιασμένες να εκτελεστούν 
κατά τη διάρκεια της προβολής, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές να 
εστιάζουν στα σημαντικά στοιχεία του βίντεο και να αποφεύγουν την παθητική παρακολούθηση 
που παρατηρείται συνήθως όταν οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο χωρίς καθοδήγηση. Με τις 
δραστηριότητες τις σχεδιασμένες να εκτελεσθούν μετά την προβολή θα πρέπει να επιδιώκεται η 
χρήση της νεοαποκτηθείσας γνώσης. Όλες γενικά οι δραστηριότητες πρέπει να είναι πολυεπίπεδες 
ώστε να επιτυγχάνεται η επεξεργασία όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο βίντεο 
(Canning, 2000). 

Ενδεικτικά προτείνεται ο παρακάτω σχεδιασμός: 
Βήμα 1. Εκκίνηση-ευαισθητοποίηση. (Πριν τη προβολή) 
Προετοιμάζουμε τους μαθητές για την προβολή ενεργοποιώντας προηγούμενες 

πραγματολογικές, πολιτιστικές και λεξιλογικές γνώσεις που συνδέονται με το θέμα που 
πραγματεύεται το βίντεο. 

Βήμα 2. 1η προβολή του βίντεο χωρίς ήχο (Μετά την προβολή)  
Ζητούμε από τους μαθητές να προσδιορίσουν το είδος του βίντεο με στόχο να διατυπώσουν 

υποθέσεις αναφορικά με την επικοινωνιακή κατάσταση ή το περιεχόμενο. 
Βήμα 3. 2η προβολή του βίντεο με ήχο. (Σφαιρική κατανόηση-κατά τη διάρκεια της προβολής). 
Καθοδηγούμε τους μαθητές στο να περιγράψουν με ακρίβεια την επικοινωνιακή κατάσταση 

(ποιος, που, πότε) και να επικεντρωθούν στο να προσδιορίσουν τις σημαντικές ιδέες του βίντεο 
(τι) μέσω φύλλων εργασίας με δραστηριότητες όπως ερωτήσεις σωστού-λάθους, συμπλήρωσης, 
πολλαπλής επιλογής. 

Βήμα 4. 3η προβολή του βίντεο με ήχο. (κατανόηση λεπτομερειών –κατά τη διάρκεια της 
προβολής) 

Προσανατολίζουμε τους μαθητές προς μια κατανόηση σε βάθος συγκεκριμένων πλευρών του 
βίντεο. Προβάλλουμε το βίντεο με παύσεις σε σημεία που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο. 

Βήμα 5. Εργασία πάνω στη γλώσσα. (Κατά τη διάρκεια ή μετά την προβολή) 
Καθοδηγούμε τους μαθητές στο να επανεξετάσουν (να εντοπίσουν, να αντιληφθούν και να 

συστηματοποιήσουν) γλωσσολογικές γνώσεις (λεξιλογικές, γραμματικές ή φωνολογικές) και 
πραγματολογικές δεξιότητες σε επίπεδο πλαισιομένου λόγου και λειτουργιών της γλώσσας. 
Ενθαρρύνουμε με αυτόν τον τρόπο την επαγωγική μάθηση και όχι την περιγραφική.  

Βήμα 6. Παραγωγή (Μετά την προβολή). 
Δίνουμε εργασίες στους μαθητές ώστε να χρησιμοποιήσουν και να κάνουν κτήμα τους τις 

καινούριες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά. 
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Αναστοχασμοί για τη διδασκαλία με βίντεο 
Ο αναστοχασμός ή «κριτικός αναστοχασμός» αναφέρεται σε μια ενέργεια ή διαδικασία κατά 

την οπoία μια εμπειρία ανακαλείται στη μνήμη, εξετάζεται και αξιολογείται, συνήθως σε σχέση με 
έναν ευρύτερο σκοπό. Πρόκειται για ένα είδος ανταπόκρισης σε μια βιωμένη εμπειρία και 
περιλαμβάνει συνειδητή ανάκληση και εξέταση μιας εμπειρίας ως βάση για αξιολόγηση και λήψη 
απόφασης αλλά και ως αφετηρία για σχεδιασμό και δράση. Ο Bartlett (1990) τονίζει ότι για να 
γίνει ένας εκπαιδευτικός αναστοχαστικός χρειάζεται να κινηθεί πέρα από τον προβληματισμό που 
αφορά τις διδακτικές τεχνικές ή, με άλλα λόγια, ερωτήματα που αφορούν στο «πώς» και να 
αρχίσει να διερωτάται για το «τι» και το «γιατί»- ερωτήματα που θεωρούν τις τεχνικές διαχείρισης 
της τάξης όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως μέρος ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων. Ο Bengtsson 
(1995) υποστηρίζει ότι με τη βοήθεια του αναστοχασμού ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποκτήσει 
γνώση του εαυτού του αλλά και των πρακτικών που εφαρμόζει. Αυτό το είδος αυτογνωσίας έχει 
τουλάχιστον τρία είδη παιδαγωγικής αξίας. Κατ’ αρχάς ο εκπαιδευτικός αποκτά σαφή εικόνα των 
πρακτικών του, δεύτερον του δίνεται η δυνατότητα να πάρει θέση αναφορικά με τις πρακτικές του 
και τέλος να διδάξει σχετικά με αυτές. Οπωσδήποτε όμως μέσω του αναστοχασμού ο 
εκπαιδευτικός έχει επίγνωση των ικανοτήτων του, αυξάνει τις πιθανότητες να βελτιώσει τις 
δεξιότητες του και βαθμιαία μπορεί να διδάξει για το πώς διδάσκει. 

Με δεδομένη την ευεργετική επίδραση της αναστοχαστικής διαδικασίας προτείνονται 
συγκεκριμένα ερωτήματα που μπορεί να θέσει ο εκπαιδευτικός πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
την εφαρμογή ενός σχεδίου μαθήματος με χρήση βίντεο.  

Αναστοχασμός 1. Εξετάζω τις υπάρχουσες υποδομές 
 Ποιος είναι ο τεχνικός εξοπλισμός που έχω στη διάθεσή μου; 
 Τι είδους οπτικοακουστικό κείμενο μπορώ να χρησιμοποιήσω με την υποδομή που 

διαθέτω; 
Αναστοχασμός 2. Διαλέγω και αναλύω το οπτικοακουστικό μου κείμενο 
 Ποια επίπεδο γλωσσομάθειας πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές για να μπορούν να 

επεξεργαστούν το συγκεκριμένο βίντεο; 
 Σε τι μπορεί αυτό το βίντεο να είναι ενδιαφέρον για την τάξη μου; 
 Ποιο διδακτικό σενάριο μου επιτρέπει να δημιουργήσω; 
Αναστοχασμός 3. Σχεδιάζω τις δραστηριότητες και αξιολογώ τη συνάφεια τους 
 Ποιος είναι ο διδακτικός στόχος της δραστηριότητας; 
 Η δραστηριότητα που σχεδιάζω με αφετηρία το βίντεο είναι συναφής προς αυτό; 
 Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει την επίτευξη των στόχων του μαθήματος; 
Αναστοχασμός 4. Αξιολογώ το διδακτικό μου σενάριο 
 Είναι οι δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μαθητών μου; 
 Η προβλεπόμενη εξέλιξη στο διδακτικό σενάριο εξυπηρετεί και προάγει τη μάθηση; 
 Με ποια κριτήρια μπορούν να αξιολογηθούν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες; 
Αναστοχασμός 5. Επαληθεύω την καλή λειτουργία του υλικού 
 Έχω «δοκιμάσει» όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων; 
 Έχω προβλέψει εναλλακτικό σχέδιο για την περίπτωση κάποιου τεχνικού προβλήματος; 
Αναστοχασμός 6. Αφού δοκιμάσω το διδακτικό σενάριο στην τάξη, επισημαίνω 
 Τι συγκράτησαν οι μαθητές; 
 Τι είδους δυσκολίες συνάντησαν οι μαθητές; 
 Οι δραστηριότητες που σχεδίασα κινητοποίησαν αρκετά τους μαθητές; 

Διδακτικές πρακτικές 
Μετά την επιλογή του βίντεο, τον προσεκτικό σχεδιασμό και εκείνη την αναστοχαστική 

διαδικασία που αφορά στην προετοιμασία του μαθήματος φθάνει η ώρα της διδακτικής πράξης. 
Για την επιτυχημένη εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου προτείνεται να εφαρμόζονται κάποιες 
πρακτικές που θεωρούνται κλειδιά επιτυχίας του μαθήματος. 

 Προετοιμάζω τους μαθητές για την προβολή 
 Ενεργοποιώ προηγούμενες γνώσεις 
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 Χωρίζω την τάξη σε πολλές μικρές ομάδες 
 Εκτελώ την προβολή και αναθέτω μια εργασία στους μαθητές 
 Κάνω ερωτήσεις που επιδέχονται ποικίλες απαντήσεις για να αυξήσω την αποδοτικότητα  
 Δημιουργώ φύλλα εργασίας για να καθοδηγήσω τη θέαση και την ακρόαση των μαθητών 
 Καθοδηγώ τους μαθητές στην κατανόηση, τους βοηθώ να αποκτήσουν στρατηγικές 

κατανόησης. 

Συμπεράσματα 

Ο συνδυασμός κινούμενων εικόνων και ποικίλων ηχητικών αρχείων που είναι τα συστατικά 
στοιχεία του βίντεο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ένα ισχυρό εργαλείο για τον σχεδιασμό 
μαθημάτων που υποστηρίζουν την επεξήγηση εννοιών και ταυτόχρονα παρέχουν στους 
εκπαιδευόμενους περιεχόμενο που εμπλέκει πολλαπλές αισθήσεις. Σε μια εποχή που 
χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι εκπαιδευτικοί, και μάλιστα οι εκπαιδευτικοί 
των ξένων γλωσσών, δεν μπορούν να αρνούνται αυτή την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον 
Wright (1976) τα οπτικοακουστικά μέσα είναι χρήσιμα στο μαθητή της ξένης γλώσσας και υπό 
αυτή την έννοια είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν το 
βίντεο στα μαθήματά τους με τρόπο αποτελεσματικό. Η σωστή επιλογή ενός βίντεο σε συνδυασμό 
με τον προσεκτικό σχεδιασμό του μαθήματος και την τήρηση πρακτικών που προάγουν την 
επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εποικοδομητική και 
αποτελεσματική ένταξη του βίντεο στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η πλατιά εφαρμογή της 
χρήσης του βίντεο στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και η έρευνα των αποτελεσμάτων αυτής 
της εφαρμογής μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ανάλογων εκπαιδευτικών σεναρίων και τα 
μαθησιακά αποτελέσματα στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.  
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Περίληψη 
Παρουσιάζεται μια πρόταση διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων, στo πλαίσιο συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού σεναρίου, με χρήση της πλατφόρμας Moodle, ως εργαλείο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τους πόρους της, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως ενισχυτικό της διδασκαλίας αλλά και ως πλήρες και ανεξάρτητο σύστημα 
απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα. Η προσέγγιση αναπτύσσεται μέσω του 
project http://www.e-plat.gr/lms/ που πραγματοποιείται στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Erasmus+. Παρουσιάζεται ο τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης, ο τρόπος που προωθούνται γνώσεις και 
δεξιότητες των μαθητών, μέσω της χρήσης της πλατφόρμας. Οι επιπλέον δεξιότητες που μπορούν να 
αναπτυχθούν είναι η υπευθυνότητα, ο προγραμματισμός της εργασίας, η ολοκλήρωση των πληροφοριών, η 
επικοινωνία, η πρωτοβουλία κ.ά. Η χρηστικότητα και η ευρεία αποδοχή του εργαλείου μπορεί να 
αποτελέσει βάση εφαρμογής καινοτόμων δράσεων. Παρουσιάζεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και, με 
την εξοικείωση των εκπαιδευτικών και μαθητών στο συγκεκριμένο περιβάλλον,  προτείνεται η ενσωμάτωσή 
του στην εκπαιδευτική πρακτική και η αξιοποίησή του. 
Λέξεις-κλειδιά: Erasmus+, e-plat.gr, οικονομικά, Moodle, σενάριο 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η σημασία και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών είναι σαφές ότι έχει 
επιδράσει καταλυτικά στην εκπαίδευση. Αναπτύχθηκαν νέες πλατφόρμες σύγχρονης και 
ασύγχρονης διδασκαλίας με σκοπό τη διαχείριση των πόρων, την επικοινωνία με τους μαθητές και 
τη βελτίωση της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής πρακτικής γενικότερα.  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν το νέο τους ρόλο, που συνδέεται με την πρόοδο της 
τεχνολογίας, παρά τις δυσκολίες και τις επιφυλάξεις που συχνά έχουν με την αλλαγή στη 
μεθοδολογία διδασκαλίας τους, όπως αναφέρουν οι Cabero και Barroso στο López et al, (2010). 

Το Moodle είναι μία από τις καλύτερα σχεδιασμένες πλατφόρμες για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας (Dougiamas & Taylor, 2003). Επιπλέον, το Moodle έχει αναπτυχθεί σε μορφή 
ανοιχτού κώδικα, το οποίο δίνει μεγάλη ευελιξία προσαρμογής σε διαφορετικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.  

Αυτό το άρθρο έχει ως στόχο να δείξει μια πρακτική εφαρμογή των εργαλείων Moodle, στη 
διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι από καιρό 
χρησιμοποιούνται διδακτικές προσεγγίσεις και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με χρήση Moodle σε 
πολλές χώρες του εξωτερικού. Διατίθενται, μάλιστα, και εξειδικευμένα modules, στην παγκόσμια 
αγορά, για τη διδασκαλία της Μακροοικονομικής Θεωρίας (Krugman & Wells, 2015). 

Κάθε μορφή διδασκαλίας, είτε στη συνηθισμένη τάξη, είτε με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους, 
σκοπεύει να ενισχύσει τη μάθηση (Μπούσιου, Γιουβανάκης, Σαμαρά & Ταχματζίδου, 2003). 
Έρευνες δείχνουν ότι η μικρή εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των παιχνιδιών 
αυτών οφείλεται στην απροθυμία και έλλειψη ενημέρωσης των. 

Η εξ αποστάσεως μάθηση απαιτεί τα ίδια συστατικά της διδασκαλίας, αλλά διαφέρει από τη 
διδασκαλία στην τάξη, ως προς τη σχέση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, η οποία δε 
συντελείται υποχρεωτικά στον ίδιο χώρο, με τη φυσική παρουσία των δύο (Garcia Aretio, 2001).  
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Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Ο σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης βασίστηκε στη διαδικασία ADDIE ( Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluation. Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή, 
Αξιολόγηση) όπου διατυπώνεται το πρόβλημα και οι εκπαιδευτικοί στόχοι, καθορίζονται οι 
ανάγκες των μαθητών, επιλέγεται και εφαρμόζεται το διδακτικό μοντέλο και ολοκληρώνεται με 
την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση (Danks 2011).  

Στην εργασία αυτή αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και η ευκολία εφαρμογής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης, (LMS, Learning Management 
Systems). Υπάρχουν πολλά τέτοια συστήματα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. 
Όμως το Moodle καθιερώθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και το γεγονός ότι αποτελεί Ανοιχτό 
Λογισμικό το καθιστά κορυφαία επιλογή. Η αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο, η ανάμιξη 
διαφορετικών περιβαλλόντων μάθησης και εφαρμογών, όπου μπορεί να συνδυαστεί η διδασκαλία 
με υπολογιστή, με τη φυσική παρουσία, αυξάνει τις επιλογές για τη βελτίωση της ποιότητας και 
την ποσότητας της μαθησιακής διαδικασίας και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων στην 
εκπαίδευση. Ο (Malone, 1981), αναφέρει ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και εφαρμογές ασκούν 
γοητεία στους μαθητές και αναπτύσσουν θετική στάση απέναντί τους έτσι ώστε να μαθαίνουν 
διασκεδάζοντας. 

Είναι γνωστές οι δυνατότητες παραμετροποίησης του Moodle, στην απόδοση ρόλων και 
αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού, των μαθητών, στην οργάνωση και πορεία του μαθήματος, και 
συνεπώς δε θα αναφερθούμε στα παραπάνω στοιχεία στην εργασία μας, επειδή το θέμα ήδη έχει 
ερευνηθεί, όπως προκύπτει από την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Rice 2007; Cole & Foster 2008).  

Μέθοδοι και υλικά 

Το Project e-plat 
Το Project υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Strategic 

Partnership KA2 between Regions. Στρατηγικοί εταίροι του προγράμματος είναι, από την 
Ελληνική πλευρά, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και από την πλευρά της 
Πολωνίας ο Δήμος Proszowice (About E-PLAT project, 2014). 

Το Project e-plat δημιουργήθηκε το 2014 και προβλέπεται να ολοκληρώσει τις εργασίες του 
κατά το 2017, όπως αναφέρεται στη ιστοσελίδα του. Στόχος του προγράμματος είναι να προτείνει, 
να συνδυάσει, να βελτιώσει διδακτικές προσεγγίσεις, και εκπαιδευτικό υλικό, να τα παρέχει μέσω 
μιας Web πλατφόρμας στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επιπλέον 
στοχεύει στο να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, να εμπλουτίσει τις 
προσεγγίσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, να προωθήσει την ανταλλαγή πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων, να παρακινήσει τους συμμετέχοντες και να 
ανταλλάξει απόψεις για την αναζήτηση τρόπων μελλοντικών συνεργασιών. 

Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν αφορούν διδακτικές προσεγγίσεις, διδακτικά εργαλεία, 
διδακτικά σενάρια, δομημένο e-εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική πλατφόρμα, εργαλεία 
επικοινωνίας και διαχείρισης, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά. τα οποία θα αφορούν διάφορες 
ειδικότητες και αντικείμενα. 

Από την Ελληνική πλευρά προβλέπεται στον 1ο χρόνο εφαρμογής του Project, να 
δημιουργηθεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να συνδεθούν τα επί μέρους σημεία του. Το 2ο 
χρόνο εφαρμογής, προβλέπεται η δοκιμαστική εφαρμογή στις σχολικές τάξεις, η βελτιστοποίηση-
επικύρωση του υλικού και η δημιουργία της τελικής μορφής της πλατφόρμας. Στον 3ο χρόνο 
εφαρμογής, προβλέπεται η εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μαθητών και υπόλοιπου προσωπικού για 
εφαρμογή της πλατφόρμας στην πράξη, καθώς και δραστηριότητες διάδοσης-διάχυσης της 
χρησιμότητας και της σημασίας της πλατφόρμας. 

Το σχέδιο εφαρμογής προβλέπει την εμπλοκή των Σχολικών Συμβούλων και αυξημένων 
προσόντων εκπαιδευτικών, στους οποίους παρέχεται υποστήριξη ΤΠΕ. Επίσης η αναγνώριση της 
εργασίας τους με έναν επίσημο τρόπο, λειτουργεί ως παρακινητική δύναμη. 

Χώρος υλοποίησης – Απαιτούμενα Υλικά και Λογισμικό 
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Συμπεράσματα 

Η online εκπαίδευση μπορεί και εμπλέκει μαθητές, εκπαιδευτικούς, υλικά και υπηρεσίες. Αυτά 
τα στοιχεία δε θα μπορούσαν με τέτοια ευκολία να διαχειριστούν μεμονωμένα, επειδή η μάθηση 
είναι σύνθετη διαδικασία που αποτελείται από όλους τους παραπάνω παράγοντες. Η 
αναπαραγωγή της παραδοσιακής διαδικασίας μάθησης από το δάσκαλο στο μαθητή βασίζεται σε 
ένα μοντέλο παραγωγού-καταναλωτή και θεωρείται τεχνολογικά ξεπερασμένη. Πλέον η ίδια η 
έννοια της μάθησης έχει αλλάξει την εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και 
προγράμματος σπουδών, και από αυτή την άποψη, τα online εκπαιδευτικά συστήματα έχουν 
πλεονέκτημα. Απαιτείται όμως η εφαρμογή να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη. Αν και η Online 
εκπαίδευση είναι μια μοντέρνα διαδικασία, δεν είναι πάντοτε κατανοητό το περιεχόμενό της, 
πολλές φορές ακόμα και από αυτούς που παρέχουν το υλικό για τέτοια εκπαιδευτικά μοντέλα, τα 
οποία εξαντλούν τις δυνατότητές τους ανάμεσα σε απλές παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και 
σύντομων online tests (Bates, 2000).  

Οι νέες τεχνολογίες κάνουν το μάθημά πιο ζωντανό, διαδραστικό και ενδιαφέρον. Η 
εξοικείωση των εμπλεκόμενων με την εκπαίδευση προωθούν την εκπαιδευτική διαδικασία, 
ενισχύουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, αξιοποιούν αποτελεσματικότερα το υπάρχον υλικό, και 
συμβάλλουν στην συνεχή επιμόρφωση και αυτοβελτίωση. 
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Διαχρονική δημοσκόπηση τριών ετών σε μαθητές Λυκείου για τη 
φυσική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας το μοντέλο των σταδίων 

αλλαγής συμπεριφοράς 
 

Τζωρμπατζάκης Νικόλαος  
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου,  

tzo23@yahoo.gr 
  
Αποστολάκη Χαρίκλεια, Βιτσαξάκης Νικόλαος, Κοκολάκη Νεκταρία, Μαθιουδάκη 

Χρυσούλα, Μιχαήλ Γεώργιος, Μπλαβάκης Ευάγγελος, Παπαδάκης Στυλιανός, 
Παπαδοπούλου Παναγιώτα, Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Πατριανάκου Βαρβάρα 
Νίκη,  Πετροσιάν Μικαέλ, Πλεξουσάκη Αλεξάνδρα, Σμπώκου Ευαγγελία, Τιτάκης 

Δημήτριος, Φαβορίτο Ενρίκο, 
Μαθητές-τριες, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, 
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Περίληψη 

Η υποκινητικότητα  αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα προβλήματα της σύγχρονης εποχής επηρεάζοντας 
δυσμενώς την υγεία μεγάλου εύρους του πληθυσμού. Ένα από τα πιο κρίσιμα χρονικά διαστήματα κατά την 
ενηλικίωση είναι και η φοίτηση στο Λύκειο και ιδιαίτερα στην τρίτη τάξη καθώς τότε περιορίζεται αισθητά 
ο διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος. Η παρούσα έρευνα εξετάζει διαχρονικά τη συμμετοχή σε φυσικές 
δραστηριότητες και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Τα αποτελέσματά της έδειξαν μία κλιμακούμενη μείωση 
της φυσικής δραστηριότητας με την πάροδο των τάξεων στο σύνολο του δείγματος αλλά και στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων εξέτασης κατά φύλο. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής καινοτομίας η παρούσα 
έρευνα αποτελεί μία καλή πρακτική για το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο. Η απλότητα της 
παρέχει τη δυνατότητα γενικευμένης εφαρμογής σε μεγάλο αριθμό σχολείων ώστε να ισχυροποιηθούν τα 
συμπεράσματά της. 

Λέξεις κλειδιά: νέοι, διαχρονική έρευνα, διαθεωρητικό μοντέλο 

Εισαγωγή 

Η φυσική δραστηριότητα συνδέεται με πληθώρα από βραχυχρόνια και μακροχρόνια οφέλη 
στην υγεία των νέων, όπως ο έλεγχος του σωματικού βάρους, η καλλιέργεια ενός υγιούς 
μυοσκελετικού και κυκλοφοριακού συστήματος, η διατήρηση πνευματικής υγείας και η 
υιοθέτηση ενός υγειινού τρόπου ζωής από μικρή ηλικία (Stensel et al., 2008; Janssen & LeBlanc, 
2010). Ωστόσο η αποδεδειγμένη αυτή γνώση πρέπει να υιοθετηθεί ως τρόπος ζωής από όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των νέων για να έχει σημαντική επιρροή στη δημόσια 
υγεία. Δυστυχώς όμως παρατηρούμε ότι η γνώση αυτή δεν μετουσιώνεται σε πράξη με συνέπεια 
ένα μεγάλο ποσοστό των νέων δείχνει να στερείται τα οφέλη του δραστήριου τρόπου ζωής (Currie 
et al., 2004; Dobbins et al., 2009). Ιδιαίτερα στην Ελλάδα η φυσική δραστηριότητα εμφανίζει 
πολύ χαμηλά ποσοστά στο γενικό πληθυσμό (≥15 ετών) ευρισκόμενη στις τελευταίες θέσεις 
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tzormpatzakis & Sleap, 2007).  

Ένα από τα κρίσημα χρονικά διαστήματα κατά την ενηλικίωση είναι και η φοίτηση στο 
Λύκειο (15-17 ετών). Ιδιαίτερα κατά την τελευταία τάξη οι μαθητές-τριες έχουν περιορισμένη 
διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου για φυσικές δραστηριότητες λόγω του αυξημένου φόρτου 
μαθημάτων. Με βάση τα προαναφερθέντα στόχος της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της 
τάσης για συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και στις τρεις (3) τάξεις του Λυκείου. Η 
ερευνητική διαδικασία επαναλήφθηκε για τρεις (3) σχολικές χρονιές με συνέπεια τα στοιχεία να 
μπορούν να αναλυθούν και διαχρονικά. Ως θεωρητικό υπόβαθρο επιλέχθηκε το μοντέλο των 
σταδίων αλλαγής συμπεριφοράς, το οποίο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στη φυσική δραστηριότητα 
σε αντίστοιχες ηλικίες (Nigg, 2001; Nigg, 2002). Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα έχει και ένα 
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σημαντικό εκπαιδευτικό χαρακτηριστικό καθώς διεκπεραιώθηκε από μαθητές  της Α' τάξης 
Πειραματικού Γενικού Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας με 
συνέπεια να αποτελεί και ένα παραδείγμα καλής πρακτικής για την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα διαχρονική έρευνα τριών (3) ετών αποτέλεσε το αντικείμενο του μαθήματος της 
ερευνητικής εργασίας μαθητών της Α’ Λυκείου του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 
του πρώτου τετραμήνου για τις σχολικές χρονιές 2013-14 (Τζωρμπατζάκης κ.α., 2014), 2014-15 
(Τζωρμπατζάκης κ.α., 2015) και 2015-16. Σκοπός της ήταν να εξετάσει τα επίπεδα φυσικής 
δραστηριότητας των νέων στην Ελλάδα και ειδικότερα την περίπτωση των μαθητών του 
συγκεκριμένου Λυκείου. Εξετάστηκε το σύνολο του μαθητικού δυναμικού του σχολείου κάθε 
χρονιά. Συγκεκριμένα όμως για τη διαχρονική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι μαθητές της Α’ τάξης 
της σχολικής χρονιάς 2013-14 (n=60), οι οποίοι επανεξετάστηκαν και τις δύο (2) επόμενες 
σχολικές χρονιές όταν φοιτούσαν στη Β’ και Γ’ τάξη. Βασικό γνώρισμα και πλεονέκτημα της 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι η διαχρονικότητα των δεδομένων καθώς οι ίδιοι-ες μαθητές-
τριες ακολουθήθηκαν για τρεις (3) συνεχόμενες σχολικές χρονιές. Οι Caspersen et al. (2000) 
αναγνώρισαν την σπανιότητα τέτοιων διαχρονικών ερευνών στην διεθνή βιβλιογραφία λόγω 
δυσκολιών στην υλοποίησή τους. Το πλεονέκτημα τους σε σχέση με μη διαχρονικές έρευνες είναι 
ότι οι τυχόν διαφοροποιήσεις στις εξεταζόμενες μεταβλητές μπορούν ασφαλέστερα να αποδοθούν 
στην ηλικιακή εξέλιξη. Ένας άλλος παράγοντας που λήφθηκε σοβαρά υπόψιν ήταν η εποχικότητα 
των μετρήσεων καθώς τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των νέων παρουσιάζουν σημαντικές 
αποκλίσεις κατά τη διάρκεια του έτους και ιδίως μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού (Uitenbroek, 
1993; Kohl & Hobbs, 1998). Για το λόγο αυτό και οι τρεις (3) μετρήσεις έγιναν μεταξύ των μηνών 
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας βασίζεται στο Διαθεωρητικό μοντέλο το οποίο εισήγαγαν 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι Prochaska και DiClemente (1982; 1983) για να εξηγήσουν 
την εκούσια αλλαγή συμπεριφοράς. Αρχικά βρήκε εφαρμογή στο κάπνισμα και στη συνέχεια σε 
μία πληθώρα συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία συμπεριλαμβανομένης και της φυσικής 
δραστηριότητας (Prochaska et al., 2008). Θεμελιώδες στοιχείο αυτού του μοντέλου αποτελούν τα 
στάδια αλλαγής συμπεριφοράς, δηλαδή μία σειρά φάσεων από τις οποίες περνάει ένα άτομο κατά 
την εκούσια αλλαγή συμπεριφοράς (Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska & Velicer, 1997). 
Όσον αφορά τη φυσική δραστηριότητα τα πιο συνηθισμένα στάδια είναι πέντε (5) και 
περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Στάδια αλλαγής συμπεριφοράς για τη φυσική δραστηριότητα 

Στάδια Ονομασία Ορισμός 
1ο Στάδιο Πριν τη σκέψη Δεν είναι συστηματικά σωματικά δραστήριος-α, και δεν σκοπεύει 

να γίνει στους επόμενους 6 μήνες 
2ο Στάδιο Σκέψη Δεν είναι συστηματικά σωματικά δραστήριος-α, αλλά σκοπεύει να 

γίνει στους επόμενους 6 μήνες 
3ο Στάδιο Προετοιμασία Δεν είναι συστηματικά σωματικά δραστήριος-α, αλλά σκοπεύει να 

γίνει στις επόμενες 30 ημέρες 
4ο Στάδιο Δράση Είναι συστηματικά σωματικά δραστήριος-α, αλλά για λιγότερο 

από έξι μήνες 
5ο Στάδιο Διατήρηση Είναι συστηματικά σωματικά δραστήριος-α, για περισσότερο από 

έξι μήνες 
Το διαθεωρητικό μοντέλο στηρίζεται σε τρία ακόμη χαρακτηριστικά που είναι οι 

στρατηγικές αλλαγής συμπεριφοράς που ονομάζονται διαδικασίες αλλαγής, και ακόμη οι 
διαμορφωτές αλλαγής που ονομάζονται ισοζύγιο απόφασης (υπέρ και κατά της αλλαγής 
συμπεριφοράς) και αυτό-αποτελεσματικότητα που αναφέρεται στην πεποίθηση του ατόμου ότι 
μπορεί να διατηρήσει τη φυσική δραστηριότητα παρά τις δυσκολίες-προκλήσεις (Marshall & 
Biddle, 2001). Οι διαδικασίες αλλαγής θεωρούνται ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες εξηγούν 
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πως επιτυγχάνεται η αλλαγή (Prochaska et al., 1988), ενώ το ισοζύγιο απόφασης και η αυτό-
αποτελεσματικότητα θεωρούνται εξαρτημένες μεταβλητές που καθορίζουν το πότε γίνεται η 
αλλαγή συμπεριφοράς (Cancer Prevention Research Center, 2000). Ο σκοπός της παρούσας 
έρευνας περιορίστηκε στην εξέταση μόνο των σταδίων αλλαγής συμπεριφοράς, που αποτελεί και 
το θεμελιώδες στοιχείο του μοντέλου, και όχι των άλλων τριων χαρακτηριστικών που 
αναφέρονται για να γίνει κατανοητή η γενική μορφή του μοντέλου. 

Αν είναι κάποιος σωματικά δραστήριος-α για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, η πρόθεση να 
γίνει σωματικά δραστήριος-α στο μέλλον, και πόσο σύντομα ή αργά τοποθετεί χρονικά την 
πρόθεση να γίνει πράξη είναι παραδείγματα στοιχείων της αλλαγής συμπεριφοράς που εξετάζει το 
μοντέλο. Για να διαχωρίστουν τα σωματικά δραστήρια από τα μη δραστήρια άτομα 
χρησιμοποιείται ένα επιστημονικά θεσπισμένο κριτήριο. Συγκεκριμένα, είναι γενικά αποδεκτό ότι 
ένας νέος για να απολαμβάνει τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία του θα πρέπει να 
κάνει τουλάχιστον μία (1) ώρα φυσικής δραστηριότητας με μέτρια ένταση πέντε (5) ημέρες την 
εβδομάδα ή είκοσι (20) λεπτά φυσικής δραστηριότητας με έντονη ένταση τρεις (3) ημέρες την 
εβδομάδα ή ένα συνδυασμό των παραπάνω (Cavill et al., 2001; USDHHS & USDA, 2005).  

Κοινοί όροι του μοντέλου είναι η πρόοδος σε ένα πιο δραστήριο στάδιο, η οπισθοδρόμηση σε 
ένα λιγότερο δραστήριο στάδιο καθώς και η διατήρηση ενός σταδίου. Το μοντέλο για τη φυσική 
δραστηριότητα φαίνεται να έχει δύο πόλους στους οποίους παραμένουν τα άτομα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το στάδιο 1 για τον μη δραστήριο πληθυσμό και το στάδιο 5 για το 
δραστήριο πληθυσμό. Τα δύο ακραία αυτά στάδια φαίνεται να φιλοξενούν άτομα με περισσότερο 
παγιωμένες συμπεριφορές. Καθώς η παραμονή σε αυτά τα στάδια είναι πιο μακροχρόνια, 
αποτελεί στρατηγικό στόχο το να αυξηθεί το ποσοστό των μαθητών-τριών  στο στάδιο 5 
(περισσότερο δραστήριο στάδιο) ενώ αντίστοιχα να μειωθεί στο στάδιο 1 (λιγότερο δραστήριο 
στάδιο). 

Για τον εντοπισμό του σταδίου κάθε συμμετέχοντα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 
σταθμισμένο σε πληθυσμό μαθητών της Β’ Λυκείου του Νομού Ηρακλείου (Tzormpatzakis, 
2012). Η στάθμισή του φανέρωσε υψηλή ταυτόχρονη εγκυρότητα με καρδιοσυχνόμετρα 
συνδυασμένα με ημερολόγια καταγραφής φυσικής δραστηριότητας (Spearman rho=0.76, p=0.00; 
n=15). Επίσης, έδειξε υψηλή αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου δύο (2) εβδομάδων (ICC=0.92, 
n=60). Η διανομή και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας έγινε στα 5 πρώτα λεπτά 
ενός μαθήματος Φυσικής Αγωγής. 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν ανά τάξη (Α’, Β’, Γ’) αρχικά για το σύνολο του δείγματος 
(n=60) και στη συνέχεια για κάθε φύλο ξεχωριστά (nκορ=40, nαγ=20). 

Ανάλυση συνόλου δείγματος ανά τάξη  
Οι μαθητές-τριες Λυκείου έδειξαν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των τάξεων στα ποσοστά 

των σταδίων (βλέπε Σχήμα 1). Συγκεκριμένα για το λιγότερο δραστήριο στάδιο 1 προέκυψε μία 
κλιμακούμενη αύξηση με την πάροδο των τάξεων. Παράλληλα για το περισσότερο δραστήριο 
στάδιο 5 προέκυψε μία κλιμακούμενη μείωση με την πάροδο των τάξεων. Ενώ τα ενδιάμεσα 
στάδια 2, 3 και 4 φανέρωσαν μεικτές τάσεις. Αθροίζοντας τα ποσοστά των δραστήριων μαθητών-
τριών (στάδια 4 και 5) βλέπουμε ότι ενώ στην Α' τάξη ήταν 75%, στη Β' τάξη μειώνονται στο 
69% ενώ στην Γ' τάξη διολισθαίνουν στο 46%. 
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Σχήμα 1. Στάδια ετοιμότητας για φυσική δραστηριότητα μαθητών-τριών Λυκείου 

διαχρονικά ανά τάξη (n=60) 
Ανάλυση κοριτσιών ανά τάξη 

Στα κορίτσια για το λιγότερο δραστήριο στάδιο 1 προέκυψε μία κλιμακούμενη αύξηση με την 
πάροδο των τάξεων (βλέπε Σχήμα 2). Παράλληλα για το περισσότερο δραστήριο στάδιο 5 
προέκυψε μία κλιμακούμενη μείωση με την πάροδο των τάξεων, όπως και στο σύνολο του 
δείγματος ενώ τα ενδιάμεσα στάδια 2, 3 και 4 φανέρωσαν μεικτές τάσεις. Αθροίζοντας τα 
ποσοστά των δραστήριων μαθητριών, δηλαδή τα στάδια 4 και 5, βλέπουμε ότι ενώ στην Α' τάξη 
ήταν 83%, στη Β' τάξη μειώνονται στο 61% ενώ στην Γ' τάξη διολισθαίνουν στο 49%. 

 

Σχήμα 2. Στάδια ετοιμότητας για φυσική δραστηριότητα μαθητριών Λυκείου διαχρονικά 
ανά τάξη (n=40) 

Ανάλυση αγοριών ανά τάξη 

Στα αγόρια για το λιγότερο δραστήριο στάδιο 1 προέκυψε μία κλιμακούμενη αύξηση με την 
πάροδο των τάξεων (βλέπε Σχήμα 3). Αντιθέτως για το περισσότερο δραστήριο στάδιο 5 δεν 
προέκυψε μία κλιμακούμενη μείωση με την πάροδο των τάξεων όπως στο σύνολο του δείγματος 
και στα κορίτσια αλλά πρώτα μία αύξηση του ποσοστού στην Β' τάξη και στη συνέχεια μία 
κατακόρυφη πτώση στην Γ' τάξη. Ενώ τα ενδιάμεσα στάδια 2, 3 και, 4 φανέρωσαν μεικτές τάσεις. 
Αθροίζοντας τα ποσοστά των δραστήριων μαθητών (στάδια 4 και 5) βλέπουμε ότι ενώ στην Α' 
τάξη ήταν 61%, στη Β' τάξη ανεβαίνουν εντυπωσιακά στο 89% ενώ στην Γ' τάξη πέφτουν 
κατακόρυφα στο 45%. 
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Σχήμα 3. Στάδια ετοιμότητας για φυσική δραστηριότητα μαθητών Λυκείου διαχρονικά ανά 
τάξη (n=20) 

Συμπεράσματα 

Στο σύνολο του δείγματος και στα κορίτσια προέκυψε μία κλιμακούμενη μείωση στο ποσοστό 
του σταδίου “Διατήρησης” (στάδιο 5), ενώ στα αγόρια η μείωση αυτή ήταν εμφανής μόνο στη Γ' 
τάξη. Στό σύνολο του δείγματος αλλά και σε κάθε φύλο ξεχωριστά προέκυψε μία κλιμακούμενη 
άνοδος στο ποσοστό του σταδίου “Πριν τη σκέψη” (στάδιο 1) με την πάροδο των τάξεων. Άρα με 
την πάροδο των τάξεων στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που εξετάστηκαν φάνηκε η εξάπλωση 
της υποκινητικότητας. Αυτή η τάση φαίνεται να συνεχίζεται και στο πέρασμα από το Λύκειο στην 
ενήλικη ζωή, καθώς η Ελλάδα κατατάχθηκε στην πρώτη θέση σε πανευρωπαϊκή έρευνα (Kearney 
et al., 1999) για το λιγότερο δραστήριο στάδιο και στην τελευταία θέση για το περισσότερο 
δραστήριο στάδιο δείχνοντας καθαρά το πρόβλημα υποκινητικότητας σε εθνικό επίπεδο σε όλες 
τις ηλικίες. Η προηγούμενη έρευνα μελέτησε τα στάδια της φυσικής δραστηριότητας σε 
αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ηλικία15 έτη) και 
κατέδειξε επίσης υψηλότερο ρίσκο υποκινητικότητας στο γυναικείο πληθυσμό, το οποίο φαίνεται 
και σε ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας (Dobbins et al., 2009) και επιβεβαιώνεται και από την 
παρούσα έρευνα. 

Το ποσοστό των δραστήριων μαθητών-τριών αποτελεί επίσης ένα σημαντικό δείκτη υγείας του 
πληθυσμού καθώς μόνο αυτοί-ες απολαμβάνουν τα ποικίλα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας. 
Αθροίζοντας τα ποσοστά των δραστήριων μαθητών-τριών (στάδια 4 και 5) για το σύνολο του 
δείγματος καθώς και για κάθε φύλο ξεχωριστά προέκυψε μία κλιμακούμενη μείωση με την 
πάροδο των τάξεων με μοναδική εξαίρεση στα αγόρια της Β' τάξης τα οποία έδειξαν αύξηση σε 
σχέση με το ποσοστό της Α' τάξης. Άρα με την πάροδο των τάξεων στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων που εξετάστηκαν φάνηκε ότι το ποσοστό των μαθητών-τριών που ωφελούνται από 
τη συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες μειώνεται. Το προηγούμενο συμπέρασμα 
επιβεβαιώνεται από μακροχρόνιες έρευνες και ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας που μελέτησαν τη 
μετάβαση από την παιδική στην εφηβική και έπειτα στην νεανική ηλικία (Telama & Young, 2000; 
Tammelin, 2005; Dobbins et al., 2009). 

Το μοντέλο των σταδίων φαίνεται σε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (Adams & White, 2003; 
Hutchison et al., 2009) να έχει χρησιμοποιηθεί και σε παρεμβάσεις για την βελτίωση της φυσικής 
δραστηριότητας με μεγάλα ποσοστά  επιτυχίας (73%-75%) βραχυπρόθεσμα (≤6 μήνες) και σαφώς 
μικρότερα αλλά υπολογίσιμα ποσοστά επιτυχίας (25%-29%) μακροπρόθεσμα (>6 μήνες). 
Προτεινόμενες στρατηγικές για παραμονή στα πιο δραστήρια στάδια 4 και 5 αποτελούν η ποικιλία 
δραστηριοτήτων, το θέσιμο στόχων και η επιβράβευση, επίσης εναλλακτικά πλάνα σε δυσκολίες-
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προκλήσεις και η αποφυγή διαστημάτων αποχής βοηθούν προς αυτήν την κατέυθυνση (Marcus et 
al., 1995). 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τριών (3) τάξεων του 
Λυκείου η ενασχόληση με τις φυσικές δραστηριότητες μειώνεται κλιμακωτά, έχοντας σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία των μαθητών-τριών. Σίγουρα ένα αδιαμφισβήτητο ορόσημο στην 
εκπαιδευτική ζωή αποτελούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις στο τέλος της Γ' τάξης, η προετοιμασία 
των οποίων περιορίζει σημαντικά τον ελεύθερο χρόνο για φυσικές δραστηριότητες. Ένα 
σημαντικό ερώτημα είναι αν μετά το τέλος του σχολείου αυτή η κλιμακωτή μείωση στη φυσική 
δραστηριότητα συνεχίζεται ή επέρχεται μία εξισορρόπηση. Επίσης αποτελεί ζητούμενο η 
δημιουργία και εφαρμογή θετικών παρεμβάεων για να αντιστραφεί η αρνητική τάση που 
παρατηρείται στο Λύκειο. 

Σε καθαρά εκπαιδευτικά πλαίσια η παρούσα έρευνα αποτελεί μία καλή πρακτική για το 
μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας της Α’ Λυκείου. Τα βασικά της χαρακτηριστικά ήταν η 
απλότητα, η στήριξη σε θεωρητικό μοντέλο, η χρήση εγκυροποιημένων ερευνητικών εργαλείων  
και η διαχρονική ακολουθία των συμμετεχόντων. Όλα τα παραπάνω δίνουν στην παρούσα έρευνα 
την δυνατότητα να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα αλλά και να μπορεί να γενικευθεί σε μεγάλο 
αριθμό σχολείων ώστε να ισχυροποιηθούν τα συμπεράσματά της. Άρα αποτελεί όχι μόνο μία 
καλή πρακτική αλλά και ένα παράδειγμα προς μίμηση.  
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Περίληψη 

Τα τελευταία έτη παρατηρείται μια ανοδική τάση στην διοργάνωση δρομικών αγώνων μαζικού αθλητισμού 
πόλης και βουνού έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση του δρομικού κινήματος και την εδραίωση του 
αθλητικού τουρισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές πόλεις της Ελλάδας επιζητούν τη διοργάνωση 
δρομικών αγώνων μαζικού αθλητισμού που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη γεωγραφική, ιστορική, 
μορφολογική και πολιτισμική τους κληρονομιά, ενώ παράλληλα προκύπτουν αμοιβαία οφέλη τόσο για τις 
τοπικές κοινωνίες όσο και για την προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού. Στην παρούσα δράση 
επιχειρήθηκε η σύνδεση της σύγχρονης αυτής κοινωνικής αθλητικής τάσης με το σχολικό πρόγραμμα 
διάμεσο της προσέγγισης της φιλοσοφίας διοργάνωσης των αγώνων και της προπονητικής προετοιμασίας 
των αθλητών. Η δράση στόχευσε και στις τρεις διαστάσεις των μαθητών-τριών α) στη σωματική - 
ψυχοκινητική β) στην πνευματική-συναισθηματική και γ) στη γνωστική, δίνοντας τους τη δυνατότητα να 
κερδίσουν γνώση μέσα από θεωρητικές, ψηφιακές και βιωματικές διδασκαλίες διεπιστημονικής 
προσέγγισης, καθώς εμπλέκονται οι επιστήμες της Φυσικής Αγωγής, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας και του 
Πολιτισμού, των Οικονομικών-Στατιστικής, της Πληροφορικής και του Αθλητικού Management-Marketing. 
Το σενάριο εφαρμόστηκε στο 3ο και στο 2ο Γυμνάσιο Λαμίας στα πλαίσια της βιωματικής δράσης «Φύση 
και Άσκηση» κατά τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016. Το παρόν πρόγραμμα θα μπορούσε να 
εξελιχθεί σε «δίκτυο» μεταξύ σχολείων σε επίπεδο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας η Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με δυνατότητες περαιτέρω εμπλουτισμού του περιεχομένου του αλλά και σε διοργάνωση 
θεματικών σχολικών αγώνων τρεξίματος μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα σε ορεινό ή  αστικό περιβάλλον με 
μαζική συμμετοχή μαθητών-τριών. 

Λέξεις κλειδιά: Βιωματική Δράση, Φύση και Άσκηση, Αγώνες Βουνού, Αγώνες Πόλης, Προπόνηση 
Αθλητών, Διοργάνωση Αγώνα. 

Εισαγωγή 

Μια σύγχρονη αθλητική τάση που ανθεί τα τελευταία χρόνια είναι η διοργάνωση μαζικών 
αγώνων δρόμου πόλης και βουνού. Ο κλασσικός μαραθώνιος των Αθηνών αριθμεί πολλές 
χιλιάδες συμμετεχόντων και θεωρείται από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα σε διεθνές 
επίπεδο, ενώ το λογότυπο του αγώνα «The authentic Marathon» τονίζει την ιστορικότητα- 
αυθεντικότητά του κεντρίζοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον των αθλητών του συγκεκριμένου 
χώρου. Ο μαραθώνιος του Ολύμπου εκτιμάται από τους πιο σημαντικούς αγώνες βουνού της 
πατρίδας μας, το λογότυπο του αγώνα «Running with the gods» αναδεικνύει το μυθολογικό 
υπόβαθρο τού αγώνα και προσδίδει μια ξεχωριστή αίγλη προκαλώντας τη συμμετοχή πολλών 
Ελλήνων αλλά και αθλητών του εξωτερικού. Σε παρόμοια φιλοσοφία κινούνται πλέον πολλοί 
φορείς πόλεων της Ελλάδας διοργανώνοντας ξεχωριστούς και ιδιαίτερους αγώνες δρόμου 
«Υγείας» πόλης και βουνού, που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με σχετική 
ιστοσελίδα, οι ετήσιοι αγώνες δρόμου βουνού και πόλης ανά την Ελλάδα υπερβαίνουν τους 300 
με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων από όλες της ηλικίες. Το ορεινό τρέξιμο δίνει την ευκαιρία της 
άμεσης επαφής με τη φύση μέσα από διαδρομές που περιλαμβάνουν δασικούς δρόμους και 
μονοπάτια με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας ταυτόχρονα μπορεί τη 
βιωματική προσέγγιση και γνωριμία με το τοπικό φυσικό περιβάλλον.Tο τρέξιμο στην πόλη 
περιλαμβάνει διαδρομές στην άσφαλτο, μέσα σε πάρκα, πεζοδρόμια και σκαλάκια δίνοντας τη 
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δυνατότητα να γνωρίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τού τοπικού αστικού περιβάλλοντος. 
Συνεπώς, προκύπτει μια απλή και προσιτή πρόταση ενασχόλησης με τον αθλητισμό που δεν έχει 
ως αυτοσκοπό την κατάκτηση της νίκης ,αλλά τη χαρά της συμμετοχής, ενώ η σύνδεσή της με το 
σχολείο θα μπορούσε να καλλιεργήσει θετικές στάσεις για μελλοντική και δια βίου άσκηση. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/07-07-2015 του 
Δ.Σ.) για την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων (ΒΔ) στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ημερήσιου 
Γυμνασίου, οι ΒΔ, ως εκπαιδευτική καινοτομία, αποτελούν διακριτή μονάδα του Προγράμματος 
Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος και κινούνται στην ίδια παιδαγωγική φιλοσοφία με 
τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου, η οποία προωθεί τη βιωματική, συνεργατική και 
διερευνητική μάθηση. Σκοπός των Βιωματικών Δράσεων είναι, να βοηθήσουν τους μαθητές, μέσα 
από την ενεργοποίησή τους, (α) να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και κοινωνικές, (μετα-
γνωστικές), αυτο-γνωσιακές, κιναισθητικές και μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η 
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ("μαθαίνω πώς να μαθαίνω"), (β) να αξιοποιούν παλιές και νέες, 
προσωπικές και διαμεσολαβημένες εμπειρίες, για να κατανοούν σε βάθος τα θέματα που 
μελετούν, (γ) να αξιοποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και ικανότητες, για να κάνουν στοχευμένες 
βελτιωτικές παρεμβάσεις στο προσωπικό τους πεδίο (στην αυτο-εκτίμηση, στις επιλογές και στη 
συμπεριφορά τους ως ατόμων, ως μελών τοπικών κοινοτήτων και ως υπεύθυνων πολιτών) και στα 
πεδία του, άμεσου και ευρύτερου, κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και (δ) να 
συναρτούν τις μαθησιακές τους εμπειρίες με συναισθήματα δημιουργικότητας, χαράς και 
απόλαυσης. 

Η βιωματική δράση «Φύση και Άσκηση» διδάσκεται στη Β΄ Τάξη Γυμνασίου αποκλειστικά 
από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) και ουσιαστικά αποτελεί μια προέκταση του μαθήματος 
της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) που θα μπορούσε να προωθήσει εναλλακτικές προτάσεις άσκησης σε 
σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα. Η ΦΑ θεωρείται μια από τις σημαντικότερες πηγές παροχής 
γνώσεων, δεξιοτήτων και κινητοποίησης που δύναται να δώσει εκείνα τα ερεθίσματα που 
μπορούν να οδηγήσουν σε συστηματική και δια βίου άσκηση (National Association for Sport and 
Physical Education, 2004). Οι ΚΦΑ έχουν μοναδική ευκαιρία να διοχετεύσουν στους μαθητές-
τριές τους θετικά μηνύματα για τη Φυσική Δραστηριότητα (ΦΔ) (Hagger, et al., 2003). Πιο 
συγκεκριμένα, η δημιουργία από τον ΚΦΑ ενός θετικού κλίματος κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος θα μπορούσε να μεταδώσει στους μαθητές άρτιες στάσεις, προθέσεις για ενασχόληση 
άσκησης και εκτός σχολείου (Barkoukis & Hagger, 2009, 2013; Barkoukis, et al., 2010). Το 
μάθημα της ΦΑ, προσφέρει ένα ωφέλιμο δίκτυο προαγωγής θετικών μηνυμάτων για την 
υιοθέτηση και την υποστήριξη της ΦΔ εκτός σχολείου (Shephard & Trudeau, 2000), διαπίστωση 
που επιβεβαιώθηκε ερευνητικά και στην Ελλάδα (Barkoukis & Hagger, 2009, 2013; Barkoukis, et 
al., 2010), ενώ σύμφωνα και με το βιβλίο ΦΑ του εκπαιδευτικού της Α΄ Γυμνασίου (Γούδας, κ. α., 
2006, σελ. 15) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Αμερικανική 
Αθλητιατρική Εταιρεία (American College of Sports Medicine) τονίζει ότι: «Τα προγράμματα 
σχολικής φυσικής αγωγής αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
θα πρέπει να δίδουν έμφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση της συμμετοχής σε προγράμματα άσκησης 
δια βίου και να παρέχουν οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη και τη διατήρηση ιδανικής φυσικής 
κατάστασης». Παράλληλα ερευνητικές διαπιστώσεις τονίζουν τη σημαντικότητα της ΦΔ στη 
σωματική, ψυχολογική υγεία και ευημερία του ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (Biddle 
& Mutrie, 2007). 

Η παρούσα δράση δομήθηκε πάνω στο Δια-πλαισιακό μοντέλο παρακίνησης (Trans 
Contextual Model-TCM) (Hagger, et al., 2003), ένα θεωρητικό μοντέλο που αναδεικνύει τη σχέση 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του περιεχομένου του μαθήματος της ΦΑ και των κινήτρων που 
αναπτύσσονται για ενασχόληση με ΦΔ εκτός σχολείου. Το Δια-πλαισιακό μοντέλο παρακίνησης 
(TCM) ενσωματώνει στοιχεία της θεωρίας του αυτοκαθορισμού (Self-determination theory) (Deci 
& Ryan, 1985, 2002), του ιεραρχικού μοντέλου των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων 
(Vallerand 2007) και τη θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς (Planned behavior) (Ajzen, 
1985). Σύμφωνα με το Δια-πλαισιακό μοντέλο παρακίνησης (TCM) οι ΚΦΑ έχουν την ευκαιρία 
να προάγουν αυτόνομες μορφές κινήτρων στο μάθημα της ΦΑ και κατ’ επέκταση στην άσκηση 
εκτός σχολείου, ενώ κατευθύνοντας την αυτόνομη παρακίνηση προς διαφορές μορφές άσκησης θα 
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μπορούσε να οδηγήσει τους μαθητές-τριες στην υιοθέτηση αθλητικής συμπεριφοράς (χόμπι) στην 
ενήλικη ζωή. 

Επιπρόσθετα η διαθεματική και ολιστική προσέγγιση του συγκεκριμένου προγράμματος 
προσδίδει προστιθέμενη παιδαγωγική αξία καθώς τα οφέλη της διαθεματικότητας έχουν 
επιστημονικά τεκμηριωθεί (Ματσαγγούρας, 2002). Οι διαθεματικές κάθετες και οριζόντιες 
διασυνδέσεις της γνώσης θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε ολιστική και πραγματική γνώση και να 
αξιοποιηθούν στην πραγματική ζωή (Καρατζιά & Σταυλιώτη, 2002). 
Σκοπός 
Ο σκοπός της παρούσας εφαρμογής ήταν η σύνδεση του σχολικού προγράμματος με μια 

σύγχρονη και κοινωνικά ευρέως αποδεκτή αθλητική τάση (αγώνες τρεξίματος σε βουνό και πόλη) 
προτείνοντάς στους μαθητές-τριες ένα απλό και προσιτό τρόπο εκγύμνασης που προάγει την υγεία, 
ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να αποτελέσει ένα θεμέλιο λίθο για τη «δια βίου» άσκηση των μαθητών-
τριών. 
Αναλυτικότερα οι μαθητές θα πάρουν πληροφόρηση σχετικά με: 

 Με σημαντικούς αγώνες δρόμου πόλης και βουνού της πατρίδας μας.  
 Το ιστορικό, γεωγραφικό υπόβαθρο των αγώνων. 
 Τον τρόπο εκγύμνασης των αθλητών 
 Τον απαιτούμενο αθλητικό εξοπλισμό 
 Τoν τρόπο και την φιλοσοφία διοργάνωσης μαζικών αγώνων δρόμου. 

Παιδαγωγικοί Στόχοι 
 Ανάπτυξη θεωρητικών, ψηφιακών και πρακτικών δεξιοτήτων.  
 Δυνατότητα βιωματικής μάθησης. 
 Καλλιέργεια συνεργασίας (ομαδό-συνεργατική αντίληψη και πρακτική). 
 Ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη ΦΔ εκτός σχολείου. 
 Υιοθέτηση συμπεριφορών βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών-τριών. 

Μέθοδος 
Η παρούσα βιωματική δράση υποβλήθηκε από το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας (Πράξη 5η/30-10-2014 & 

Πράξη 5η/ 29-9-2015) και από το 2ο Γυμνάσιο Λαμίας (Πράξη 15η/24-9-2014 & Πράξη 14η /29-9-
2015) στους υπεύθυνους Σχολικούς Συμβούλους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
των σχολείων λαμβάνοντας τη σχετική έγκριση. Η δράση πραγματοποιήθηκε κατά τα σχολικά έτη 
2014-2015 / 2015-2016 και συμμετείχαν 180 μαθητές-τριες και από τα δύο σχολεία ενώ για την 
εκπόνηση της συνεργάστηκαν τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυμνάσιο Λαμίας κ. Καταραχιάς 
Αχιλλέας ΠΕ 11, κ. Μπλουχάρης Επαμεινώντας ΠΕ 11 και από το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας κ. Παπίστας 
Φώτιος ΠΕ 11 και κ. Γατής Απόστολος ΠΕ 07. 

Η ύλη της συγκεκριμένης δράσης δομήθηκε ως εξής: 
Μάθημα 1ο:  
Ψηφιακή εφαρμογή: καταιγισμός ιδεών (Brainstorming) σε αίθουσα με δια-δραστικό πίνακα. 

Προβολή σημαντικών αγώνων τρεξίματος (Promo-Videos) της πατρίδας μας σε ορεινό και αστικό 
περιβάλλον: Μαραθώνιος Ολύμπου, Μαραθώνιος Οίτης «Ηρακλής», Κλασσικός Μαραθώνιος 
Αθηνών, Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος, Σπάρταθλον, Run Greece. Συζήτηση για το υπόβαθρο 
των αγώνων (Ιστορικό, Πολιτισμικό, Γεωγραφικό, Κοινωνικό), τη φιλοσοφία διοργάνωσης των 
αγώνων, τη μαζικότητα της συμμετοχής, την προπόνηση που απαιτείται, τον αθλητικό εξοπλισμό.  
Μάθημα 2ο  
Θεωρητική εφαρμογή: στην αίθουσα της βιβλιοθήκης, διαχωρισμός των μαθητών σε ομάδες 

και ανάθεση ομαδικών εργασιών (ψηφιακής μορφής) ολιστικής προσέγγισης των αγώνων που 
παρουσιάσθηκαν στο 1ο μάθημα. Παρουσίαση του ομαδικού φύλλου εργασίας 1 (ΦΕ1, βλ. 
παράρτημα). 

Βιωματική εφαρμογή: προθέρμανση αθλητών (Warm-up) στο προαύλιο του σχολείου. 
Εφαρμογή απλού πρωτοκόλλου προθέρμανσης (χαμηλής έντασης τρέξιμο 3-4 λεπτά, στατικές 
διατάσεις, δρομικούς ρυθμούς, ενεργητικές διατάσεις). Εκκίνηση με αντίστροφη μέτρηση.  
Μάθημα 3ο  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 101 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Βιωματική εφαρμογή: προπόνηση αντοχής (Endurance Training) σε ορεινή περιοχή εκτός 
σχολείου. Εφαρμογή απλού πρωτοκόλλου βελτίωσης αντοχής (μέτριας έντασης συνεχόμενο 
τρέξιμο 5-7 λεπτά, διαλειμματικό τρέξιμο 3Χ2 λεπτά, πυραμιδική μέθοδο δρόμοι (50μ.-100μ.-
150μ.-150μ.-100μ.-50μ.).  
Μάθημα 4ο  
Βιωματική εφαρμογή: προπόνηση δύναμης (Power Training) στο κλειστό γυμναστήριο του 

σχολείου. Κυκλική γύμναση ποδιών (αλτικές ασκήσεις). Κυκλική γύμναση κορμού (κοιλιακοί, 
ραχιαίοι, push-ups). Ισομετρικές ασκήσεις (εξαρτήσεις, στηρίξεις). 
Μάθημα 5ο  
Βιωματική εφαρμογή: προπόνηση ταχύτητας (Speed Training) σε αστικό περιβάλλον εκτός 

σχολείου. Δρομικοί ρυθμοί και ταχύτητα (10μ.ρυθμό + 20μ. ταχύτητα). Δρόμοι εναλλασσόμενης 
ταχύτητας (15μ. γρήγορα -10μ. αργά – 15μ. γρήγορα). 
Μάθημα 6ο  
Ψηφιακή/Θεωρητική εφαρμογή: (Αίθουσα πληροφορικής) Α περίπτωση: Είσοδο σε επίσημη 

ιστοσελίδα προβολής όλων των αγώνων δρόμου βουνού και πόλης ανά την Ελλάδα για λήψη 
πληροφόρησης σχετικής με τη διοργάνωση ενός μαζικού αγώνα δρόμου. Β περίπτωση: 
Πρόσκληση διοργανωτή τοπικού μαζικού αγώνα δρόμου για λήψη πληροφόρησης σχετική με την 
διοργάνωση ενός μαζικού αγώνα δρόμου 

Πρακτικό μέρος: Διανομή ατομικού φύλλου εργασίας 2 (ΦΕ 2, βλ. παράρτημα) «Οργανώνω σε 
θεωρητικό επίπεδο έναν δικό μου θεματικό αγώνα δρόμου» (My Trail), είτε με τη συνδρομή της 
ιστοσελίδας, είτε με τη συνδρομή του προσκεκλημένου.  
Μάθημα 7ο  
Εφαρμογή θεματικών αγώνων τρεξίματος σε αστικό η ορεινό περιβάλλον (City - Mountain 

Trail) είτε μεμονωμένα σαν τμήμα είτε σε συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων. 
Μάθημα 8ο  
Παρουσίαση ομαδικών και ατομικών εργασιών στην αίθουσα της βιβλιοθήκης. 
 
Τα πρωτόκολλα προπόνησης εφαρμόσθηκαν σύμφωνα με τα βιβλία ΦΑ του εκπαιδευτικού 

(Α΄,Β΄& Γ΄ τάξης γυμνασίου) αλλά και το βιβλίο ΦΑ του μαθητή ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
εφαρμόσθηκαν και πρωτόκολλά προπόνησης από τις ερευνητικές εργασίες των μαθητών-τριών.  

Αποτελέσματα 
Από την διετή εφαρμογή της παρούσας βιωματικής δράσης προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. 
 Συνεργασία - συνέργεια δύο μεγάλων σχολείων της Λαμίας 
 Διάχυση του περιεχομένου της δράσης σε περισσότερους από 180 μαθητές-τριες και των 

δύο σχολείων. 
 Δημιουργία εγχειριδίων σε ψηφιακή μορφή α) με τους σημαντικότερους αγώνες βουνού 

και πόλης της πατρίδας μας (ΦΕ 1) β) με την αθλητική προπόνηση νεαρών αθλητών και 
τον αθλητικό εξοπλισμό που απαιτείται (ΦΕ 1) γ) με θεματικούς αγώνες (ΦΕ 2).  

 4-12-2014 (2ο, Πράξη 28η/2-12-2004) πραγματοποιήθηκε θεματικός αγώνας τρεξίματος 
μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα με τη συνοδεία ποδηλάτων ενάντια στη Σχολική Βία και 
Εκφοβισμό μεταξύ των δύο σχολείων σε τοπικό πάρκο με γενικό τίτλο «Όλοι φίλοι - 
Όλοι μια παρέα». Τρέξιμο σκυταλοδρομίας σε μικτές ομάδες και από τα δύο σχολεία, 
κάθε ομάδα έφερε την ονομασία ενός ιστορικού αγώνα τρεξίματος π.χ. «Σπάρταθλον», 
«Ευχείδιος Άθλος».  

 5-3-2015 (2ο, Πράξη 40η/4-3-2015) πραγματοποιήθηκε θεματικός αγώνας τρεξίματος μη 
ανταγωνιστικού χαρακτήρα με τη συνοδεία ποδηλάτων για την προαγωγή της φιλίας 
μεταξύ των δύο σχολείων σε τοπικό πάρκο με γενικό τίτλο «Be my Friend». Οι μαθητές-
τριες έτρεχαν σε μικτές ομάδες και από τα δύο σχολεία και θα έπρεπε να τερματίσουν 
σαν ομάδες. 

 11-12-2016 (Βιβλίο Ύλης) πραγματοποιήθηκε θεματικός αγώνας τρεξίματος σε ορεινό 
περιβάλλον σε επίπεδο τμήματος για την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των 
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μαθητών με γενικό τίτλο «Two Like One». Οι μαθητές-τριες έτρεχαν σε τυχαία μικτά 
ζευγάρια και θα έπρεπε να τερματίσουν σαν ζευγάρια. 

 Προβολή της δράσης στις ιστοσελίδες των σχολείων. 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά θεωρήθηκε ότι η παρούσα δομή του προγράμματος αναβάθμισε και τις τρεις 
διαστάσεις των μαθητών-τριών, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα μέσα από τις διαθεματικές 
εφαρμογές α) να αναπτύξουν τις φυσικές τους ικανότητες (Σωματικός τομέας), β) να καλλιεργήσουν 
τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και το σεβασμό στους συμμαθητές (Συναισθηματικός τομέας), γ) 
να εισαχθούν σε στοιχεία Προπονητικής, Γεωγραφίας, Ιστορίας και του Πολιτισμού, των 
Οικονομικών - Στατιστικής, της πληροφορικής και του Αθλητικού Management - Marketing 
(Γνωστικός τομέας). 

Όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας βιωματικής δράσης θα μπορούσαμε να επισημάνουμε 
τα εξής: 
Δυνατά Σημεία (Strengths) 
 Γνωριμία με μια ιδιαίτερα απλή και προσιτή στην εφαρμογή αθλητική δράση που θα 

μπορούσε να αποτελέσει και μια συστηματική ΦΔ εκτός σχολείου (αρκεί ένα ζευγάρι 
αθλητικά παπούτσια και στοιχειώδες γνώσεις προπονητικής). 

 Βιωματική μάθηση βασικών αρχών βελτίωσης της Φυσικής Κατάστασης. 
 Ολιστική προσέγγιση των σημαντικών αγώνων δρόμου βουνού και πόλης (Ιστορικό, 

Γεωγραφικό, Κοινωνικό, Μάρκετινγκ). 
 Συνεργασία-συνέργεια μεταξύ των καθηγητών δύο σχολείων αλλά και μεταξύ των 

μαθητών-τριών. 
Αδύνατα Σημεία (Weaknesses)  
 Σύμπραξη πολλών παραγόντων για την επιτυχή εφαρμογή της δράσης. 
 Η ανεπάρκεια των ωρών που τελικά πραγματοποιήθηκαν λόγω αργιών. 

Ευκαιρίες (Opportunities) 
 Εδραίωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολείων που θα μπορούσαν να 

εξελιχθούν και σε άλλα πεδία. 
 Εμφάνιση θετική εικόνας της εκπαίδευσης προς την κοινωνία.  

Απειλές (Threats) 
 Η ασφάλεια των μαθητών καθώς τόσο κατά την διάρκεια των προπονήσεων όσο και κατά 

τη διάρκεια των αγώνων εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών. 
 

Συνεπώς, πρόκειται για μια ΒΔ που εισάγει τους μαθητές-τριες σε ένα σύγχρονο περιεχόμενο 
αθλητικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη δια βίου άσκησή τους με το 
συγκεκριμένο πεδίο. Το παρόν πρόγραμμα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «δίκτυο» μεταξύ 
σχολείων σε επίπεδο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας η Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με 
δυνατότητες περαιτέρω εμπλουτισμού τού περιεχομένου του αλλά και την διοργάνωση θεματικών 
σχολικών αγώνων τρεξίματος μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα σε ορεινό η αστικό περιβάλλον με 
μαζική συμμετοχή μαθητών-τριών.  
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Παραρτήματα 

Υποδείγματα Ομαδικών Φύλων Εργασίας 1. 
« Olympus Marathon » 

Να συνθέσετε μια εργασία που θα περιλαμβάνει πληροφορίες - στοιχεία (ημερομηνία διεξαγωγής, 
αριθμός αθλητών, στατιστικά στοιχεία, λογότυπο αγώνα κ.α.) για τον αγώνα, καθώς επίσης και 
για το μυθολογικό – ιστορικό, γεωγραφικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου τόπου με εμπλουτισμό 
φωτογραφιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Όλυμπος ιστορικά στοιχεία, Όλυμπος γεωγραφικό προφίλ, Μαραθώνιος 
Ολύμπου. 
Η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη με Times 12 και 1,5 διάστιχο οι κεφαλίδες στοιχισμένες 
στο κέντρο με Times 14. 
 

« Athens Marathon » 
Να συνθέσετε μια εργασία που θα περιλαμβάνει πληροφορίες – στοιχεία (ημερομηνία διεξαγωγής, 
αριθμός αθλητών, στατιστικά στοιχεία, λογότυπο αγώνα κ.α.) για τον αγώνα, καθώς επίσης και 
για το μυθολογικό – ιστορικό, γεωγραφικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου τόπου με εμπλουτισμό 
φωτογραφιών. 
Λέξεις Κλειδιά: Μαραθώνιος Αθήνας Ιστορικά στοιχεία, Αθήνα Γεωγραφικό Προφίλ, 
Μαραθώνιος Αθήνας Αγώνας. 
Η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη με Times 12 και 1,5 διάστιχο οι κεφαλίδες στοιχισμένες 
στο κέντρο με Times 14. 
 

« Προπόνηση Νεαρών Εφήβων » 
Να συνθέσετε μια εργασία που θα περιλαμβάνει προγράμματα βελτίωσης της ΦΚ νεαρών 
εφήβων. Πιο συγκεκριμένα ένα πρόγραμμά για κάθε ικανότητα (Αντοχή, Δύναμη, Ταχύτητα, 
Ευλυγισία). 
Λέξεις Κλειδιά: Βελτίωση ΦΚ εφήβων, Αντοχή, Δύναμη, Ταχύτητα, Ευλυγισία. 
Η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη με Times 12 και 1,5 διάστιχο οι κεφαλίδες στοιχισμένες 
στο κέντρο με Times 14. 
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Υπόδειγμα Ατομικού Φύλου Εργασίας 2 
 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥ  

(ΜΥ TRAIL) 
 
Του μαθητή:……………………………………………………………………… 
 
Τίτλος-Λογότυπο:…………………………………………………………………………………… 
 
Ημερομηνία Αγώνα:……………………………………………………………………………….. 
 
Αφιερώνεται:………………………………………………………………………………………… 
 
Οργανωτική επιτροπή:………………………………………………………………………………. 
 
Είδος και τοποθεσία:………………………………………………………………………………. 
 
Δρομική απόσταση:…………………………………………………………………………………..  
 
Απευθύνεται:………………………………………………………………………………………… 
 
Οικονομικοί πόροι:………………………………………………………………………………… 
 
Παροχές σε συμμετέχοντες:………………………………………………………………………… 
 
Τρόποι διαφήμισης:…………………………………………………………………………………..  
 
Προσωπικό αγώνα:…………………………………………………………………………………. 
 
Κανονισμοί αγώνα:………………………………………………………………………………… 
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Η παρακολουθηση της εξελιξης επιλεγμενων δεικτων παχυσαρκιας στην 
διαρκεια 7 ετων στην ξανθη 
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Περίληψη 
Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε σε χώρες του εξωτερικού από την δεκαετία του 
ενενήντα. Στην χώρα μας το φαινόμενο έχει αρχίσει να οξύνεται από το 2000. Η παρούσα εργασία 
πραγματοποιήθηκε στον νομό της Ξάνθης από το σχολικό έτος 2009-2010. Οι μετρήσεις αφορούσαν τους 
επιλεγμένους δείκτες παχυσαρκίας του βάρους, του ύψους και της περιφέρειας μέσης. Στα χρόνια που 
πέρασαν μετρήθηκαν 1500 μαθητές-τριες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, κάτοικοι της πόλης της Ξάνθης ή 
των χωριών του νομού και τέλος μαθητές-τριες που ασχολούνταν εξωσχολικά ή όχι με τον αθλητισμό. Οι 
μετρήσεις παρουσίασαν αποτελέσματα που βρίσκονται στον μ.ο. της χώρας και για τους τρεις επιλεγμένους 
δείκτες παχυσαρκίας που εξετάστηκαν στους μαθητές-τριες της Ξάνθης. 
Λέξεις κλειδιά: Παιδική παχυσαρκία, Βάρος, Ύψος 

Εισαγωγή 
H παχυσαρκία αποτελεί πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας το οποίο αποκτά εκτάσεις 

παγκόσμιας επιδημίας τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά. Η χώρα μας βρέθηκε σε 
επικίνδυνες θέσεις στην παχυσαρκία από την δεκαετία του 2000. Τα δεδομένα του σήμερα 
δυστυχώς είναι χειρότερα σε σχέση με την αρχή του προβλήματος. 

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες για την 
εκτίμηση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000; Κοκκέβη, 
Φωτίου, Ξανθάκη, Σταύρου & Καναβού, 2010; Mei et al., 2002) και είναι πολύ εύκολο να 
μετρηθεί και να υπολογιστεί. Στα παιδιά ο ΔΜΣ υπολογίζεται όπως και στους ενήλικες. Ορίζεται 
ως το βάρος ενός ατόμου σε κιλά, διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα, kg/m2 

(WHO, 2013). O αυξημένος ΔΜΣ κατά την παιδική ηλικία είναι παράγοντας πρόβλεψης για την 
εμφάνιση της παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή (Collison et al., 2010; Al Mamun, Cramb, O’ 
Callaghan, Williams & Najman, 2009; Singh, Mulder, Twisk, van Mechelen & Chinapaw, 2008). 
Στα παιδιά σε αντίθεση με τους ενήλικες, οι τιμές του ΔΜΣ διαφέρουν τόσο με την ηλικία όσο και 
το φύλο (CDC, 2011). Ο ΔΜΣ στην παιδική ηλικία αλλάζει ουσιαστικά με την ηλικία (Cole, 
Freeman & Preece, 1995; Rolland-Cachera et al., 1982). Κατά τη γέννηση ο μέσος όρος είναι 
γύρω στα 13 kg/m2, αυξάνεται στο 17 kg/m2 στο 1ο έτος, μειώνεται στο 15 kg/m2 στην ηλικία των 
6 ετών και αυξάνεται πάλι στο 21 kg/m2 στην ηλικία των 20 ετών (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 
2000). Μία ενιαία κλίμακα διαβάθμισης, βασισμένη στις ίδιες αρχές για τον προσδιορισμό της 
παιδικής παχυσαρκίας διαφορετικών ηλικιών ήταν αναγκαία (Power, Lake & Cole, 1997).  
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Σε διεθνή έρευνα για να καθορίσουν ένα πρότυπο υπέρβαρου και παχύσαρκου παιδιού 
παγκοσμίως οι Cole, Bellizzi, Flegal και Dietz, (2000), προχώρησαν στη συλλογή των δεδομένων 
του Δείκτη Μάζας Σώματος από 97876 αγόρια και 94851 κορίτσια ηλικίας από την γέννηση έως 
25 ετών, από εθνικές αντιπροσωπευτικές έρευνες. Το δείγμα προέρχονταν από 6 χώρες ανά το 
κόσμο (Βραζιλία, Μ. Βρετανία, Χόνγκ Κόνγκ, Ολλανδία, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ). Οι ερευνητές 
δημιούργησαν μία διεθνή κλίμακα διαβάθμισης του ΔΜΣ για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 2-18 
ετών, ώστε να ταξινομούνται σε κανονικά, υπέρβαρα και παχύσαρκα. 

Στην Ελλάδα η εθνική επιδημιολογική έρευνα με δείγμα 3140 παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (1589 
αγόρια, 1551 κορίτσια), ανέφερε ότι ο μέσος όρος του ΔΜΣ για τα αγόρια ηλικίας 10 ετών ήταν 
18.3±3.8 kg/m2, των 11 ετών 18.9±3.3 kg/m2 και των 12 ετών 19.8±3.8 kg/m2. Αντίστοιχα για τα 
κορίτσια ηλικίας 10 ετών ήταν 18.2±3.2 kg/m2, των 11 ετών 18.4±3.0 kg/m2 και των 12 ετών 
19.2±3.3 kg/m2. Ο συνολικός μέσος όρος του ΔΜΣ όλων των αγοριών ήταν 18.8±3.9 kg/m2 ενώ 
των κοριτσιών ήταν 18.4±3.8 kg/m2 (Tzotzas et al., 2011). 

Η περιφέρεια μέσης προκύπτει από μέτρηση στο μέσο μεταξύ του κατωτέρου ορίου των 
πλευρικών τόξων και των λαγονίων ακρολοφιών, αντίστοιχα προς τη μέση μασχαλιαία γραμμή, με 
την χρήση μετρητικής ταινίας. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί αναφέρονται οι τιμές της περιμέτρου 
για τα δυο φύλα. Υψηλού κινδύνου είναι οι άνδρες με περίμετρο μέσης μεγαλύτερη από 103 cm 
(>40 in.) και οι γυναίκες με περίμετρο μέσης μεγαλύτερη από 89 cm (35 in.). 

Πίνακας 1. Ενδεικτικές τιμές για την περιφέρεια μέσης. 

Άνδρες Γυναίκες 

Φυσιολογική τιμή <94 cm <80 cm 

Οριακή τιμή 95-102 cm 81-88 cm 

Παθολογική τιμή >103 cm >89 cm 

Σκοπός της εργασίας ήταν να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένους και επιλεγμένους δείκτες 
παχυσαρκίας στην διάρκεια επτά ετών. 
 
Μεθοδολογία 

Στην διάρκεια των ετών στην έρευνα συμμετείχαν 20 γυμναστές-τριες από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση του νομού Ξάνθης. Τα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα κατευθύνονταν από την 
ερευνητική ομάδα για τον τρόπο που έπρεπε να ακολουθήσουν στις μετρήσεις προκειμένου αυτές 
να είναι ασφαλείς. Υπήρξαν αρκετές συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας και των γυμναστών-
τριών που πραγματοποιούσαν τις μετρήσεις στην διάρκεια των χρόνων που κρατά η παραπάνω 
έρευνα. 

 
Περιγραφή των οργάνων 

α) Αναστημόμετρο φορητό, αναλογικό και αναδιπλούμενο. Κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας ατσάλι. Αποτελούνταν από τη σταθερή και αντιολισθητική βάση ποδιών, την 
αναδιπλούμενη κολόνα μέτρησης με την μεταλλική ταινία και την τηλεσκοπική ράβδο 
διαβάθμισης του ύψους. Η ανάγνωση της κλίμακας του ύψους γινόταν από το κεντρικό σημείου 
του αναστημόμετρου. Η ακρίβεια μέτρησης του ήταν 0,5cm και το εύρος μέτρησης του από 1,50m 
έως 2,00m. Παρείχε δυνατότητα μονής αναδίπλωσης για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. 

β) Ηλεκτρονική ψηφιακή ζυγαριά ακρίβειας με διαβάθμιση 100gr (Beam Balance 710, Seca, 
UK). Η ζυγαριά είχε αυτόματη ενεργοποίηση (μετά την πρώτη επαφή, τεχνολογία Step-on) και 
άμεση μέτρηση του βάρους με το ανέβασμα στη ζυγαριά. Οι δυνατές μονάδες μέτρησης ήταν kg 
και lb, με μέγιστο επιτρεπτό βάρος τα 180 kg (396 lbs). Η ζυγαριά διέθετε μεγάλη και άσπρη 
οθόνη χαρακτήρων με φωτισμό υψηλής αντίθεσης, καθώς επίσης και 4 αισθητήρες βάρους για τον 
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Σχήμα 1. ΦΩΤ.1 Η ζυγαριά         ΦΩΤ.2 Το αναστημόμετρο                 ΦΩΤ.3 Η μεζούρα 
Αποτελέσματα 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι στο σύνολο των μετρήσεων συμμετείχαν 800 
αγόρια και 700 κορίτσια, 830 χριστιανοί-νες και 670 μουσουλμάνοι-νες μαθήτριες, 300 μαθητές-
τριες της Α’ τάξης, 189 μαθητές-τριες της Β’ τάξης, 234 μαθητές-τριες της Γ’ τάξης, 256 μαθητές-
τριες της Δ’ τάξης, 297 μαθητές-τριες της Ε’ τάξης και 224 μαθητές-τριες της Στ’ και τέλος 786 
μαθητές-τριες της πόλης της Ξάνθης και 714 μαθητές-τριες των χωριών του νομού. 

Έγιναν αναλύσεις της κάθε μίας παραμέτρου της έρευνας με ένα ένα από τους επιλεγμένους 
δείκτες παχυσαρκίας (one way ANOVA) και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο των μαθητών-
τριών που πήραν μέρος στην έρευνα ως παράγοντας δεν έπαιξε ρόλο στις εξαρτημένες μεταβλητές 
του βάρους F(1,1498)=,297, sig=,586>,005, του ύψους F(1,1498)=,001, sig=,980>,005 και άρα και του 
δείκτη μάζας του σώματος (ΒΜΙ) F(1,1498)=,659, sig=,418>,005. Υπήρξε στατιστικά σημαντική 
διαφορά μόνο στην εξαρτημένη μεταβλητή της περιφέρειας μέσης με F(1,1498)=4,662, 
sig=,0032<,005. Η διαφορετική θρησκεία των μαθητών-τριών δεν φάνηκε να επηρεάζει το βάρος 
με F(1,1498)=,032, sig=,858>0,05, το ύψος με F(1,1498)=,191, sig=,662>0,05 και άρα και το ΒΜΙ με 
F(1,1498)=,248, sig=,763>0,05. Όσον αφορά την περιφέρεια μέσης υπήρξε επίδραση με 
F(1,1498)=3,248, sig=,004<0,05. Η διαφορετική τάξη των μαθητών-τριών έδειξε ότι υπήρξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά και για το βάρος και για το ύψος και άρα και για το ΒΜΙ με 
αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα 1. Επίσης φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά και στην περιφέρεια μέσης με τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα διαφορετικών τάξεων 

Ηλικία Βάρος Ύψος ΒΜΙ ΠΜ 
Α’ 

τάξη 

F(1,1498)=4,032, 
sig=0,04<0,05 

F(1,1498)=2,988, 
sig=0,014<0,05 

F(1,1498)=3,689, 
sig=0,032<0,05 

F(1,1498)=3,334, sig=0,01<0,05

Β’ 
τάξη 

F(1,1498)=3,484, 
sig=0,03<0,05 

F(1,1498)=2,937, 
sig=0,022<0,05 

F(1,1498)=4,715, 
sig=0,041<0,05 

F(1,1498)=3,211, sig=0,02<0,05

Γ’ τάξη F(1,1498)=5,686, 
sig=0,02<0,05 

F(1,1498)=3,745, 
sig=0,044<0,05

F(1,1498)=3,001, 
sig=0,039<0,05

F(1,1498)=4,389, 
sig=0,031<0,05

Δ’ 
τάξη 

F(1,1498)=4,382, 
sig=0,04<0,05 

F(1,1498)=3,999, 
sig=0,034<0,05 

F(1,1498)=4,918, 
sig=0,027<0,05 

F(1,1498)=6,724, sig=0,03<0,05

Ε’ 
τάξη 

F(1,1498)=2,997, 
sig=0,03<0,05 

F(1,1498)=2,899, 
sig=0,04<0,05 

F(1,1498)=3,665, 
sig=0,013<0,05 

F(1,1498)=4,561, sig=0,01<0,05

Στ’ 
τάξη 

F(1,1498)=3,844, 
sig=0,01<0,05 

F(1,1498)=5,723, 
sig=0,03<0,05 

F(1,1498)=2,919, 
sig=0,01<0,05 

F(1,1498)=3,169, 
sig=0,025<0,05 

 
Ο τόπος διαμονής δεν επηρέασε τις εξαρτημένες μεταβλητές του βάρους με F(1,612)=,199, 

sig=,656>0,05, του ύψους με F(1,612)=,209, sig=,648>0,05 και άρα και του δείκτη μάζας του 
σώματος (ΒΜΙ) με F(1,612)=,235, sig=,628>0,05. Από τα αποτελέσματα επίσης φάνηκε ότι ό τόπος 
διαμονής δεν επηρέασε ούτε και την περιφέρεια μέσης με F(1,612)=,761,sig=,384>0,05. 

 
Συζήτηση 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που υπήρξαν στην περιφέρεια μέσης για το φύλο των 
μαθητών-τριών οι ερευνητές θεωρούν ότι συνέβη εξαιτίας του γεγονότος ότι ο συγκεκριμένος 
παράγοντας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τα κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια (λόγω 
ορμονικών αλλαγών και άρα μεγαλύτερη τάση αύξησης του κοιλιακού λίπους). Οι στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στην περιφέρεια μέσης για τους μαθητές-τριες με διαφορετική θρησκεία 
κατά την γνώμη των ερευνητών εμφανίστηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι το πρόγραμμα των 
μαθητών-τριών της ηλικίας του δημοτικού είναι αρκετά αυστηρό στην περίπτωση των 
μουσουλμάνων και αυτό δεν επιτρέπει χρόνο για άσκηση που επηρεάζει καθοριστικά την 
περιφέρεια μέσης. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που υπήρξαν σε όλες τις διαφορετικές 
ηλικίες των μαθητών για όλους τους επιλεγμένους δείκτες παχυσαρκίας θεωρούνται από τους 
ερευνητές φυσιολογικές μετρήσεις μιας και η αύξηση της ηλικίας κάθε μίας χρονιάς φαίνεται ότι 
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επηρεάζει του συγκεκριμένους δείκτες. Τέλος το γεγονός ότι δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές σε κανένα από τους επιλεγμένους δείκτες παχυσαρκίας που εξετάστηκαν θεωρείτε 
φυσιολογικό από του ερευνητές μιας και η Ξάνθη ως νομός είναι μία περιοχή με μικρές 
χιλιομετρικές αποστάσεις πράγμα το οποίο δεν δημιουργεί μεγάλες διαφορές στους κατοίκους της 
πόλης και των χωριών που εύκολα μετακινούνται στην πόλη και χρησιμοποιούν όλες τις εκεί 
ευκολίες (ομάδες αθλητισμού). 
 
Συμπεράσματα 

Το φύλο ως παράγοντας στις συγκεκριμένες κοινωνίες που οι ερευνητές μετρούν όπως 
αποδείχτηκε έχει μεγάλη σημασία μίας και το πρόγραμμα που ακολουθούν τα κορίτσια είναι πολύ 
τυποποιημένο σε σχέση με τα αγόρια, ειδικά για τους μουσουλμάνους συμμετέχοντες στην 
έρευνα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασαν διαφορές μεταξύ των μαθητών όσον αφορά την 
διαφορετική θρησκεία τους. Οι διαφορές που παρουσιάστηκαν θεωρούνται από τους ερευνητές 
περιορισμένες παρόλο που υπήρξαν. Η διαφορετική θρησκεία κυρίως στους μουσουλμάνους 
μαθητές που κατοικούν στα χωριά του νομού προϋποθέτει ένα σχετικά αυστηρό πρόγραμμα που 
δεν δίνει πολλές ευκαιρίες ελεύθερης κίνησης και άρα ένα σχετικά περιορισμένο αποτέλεσμα 
στους επιλεγμένους δείκτες παχυσαρκίας που εξετάστηκαν. 

Ο τόπος διαμονής είναι ένας σημαντικός παράγοντας μιας και οι μαθητές έχουν άλλες 
συνήθειες και προοπτικές κατοικώντας στην πόλη ή σε χωριό. Αυτό παρόλα ταύτα δεν 
εμφανίστηκε στην συγκεκριμένη έρευνα για τις συγκεκριμένες εξαρτημένες μεταβλητές. Οι 
ερευνητές θεωρούν ότι αυτό μπορεί να συνέβη εξαιτίας του όχι σχετικά πολύ μεγάλου δείγματος 
των διαφορετικών σχολείων (συνολικά 20). 

Οι ερευνητές συνεχίζοντας την έρευνα τους μετρούν τα παιδιά για τις ίδιες παραμέτρους στα 
πλαίσια διαφορετικών εποχών (χειμώνας – καλοκαίρι) και παρακολουθούν επίσης τα παιδιά με 
βηματόμετρα προκειμένου να έχουν μία περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό που 
υπάρχει. Η συνεχής παρακολούθηση έχοντας όλους τους συγκεκριμένους παράγοντες 
(διαφορετικό φύλο, θρησκεία, ηλικία και τόπο διαμονής) στο μυαλό μας χρειάζεται να έχει 
σταθερή πορεία προκειμένου να μπορεί να φανεί αν το πρόγραμμα που ακολουθούν ειδικά οι 
μαθήτριες των χωριών και δη οι μουσουλμάνες μπορεί να τροποποιηθεί προκειμένου να βελτιωθεί 
η κινητική συμπεριφορά τους και από εκεί η σωματομετρική τους κατάσταση. Οι ερευνητές στις 
συγκεκριμένες ομάδες προσπαθούν να προτείνουν συγκεκριμένα προγράμματα διατροφής και 
άσκησης εξωσχολικά προκειμένου να περιορίσουν τις κακές διατροφικές συνήθειες και την 
παντελή έλλειψη εξωσχολικής άσκησης που παρατηρήθηκαν στις συγκεκριμένες ομάδες. 
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Περίληψη 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αναδείξει στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη της μεταγνώσης στη διδασκαλία του χορού. Η μεταγνώση έχει οριστεί ως απαραίτητο στοιχείο 
στην εκπαίδευση, διότι συμβάλλει στην ταχεία και βαθύτερη κατανόηση των αντικειμένων, αφού οι 
μαθητές έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της δικής τους μαθησιακής διαδικασίας. Μαθητοκεντρικά στυλ 
διδασκαλίας όπως το αμοιβαίο και του αυτοελέγχου φαίνεται να οδηγούν στην ανάπτυξη των 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση, η αξιολόγηση και ο αναστοχασμός κατά την εκμάθηση 
κινητικών δεξιοτήτων και ακολουθιών στο χορό, 
Λέξεις-κλειδιά: στυλ διδασκαλίας, μεταγνώση, χορός 

Εισαγωγή 

H μεταγνώση αναφέρεται σε υψηλότερου επιπέδου σκέψη και ειδικότερα στη γνωστική 
λειτουργία που αφορά την ικανότητα των ατόμων να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, και να 
αξιολογούν τις σκέψεις/δράσεις τους(Hartman, 2002). Η μεταγνώση έχει χαρακτηριστεί ως ένα 
σημαντικό στοιχείο της αυτο-βελτίωση, και επιτυγχάνεται: 
• μέσω της μεταγνωστικής γνώσης - δηλωτική, διαδικαστική και τη δυνητική- που αφορά το 
επίπεδο της αυτογνωσίας του μαθητευόμενου, τη σχέση του με το μαθησιακό έργο και τις 
στρατηγικές που χρησιμοποιεί για την επιτυχή υλοποίηση του έργου (Schraw, 2002) και 
• μέσω δραστηριοτήτων που βοηθούν τους μαθητές να ελέγχουν τη δική τους μάθηση, όπως: ο 
σχεδιασμός των δράσεων για την επίτευξη ενός στόχου, η παρακολούθηση των δράσεων, η 
αξιολόγηση των ενεργειών και ο αναστοχασμός, που αφορούν τη διόρθωση των σφαλμάτων σε 
περίπτωση αποτυχημένων προσπαθειών. Ο αναστοχασμός επιτρέπει μια πιο αποτελεσματική και 
με ακρίβεια ανακατασκευασμένη άποψη για μελλοντικές  εκτελέσεις (Livingston, 1997; Schraw, 
2002). 

Οι μεταγνωστικές δεξιότητες αρχίζουν να εμφανίζονται σε ένα θεμελιώδες επίπεδο κατά τα 
πρώτα μαθητικά χρόνια και αναπτύσσονται σε κανονικό ρυθμό κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
των παιδιών στο σχολείο (Alexander, Carr & Schwanenflugel, 1995; Flavell, 2004). Το γεγονός 
ότι η μεταγνώση αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, οδήγησε τους ερευνητές 
να ελέγξουν παράγοντες και διδακτικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να προωθήσουν την 
ανάπτυξή της. 

Στρατηγικές ανάπτυξης της μεταγνώσης στο χορό 
Υπάρχουν δύο κύριες στρατηγικές που αφορούν τις λειτουργίες της απόκτησης, αποθήκευσης 

και χρήσης των πληροφοριών: 
• οι στρατηγικές μάθησης που διευκολύνουν την απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων. Ένα 
παράδειγμα στο χορό μπορεί να περιλαμβάνει συναινετικά κατανοητό λεξιλόγιο ή φράσεις που 
σχετίζονται με την κίνηση ή την ικανότητα για μάθηση. Αυτό οδηγεί το μαθητή να κατανοήσει 
καλύτερα όσα χρειάζεται να μάθει. 

• οι στρατηγικές διαχείρισης που βοηθούν το μαθητή να οργανώνει και να βελτιστοποιήσει το 
εσωτερικό περιβάλλον μάθησης (έλεγχος του στρες, διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου των 
κινήτρων, εστίαση της προσοχής) ή το εξωτερικό περιβάλλον (κλήση για βοήθεια, έλεγχο των 
περιβαλλοντικών παραγόντων, σωστή κατανομή του χρόνου). Για τη διαχείριση των διαδικασιών 
μάθησης υπάρχουν στρατηγικές (αυτοδοκιμασίες, αυτο-αξιολόγηση), τις οποίες μπορεί να 
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χρησιμοποιήσει για να ανακαλύψει τις διαφορές ανάμεσα στο τι γνωρίζουν οι μαθητές και τι θα 
πρέπει να γνωρίζουν. Η μάθηση προωθείται μέσω των στρατηγικών μάθησης, των στρατηγικών 
διαχείρισης και της γνώσης για τη μάθηση. Οι στρατηγικές μάθησης αφορούν τον τρόπο με τον 
οποίο το άτομο συλλέγει πληροφορίες που παρουσιάζονται στην τάξη. Οι στρατηγικές διαχείρισης 
αναφέρονται στο πώς το άτομο οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον για να διευκολύνει τη δική 
του μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, η γνώση για την μάθηση αφορά γενικές πληροφορίες που 
χρησιμοποιούνται από το μαθητή που τον βοηθούν να δικαιολογήσει ή να εξηγήσει πώς και πότε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια στρατηγική (Kermarrec, Todorovich & Fleming, 2004). Στο χορό η 
μάθηση προωθείται μέσω στρατηγικών όπως  η ονομασία, η περιγραφή, η επίδειξη από το 
δάσκαλο/συμμαθητή, η πρακτική εξάσκηση, η απεικόνιση κλπ. (Ashley, 2005). Έτσι, οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δημιουργούν  το κατάλληλο περιβάλλον και να χρησιμοποιούν 
διαφορετικές τεχνικές υποβάλλοντας ερωτήσεις ή επιδεικνύοντας  ασκήσεις, εικόνες κλπ με 
σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών. Κατά αυτόν  τον τρόπο ένα καλό επίπεδο της 
μεταγνώσης μπορεί να εξαλείψει τα εμπόδια της μάθησης (Kermarrec et al, 2004; Veenman & 
Spaans, 2005). 

Ορισμένες τεχνικές που αναπτύσσουν τη μεταγνωστική ευαισθητοποίηση πραγματοποιούνται 
μέσω προφορικών ή γραπτών οδηγιών (Kramarski & Mevarech, 2003). Επίσης, η πρακτική 
καταγραφής, όπου οι μαθητές καταγράφουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός 
έργου σε μια λίστα (Karpicke & Blunt, 2011) οι μεταγνωστικές ερωτήσεις (Kramarski & 
Mevarech, 2004), οι αυτο-ερωτήσεις, τα πρωτόκολλα φωναχτής σκέψης(Martini, Wall, & Shore, 
2004), οι νοερές απεικονίσεις και τα διαγράμματα (McIntosh, 1986), οι μεταγνωστικές προτροπές 
(Chatzipanteli & Digelidis, 2011), ένα υποστηρικτικό περιβάλλον (Theodosiou & Papaioannou, 
2006; Vandergrift, 2005) και η χρήση τεχνικών όπως η οπτικοποίηση, η εστίαση της προσοχής, 
και η αξιολόγηση οδηγούν σε υψηλά επίπεδα μεταγνώσης (Lidor, 2004; Whitiier, 2006). 

Οι μεταγνωστικές στρατηγικές, η μεταγνωστική γνώση και ο καθορισμός στόχων θεωρούνται 
συστατικά αυτορύθμισης που αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Οι 
μαθητές μπορούν να θεωρηθούν ως αυτο-ρυθμιστές εάν η συμπεριφορά τους όσον αφορά τη 
μεταγνώση και τα κίνητρα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας είναι ενεργά (Kermarrec 
et al., 2004). Για παράδειγμα οι στόχοι επίτευξης στο χορό μπορεί να αφορούν τη συμπεριφορά 
του μαθητευόμενου  π.χ., ο μαθητής προσπαθεί να γίνει πιο ικανός προκειμένου να ευχαριστήσει  
το δάσκαλό του  ή επιθυμεί να βρει ένα υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας για τη συνοχή με το 
χορευτικό του ζευγάρι. Επίσης αν ένας μαθητής θέλει να γίνει ικανός χορευτής παραδοσιακών 
χορών, αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί να εκτελέσει τη στροφή σωστά τότε πρέπει να επιλέξει εκείνες 
τις στρατηγικές που θα του επιτρέψουν να συγκεντρώσει πληροφορίες για να το εκτελέσει 
αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, μια στρατηγική που μπορεί να διευκολύνει μια πιο 
αποτελεσματική απόδοση της στροφής είναι η παρατήρηση των πιο επιδέξιων συμμαθητών ή και 
επαγγελματιών χορευτών, όπου μέσω της μίμησης μπορεί να καταφέρει την επιθυμητή 
συμπεριφορά. 

Στο μπαλέτο και στον παραδοσιακό χορό οι μαθητές  εστιάζουν την προσοχή τους στις 
λεπτομέρειες της αποτελεσματικής τεχνικής. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ασκήσεις κλασικού 
μπαλέτου και παραδοσιακού χορού στρέφονται γύρω από άλματα, στροφές και κινήσεις που 
απαιτούν δύναμη, αντοχή και ευελιξία. Η δημιουργική έκφραση είναι πολύ περιορισμένη σε 
σύγκριση με το σύγχρονου χορό, καθώς οι κινήσεις του σώματος και τα βήματα είναι 
τυποποιημένα και εντός ενός πεπερασμένου εύρους, που απαιτούν ειδική χωρική και χρονική 
ακρίβεια. Οι μαθητές μαθαίνουν αυτά τα στοιχεία με τη μίμηση των εκπαιδευτικών τους. Αυτή η 
μιμητική συμπεριφορά ενθαρρύνεται, έτσι ώστε οι μαθητές να εκτελούν με ακρίβεια και σαφήνεια 
(π.χ., τα βήματα, τα σχήματα και τις γραμμές των θέσεων, κλπ) (Kassing, 2013). Οι μαθητές στη 
συνέχεια αναπαράγουν τις κινήσεις αυτές με δική τους πρωτοβουλία μέσω της επανάληψης. 
     Μελέτες όμως που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η χρήση των 
ενεργητικών στυλ διδασκαλίας ενισχύουν μια βαθύτερη κατανόηση των πληροφοριών που 
μεταδίδονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός ο τρόπος διδασκαλίας προωθεί την «ενεργό 
μάθηση, αφού οι μαθητές γίνονται «ενεργοί εταίροι» στη δική τους μαθησιακή διαδικασία, την 
αξιολόγηση και τη διδασκαλία  (De Corte, 2000; Mayer, 2004). Έτσι αντί οι μαθητές να στέκονται 
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μόνοι τους καθ 'όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας πχ στην μπάρα ή το κέντρο, μπορούν να 
σταθούν σε έναν κύκλο παρατηρώντας  τους συνομηλίκους τους, καθώς εκτελούν δεξιότητες ή 
μια κινητική ακολουθία. Αυτό το είδος της μάθησης διδάσκει στους μαθητές πώς να παρατηρούν 
διαφορές στις επιδόσεις/επιλογές μετακίνησης, ενώ ταυτόχρονα  αλληλεπιδρούν με τους 
συμμαθητές τους (Whittier, 2006). 

Μέσω των μαθητοκεντρικών στυλ διδασκαλίας, οι μαθητές γίνονται πιο αυτόνομοι, 
συμμετέχοντας ενεργά στην κατασκευή της γνώσης. Η ανοικτή συζήτηση των διαφορετικών 
εκτελέσων μεταξύ των μαθητών, ενθαρρύνει να μάθουν ο ένας από τον άλλο μέσω της 
παρατήρησης και της συζήτησης. Η αυξημένη αυτονομία που βιώνουν έχει ειπωθεί ότι προωθεί τα 
εσωτερικά κίνητρα των μαθητών, δεδομένου ότι η γνώση κατασκευάζεται από τους ίδιους, ενώ ο 
ρόλος του δασκάλου είναι περιοριστικός (Van Driel, Beijaard, & Verloop, 2001). Αυτό 
ενθαρρύνει τους μαθητές να είναι  ηγέτες και  ακροατές, και αισθάνονται πιο αυτόνομοι, αφού 
δέχονται ανατροφοδότηση από ομότιμους και είναι λιγότερο εξαρτημένοι από την 
έγκριση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών (Μouratidou, Goutza & Chatzopoulos, 2007; Pitsi, 
Digelidis, Papaioannou, 2011).  

Επίσης οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η θετική στάση και το 
ενδιαφέρον για μάθηση και η αυτορρύθμιση των μαθητών αναπτύσσονται μέσα από τα 
μαθητοκεντρικά στυλ διδασκαλίας (Chatzipanteli, Digelidis & Papaioannou, 2015; Felder, 1993). 
Αυτοί οι τρόποι διδασκαλίας βελτιώνουν την αυτο-εικόνα των εκπαιδευομένων και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων τους, καθώς αισθάνονται πιο άνετα, όταν αλληλεπιδρούν με τους 
συνομηλίκους τους (Byra, 2006; Byra & Marks, 1993; McCullick & Byra, 2002). Επιπλέον, 
μελέτες έχουν δείξει ότι αυτά τα στυλ διδασκαλίας δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον 
μάθησης που έχει  θετική επίδραση στην ικανοποίηση από το μάθημα και τον  προσανατολισμό 
στη μάθηση (Ntoumanis, 2001). Αυτή η θετική ενίσχυση μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές στην 
τάξη, ενώ η αίσθηση της ανεξαρτησίας παρακινεί τους μαθητές να αισθάνονται πιο υπεύθυνοι, με 
αποτέλεσμα η μάθηση να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. 

Αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας και αυτοελέγχου 
Ειδικότερα, στα μαθητοκεντρικά στυλ διδασκαλίας όπως το αμοιβαία στυλ και του αυτο-

ελέγχου, οι μαθητές παίρνουν διάφορες αποφάσεις, κυρίως στα στάδια της διαδικασίας μάθησης 
και της αξιολόγησης (οι μαθητές αξιολογούν ο ένας τον άλλον ή τον εαυτό τους). Στο αμοιβαίο 
στυλ διδασκαλίας, οι μαθητές ασκούνται σε ζεύγη/τριάδες, με ομολόγους τους που ενεργούν ως 
βοηθοί τους. Ο ρόλος του βοηθού είναι να παρατηρεί και στη συνέχεια να διορθώνει τα λάθη του 
ζευγαριού του, βάσει των καρτών κριτηρίων που εκπονήθηκαν από τον εκπαιδευτικό. Το στυλ του 
αυτο-ελέγχου επιπρόσθετα προωθεί την ανάπτυξη της κιναισθητική ικανότητας. Αυτό επιτρέπει 
στους εκπαιδευόμενους να παρατηρούν τη δική τους απόδοση (π.χ., βλέποντας τον εαυτό τους 
στον καθρέφτη ή και χωρίς καθρέπτες) ενώ στη συνέχεια αξιολογούν τις επιδόσεις τους με βάση 
τα κριτήρια που προετοιμάζονται και πάλι από το δάσκαλο (Mosston & Ashworth, 2002). 

Οι κάρτες κριτηρίων περιλαμβάνουν τα κύρια στοιχεία μιας δεξιότητας (Mosston & Ashworth, 
2002; Διγγελίδης, 2007)(βλέπε Πίνακα 1, 2) Στην πρώτη στήλη υπάρχει η περιγραφή της 
αποτελεσματικής εκτέλεσης της κινητικής δεξιότητας, ενώ η επόμενη στήλη περιλαμβάνει δύο 
υπο-στήλες στις οποίες οι μαθητές καταγράφουν κατά πόσο η εκτέλεση  του εκπαιδευόμενου 
χρειάζεται βελτίωση ή όχι. Οι κάρτες κριτηρίων μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
εικόνες/σκίτσα που δείχνουν την ορθή εκτέλεση των δεξιοτήτων. Για τους νεότερους μαθητές, οι 
κάρτες καταγράφουν με απλές προτάσεις την αποτελεσματική κίνηση  ενώ εμπεριέχουν εικόνες / 
σχέδια προκειμένου να επιτευχθεί η βαθύτερη κατανόηση της κινητικής δεξιότητας ή ακολουθίας  
(Chatzipanteli, 2015; Chatzipanteli & Dean, 2015). 

Διαβάζοντας τα κριτήρια οι μαθητές κατανοούν καλύτερα πώς να εκτελέσουν αποτελεσματικά. 
Η βελτίωση στην κατανόηση συνδέεται με την ευκαιρία να διαβάσουν τα σημαντικά στοιχεία των 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ή να παρατηρήσουν τις εικόνες/σκίτσα που δείχνουν την απόδοση 
των κινητικών δεξιοτήτων (Byra, 2006; Kulinna & Cothran, 2003). Οι κάρτες κριτηρίων  φαίνεται 
να βοηθούν ιδιαίτερα  τους λιγότερο κινητικά επιδέξιους μαθητές  και τους αρχάριους (Ernst & 
Byra, 1998). Η παρατήρηση της εκτέλεσης από τον εαυτό τους ή από το συμμαθητή τους, η 
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Έχει ρεαλιστικά αποτιμηθεί και βιβλιογραφικά τεκμηριωθεί πως η αποτελεσματική άσκηση κάθε 
διοικητικής λειτουργίας εξαρτάται πρωτίστως από την ορθολογική λήψη των σχετικών αποφάσεων.  
Η εκπαιδευτική απόφαση είναι μια σειρά αλληλοσυνδεδεμένων ενεργειών, που στοχεύουν στην επίλυση 
ενός προβλήματος ή στη διευθέτηση ενός θέματος και αποτελεί αυτόνομη διαδικασία ενσωματωμένη σε 
όλες τις λειτουργίες της διοίκησης. Μία απόφαση λαμβάνεται όταν υφίσταται ανάγκη επίλυσης ενός 
προβλήματος, έχουν προσδιοριστεί στόχοι προς επίτευξη, υπάρχουν διαθέσιμα μέσα επιτυχίας των στόχων 
και υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο ανατίθεται η υλοποίηση της απόφασης. 
Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο να καταγράψει και να αναλύσει τα βήματα υλοποίησης μιας 
μελέτης περίπτωσης δημιουργίας εσωτερικού κανονισμού Εργαστηριακού Κέντρου Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης που αποσκοπεί στη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας σε όλους τους εμπλεκόμενους στις 
εκπαιδευτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε ένα Εργαστηριακό Κέντρο. 
Προϋπόθεση αποτελεί ότι έχει ληφθεί συλλογική απόφαση για την αναγκαιότητα υλοποίησής του. 

Λέξεις κλειδιά: Εργαστηριακά Κέντρα, ΕΠΑ.Λ, κουλτούρα ασφάλειας, εκπαιδευτικές διεργασίες 

Εισαγωγή 

Η λήψη αποφάσεων εν γένει είναι μια δεξιότητα που βελτιώνεται σταδιακά με την πάροδο του 
χρόνου (Hastie & Dawes, 2010). Ο τρόπος λήψης ομαδικής απόφασης είναι προϊόν τουλάχιστον 
τριών παραγόντων: Πληροφοριακά στοιχεία, συναισθήματα και γνώμες. 

Εάν αγνοήσουμε τα συναισθήματα και τις γνώμες των μελών της ομάδας, είναι υπαρκτός ο 
κίνδυνος να εξαλειφθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους στην εκτέλεση της απόφασης. Γιατί 
η απόφαση δεν αρκεί να προσφέρει λύση στο πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Είναι απαραίτητη η 
συμβολή των ενδιαφερομένων στη λήψη της απόφασης, ώστε να την αποδέχονται, να την 
προωθούν και να στηρίζουν την υλοποίησή της. 

Πέραν όμως από τους συναισθηματικούς παράγοντες, η λήψη αποφάσεων για τη λύση 
προβλημάτων ενός οργανισμού ή ατόμων, είναι πιο αποτελεσματική όταν ακολουθείται μια 
αντικειμενική, ορθολογιστική μεθοδολογία που είναι γνωστή σε όλα τα μέλη και εφαρμόζεται 
συστηματικά. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την υιοθέτηση του ακόλουθου μοντέλου επτά 
βημάτων (Σκουλάς, 2014), το οποίο έχει αποδειχτεί έγκυρο, αξιόπιστο και αποδοτικό μέσα από 
συνεχή χρήση σε βάθος χρόνου. 

Τα βασικά στοιχεία επίλυσης είναι - όπως φαίνεται στο σχήμα 1 - τακτοποιημένα στο πλαίσιο 
(όρια) ενός κύκλου για να αποδοθεί η κυκλικότητα της διαδικασίας. Το βασικό νόημα αυτής της 
κυκλικότητας είναι πως, εάν ο ορισμός ενός προβλήματος δεν είναι ικανοποιητικός, είναι πιθανόν 
να οδηγήσει σε εσφαλμένες λύσεις. Τότε είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε και να επαναλάβουμε 
τον ορισμό του προβλήματος. Αυτό ισχύει για όλα τα στάδια της διαδικασίας. Επίσης, εάν στο 
τέλος, η εφαρμογή της απόφασης δεν αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, πρέπει να 
επανεκκινήσουμε τη διεργασία. 
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Υλοποίηση κανονισμού Ε.Κ με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας 
Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ληφθεί απόφαση για την υλοποίηση εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας Ε.Κ που να εστιάζει και να δίνει έμφαση στη δημιουργία κουλτούρας 
ασφάλειας. Η απόφαση αυτή προϋποθέτει πως προηγουμένως έχει ληφθεί συλλογική απόφαση για 
την αναγκαιότητα υλοποίησής του, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών 
διεργασιών. Πιθανή συνθήκη για τη λήψη αυτής της απόφασης, είναι η ύπαρξη οράματος στη 
σχολική μονάδα. Το όραμα ως σύνολο ιδανικών που αφορούν στο σκοπό και στις αξίες ενός 
εκπαιδευτικού οργανισμού, αποτελεί πηγή ενεργοποίησης, κινητοποίησης, ενδυνάμωσης, 
ικανοποίησης και δέσμευσης και δύναται να προσδιορίσει τη μελλοντική κατεύθυνση προς την 
οποία θα κινηθεί ο οργανισμός (Μπουραντάς, 2005). Η αναγκαιότητα υλοποίησης σκόπιμο είναι 
να έχει προκύψει μέσα από μια S.W.O.T ανάλυση του εκπαιδευτικού οργανισμού, που να 
σχετίζεται τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας, με 
εστίαση στη διοίκηση, στην εκπαιδευτική και στην παιδαγωγική πολιτική.  

Η ανάλυση S.W.O.T είναι μια μέθοδος στρατηγικού σχεδιασμού που χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση των Strengths (ισχυρών σημείων), Weaknesses (αδυναμιών), Opportunities 
(ευκαιριών) και Threats (απειλών) και με την οποία δύναται να συγκεκριμενοποιείται ο 
αντικειμενικός σκοπός και να προσδιορίζονται οι εσωτερικοί ή οι εξωτερικοί παράγοντες που 
είναι ευνοϊκοί ή όχι για την επίτευξη του σκοπού. 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως  ηγεσία, σαφήνεια οράματος / αποστολής 
(Μαδούρος, 2012), αξίες, ανθρώπινο δυναμικό, θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, οργανωτική δομή, 
υλικοτεχνική υποδομή, πόροι, εσωτερικοί δίαυλοι επικοινωνίας, συνεργασία ομάδων, 
τεχνολογικές εξελίξεις, απαιτήσεις-ανάγκες μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών, δημογραφικές 
μεταβολές, κοινωνικές συνθήκες-τάσεις, νομικό πλαίσιο, χωροταξική τοποθεσία Εργαστηριακού 
Κέντρου, κοινωνική ευθύνη, συνεργασία του με φορείς και άλλες σχολικές μονάδες, βούληση 
εκπαιδευτικών κλπ.  

Για την υλοποίηση και εφαρμογή της απόφασης, στην οποία ζητούμενο είναι η εμπλοκή όλων, 
ας εξετάσουμε ένα προς ένα τα ανωτέρω βήματα: 

Πληροφοριακά στοιχεία 
Η συγκέντρωση των σχετικών με το ζήτημα αντικειμενικών πληροφοριακών στοιχειών είναι 

το θεμέλιο για την οικοδόμηση της ορθής υλοποίησης. Εάν αρχικά δεν συλλεχθούν και 
καταγραφούν όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν σχέση με το προς υλοποίηση ζήτημα, υφίσταται ο 
κίνδυνος να καταλήξουμε σε λαθεμένο ορισμό και να οδηγηθούμε σε λύσεις που δεν συνάδουν με 
το ζήτημά μας αλλά με ένα άσχετο, υποθετικό ζήτημα. Εάν όμως η διαδικασία σε αυτό το βήμα 
ακολουθηθεί σωστά, το επόμενο βήμα, ο ορισμός, πηγάζει αβίαστα από τα πληροφοριακά 
στοιχεία που καταγράψαμε. 

Στο στάδιο αυτό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, είναι ανάγκη να περιοριστούμε μόνο στα 
συγκεκριμένα, γνωστά, επιβεβαιωμένα πληροφοριακά στοιχεία, που σχετίζονται με το ζήτημα, 
καταβάλλοντας, ταυτόχρονα, συνειδητή προσπάθεια να ελέγξουμε την ροπή - που είναι 
ανθρώπινο χαρακτηριστικό - να συμπληρώνουμε τα πληροφοριακά κενά, καταφεύγοντας συχνά 
σε ορισμένες μάλλον αυθαίρετες υποθέσεις. Με λίγα λόγια, οφείλουμε να απαντήσουμε στο 
ερώτημα: Τι γνωρίζουμε στα σίγουρα και επιβεβαιωμένα για το ζήτημα που θέλουμε να 
υλοποιηθεί. Αν καταγράψουμε ως στοιχεία δικές μας υποθέσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να 
καταλήξουμε σε εσφαλμένο ορισμό. 

Υπάρχει η τάση να νομίζουμε πως, επειδή ως μέλη μιας εκπαιδευτικής κοινότητας ή 
οργανισμού ζούμε και κινούμαστε στον ίδιο χώρο, έχουμε και την ίδια πληροφόρηση. Η πείρα 
όμως μας διαψεύδει και μαρτυρά πως αυτό είναι μια εσφαλμένη υπόθεση. Είναι, κατά συνέπεια, 
ανάγκη να γίνει ομαδικά και συστηματικά η περισυλλογή και καταγραφή των στοιχείων. Έτσι, 
εκκινούμε όλοι από την ίδια πληροφοριακή βάση και  ασχολούμαστε με το να επιλύσουμε το ίδιο 
για όλα τα μέλη της συσκεπτόμενης ομάδας, ζήτημα. 

Η συγκέντρωση των πληροφοριακών στοιχείων μπορεί να γίνει με ανάθεση από τον Διευθυντή 
του Ε.Κ ενδεικτικά σε δύο ομάδες εργασίας που η καθεμιά να αποτελείται από τέσσερις 
εκπαιδευτικούς και τον υποδιευθυντή ως συντονιστή. Η συγκέντρωση πληροφοριών μπορεί να 
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επιτευχθεί από προσωπικές συζητήσεις με μόνιμους διδάσκοντες που έχουν καταγράψει ζητήματα 
που χρήζουν βελτίωσης στη διάρκεια των ετών διδασκαλίας τους, από το βιβλίο συμβάντων που 
τηρείται σε κάθε εργαστήριο, από το βιβλίο συντήρησης, από το βιβλίο σχολικής ζωής του 
Διευθυντή, από συζητήσεις εκπαιδευτικών σε εφημερίες, από βιβλιογραφία και επιστημονικές 
μελέτες και έρευνες, από συζητήσεις με εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γειτονικά 
Εργαστηριακά Κέντρα, από συζήτηση με μαθητές μέλη του δεκαπενταμελούς, από συζητήσεις με 
εργαζόμενους σε εργαστήρια πανεπιστημιακών ή και ερευνητικών ιδρυμάτων, κ.λπ. για οτιδήποτε 
αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηριακού Κέντρου (καταγραφή ορισμών όπως 
κανονισμός λειτουργίας, ασφάλεια κλπ, μη ορθή χρήση και συντήρηση των εξοπλιστικών μέσων 
και των υλικών, έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών, ελλιπής εποπτεία των 
χώρων, υγιεινή και ασφάλεια, και πολλά άλλα). Οι δυο αυτές ομάδες θα πρέπει να παραδώσουν το 
πόρισμά τους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σκόπιμο είναι να γίνει ανταλλαγή πορισμάτων 
των ομάδων, ώστε να επιστραφούν στις αρχικές ομάδες οι επισημάνσεις των υπολοίπων για 
ανατροφοδότηση και κατόπιν η κάθε ομάδα θα πρέπει να φέρει νέες πληροφορίες με 
ενσωματωμένες ή μη (αιτιολογημένα) τις όποιες επισημάνσεις έγιναν. Ο έλεγχος τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος και των εργασιών αποτελεί υποχρέωση του Διευθυντή, ο οποίος ελέγχει τους 
υπευθύνους ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την όλη πορεία και όπου χρειάζεται βοηθά, 
αντικαθιστά, κλπ. 

Ορισμός 
Ο ορισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που συχνά 

εσφαλμένα παραλείπεται εξ αιτίας της εντύπωσης πως όλα τα μέλη της ομάδας κατέχουν το 
πρόβλημα. Όμως, δεν μπορεί να υπάρξει ικανοποιητική λύση για το πρόβλημα, εάν δεν προηγηθεί 
ικανοποιητικός ορισμός του προβλήματος. 

Ο ορισμός πρέπει θα να διατυπώνεται κατά το εφικτό απλά, χωρίς γενικότητες, χωρίς 
αφηρημένη ορολογία και δίχως περίπλοκα λεκτικά σχήματα. Ο λόγος είναι πως η λέξη "ορισμός", 
στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, εκφράζει την ουσία του προβλήματος που 
επιδιώκουμε να λύσουμε. Στην προσπάθειά μας, όμως, να ορίσουμε ένα πρόβλημα, κατά κανόνα 
περίπλοκο και να βρούμε τη λύση του, την οποία καλούμαστε και να υλοποιήσουμε, είναι 
χρήσιμο, ή μάλλον απαραίτητο, να αποφύγουμε στατικές εννοιολογικές διατυπώσεις, που 
μοιάζουν με επαναλήψεις, επαναδιατυπώσεις της κατάστασης που περιέχει το πρόβλημα που 
επιδιώκουμε να λύσουμε ή το ζήτημα που θέλουμε να υλοποιήσουμε. 

Εκτιμώντας τα πληροφοριακά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας - και μόνον αυτά - 
διατυπώνουμε το πρόβλημά μας, με τη μορφή ενός ρήματος που μας υποκινεί σε κάποιες 
ενέργειες. Χρησιμοποιούμε δηλαδή ρήματα που μας υποκινούν σε ενέργεια. Το ρήμα αυτό πρέπει 
να απαντά στο ερώτημα:  Τι θέλουμε να πετύχουμε;  Ποιος δηλαδή είναι ο στόχος μας;  

Ο ορισμός οφείλει να είναι συγκεκριμένος και να τοποθετεί με ακρίβεια το ζήτημα που 
καλείται να υλοποιήσει η συγκροτούμενη ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να 
οριστεί τι θα περιλαμβάνει ο κανονισμός με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διεργασιών 
και τη δημιουργία συνολικής κουλτούρας ασφάλειας (για παράδειγμα χαρακτηρισμός 
εργαστηρίων σε μετρίου και υψηλού κινδύνου, ύπαρξη τεχνικού εγχειριδίου σε κάθε μηχάνημα, 
ύπαρξη φυλλαδίου συντήρησης σε κάθε μηχάνημα, ντοσιέ οδηγιών, τήρηση βιβλίων, σύνταξη 
ετήσιας έκθεσης, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ταξινόμηση εργαλείων με βάση συγκεκριμένο 
χρωματισμό, πιστοποίηση χρήσης εργαστηριακού εξοπλισμού, λειτουργία του ως πιστοποιημένο 
επιμορφωτικό κέντρο παρόμοιας δομής με τα ΕΚΦΕ και πολλά άλλα).  

Συγκέντρωση ιδεών 
Αυτό είναι το κατ' εξοχήν δημιουργικό μέρος στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 

Εκφράζεται από τον αγγλικό όρο "brainstorming" που σημαίνει, κατά προσέγγιση, πνευματική 
θύελλα/ καταιγισμός ιδεών. Τα μέλη της ομάδας αφήνουν τη διανόησή τους να βρει πιθανές 
λύσεις στο ζήτημα, όπως αυτό καθορίστηκε. Ένα μέλος της ομάδας καταγράφει όλες τις ιδέες που 
προσφέρονται ως πιθανές λύσεις. 
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Όλες οι πιθανές, εναλλακτικές λύσεις, για να είναι χρήσιμες, πρέπει να απαντούν στο 
ερώτημα: Πως θα πετύχουμε αυτό που θέσαμε ως στόχο μας στο προηγούμενο στάδιο της 
διαδικασίας, δηλαδή του ορισμού του προβλήματος. Κι αυτή η διατύπωση, εκτός από το πώς, θα 
πρέπει να περιέχει ένα ρήμα που οδηγεί σε δράση. 

"Όλες", σημαίνει πως καταγράφονται όλες οι ιδέες όσο ανόητες ή άσχετες κι αν φαίνονται εκ 
πρώτης όψεως. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας σε αυτό το στάδιο. Όλες οι ιδέες, χωρίς 
συζήτηση ή κρίση, ή ακόμα και χαμόγελο, επικριτικό ή αθώο. Κάθε πρόωρη κρίση θα πρέπει να 
αποφεύγεται γιατί θα έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να αναστέλλει την έμπνευση και να μειώνει τη 
δημιουργικότητα. Μπορεί να διατεθεί για το σκοπό αυτό, ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον 
διαθέσιμο χρόνο, αναβάλλοντας κάθε κριτική. Αφού καταγραφούν όλες μα όλες οι ιδέες, 
προχωρούμε στο επόμενο βήμα. 

Αξιολόγηση ιδεών 
Σ' αυτό το στάδιο, εξετάζονται κριτικά όλες οι ιδέες που υποβλήθηκαν και επιλέγονται μόνο 

αυτές που εμφανίζουν κάποια πιθανότητα επιτυχίας. Αυτό υπονοεί πως η ομάδα που θα εμπλακεί 
έχει τη δυνατότητα να κρίνει - από γνώση ή πρότερες εμπειρίες - ποιες είναι οι λύσεις με τη 
μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.  

Η διαδικασία γίνεται ευκολότερη αν διαγραφούν, ως πρώτο βήμα, όλες εκείνες οι ιδέες που 
είναι προφανώς απορριπτέες και δεν έχουν προκύψει και από τα πληροφοριακά δεδομένα 
στοιχεία. Στη συνέχεια, αξιολογούνται οι υπόλοιπες και είτε συνδυάζονται δύο ή περισσότερες 
ιδέες σε μια ενότητα, είτε λαμβάνονται θετικά στοιχεία από μια ιδέα για να εμπλουτίσουμε μιαν 
άλλη. Αφού με αυτόν τον τρόπο καταλήξουμε σε δύο ή τρεις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, 
είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη λήψη της απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι οι επιλεγμένες δύο 
ή τρεις εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να απαντούν στο ερώτημα "πώς" θα πετύχουμε τον στόχο που 
θέσαμε στον ορισμό και να περιέχουν ρήμα που μας παρακινεί σε ενέργεια ή ενέργειες, που 
οδηγούν σε λύση. 

Λήψη απόφασης 
Μετά από συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι 

πιθανές λύσεις, αφού ενσωματωθούν όλες οι επισημάνσεις, επιλέγεται μία που συμφωνείται πως 
έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Οι ομάδες μπορούν να καταλήξουν σε αποφάσεις είτε 
με ψηφοφορία, είτε με συμβιβασμό ή με ομοφωνία.  

Η ψηφοφορία έχει το πλεονέκτημα της ταχύτητας αλλά δεν είναι αποτελεσματική όταν 
ανατεθεί σε μειοψηφούντα μέλη να αναλάβουν ευθύνη εκτέλεσης αποφάσεων που δεν τα 
εκφράζουν. Ο συμβιβασμός κρύβει παρόμοιες παγίδες. 

Η ομοφωνία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Όταν όμως επιτευχθεί, μας απαλλάσσει από τα 
προβλήματα που δημιουργεί η ψηφοφορία και ο συμβιβασμός. Για την επίτευξη ομοφωνίας 
απαιτείται να επενδυθεί χρόνος από όλα τα μέλη της ομάδας ώστε να εκφραστούν όλες οι γνώμες 
και οι απόψεις διεξοδικά μέχρι να βρεθεί το σημείο κοινής αποδοχής. Αν και στη βιβλιογραφία 
συχνά αναφέρονται οι συμβιβασμοί μεταξύ ποιότητας, ταχύτητας και υλοποίησης μιας απόφασης 
(Vroom & Yetton, 1973), εντούτοις, τα στελέχη που καλούνται να δράσουν πρέπει να επιτύχουν 
και τα τρία χαρακτηριστικά στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 Έτσι, στην περίπτωση μας θα πρέπει να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας με υπεύθυνο 
συντονιστή που θα συντονίζει και θα επιμερίζει ευθύνες και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων 
στην ομάδα εργασίας και θα συντονίζει, ενώ θα πρέπει να υπάρχει επόπτευση και έλεγχος από τον 
Διευθυντή, για την υλοποίηση του τελικού κανονισμού. 

Στο σημείο αυτό είναι καταλυτικής σημασίας ο ρόλος του Διευθυντή, ο οποίος εκτός από τα 
ηγετικά του χαρακτηριστικά οφείλει να λειτουργήσει και ως manager και να εφαρμόσει τις 
λειτουργίες του σχεδιασμού/προγραμματισμού (planning), της οργάνωσης (organizing), της 
διεύθυνσης/καθοδήγησης (leading) και του ελέγχου (controlling), όπως φαίνεται στο ακόλουθο 
σχήμα 2 (Καραμήτρη, 2012), αλλά και την παραγωγή ικανοποιητικού αποτελέσματος μέσω της 
διαδικασίας της εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε άλλα άτομα (Montana & Charnov, 2000).  
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Σε ότι αφορά στη διεύθυνση, δίνει τα απαραίτητα πρότυπα στοιχεία, εκπαιδευτική νομοθεσία 
(στην περίπτωσή μας Ν.1566/85, ΦΕΚ 1313/2015, σχετικές εγκύκλιοι κλπ).  

Σε ότι αφορά στον έλεγχο, οφείλει να ελέγχει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και να ζητά 
την παραγωγή των αντίστοιχων προς τους στόχους παραδοτέων.  

Για την όλη διεργασία, απαιτείται ανατροφοδότηση (feedback) ώστε να ελέγχεται η ορθότητα 
και να υπάρχει ευθυγράμμιση με τους στόχους και να μειωθούν τα λάθη την επόμενη φορά που θα 
πρέπει να οργανωθεί και να υλοποιηθεί αντίστοιχο ή και διαφορετικό ζήτημα.  

Εκτέλεση απόφασης 
Η εκτέλεση της απόφασης προϋποθέτει συντονισμό που θα εξασφαλίζει πως όσοι έχουν 

αναλάβει ευθύνες για εφαρμογή συγκεκριμένων σημείων της, έχουν κατανοήσει σωστά και 
προωθούν τη δουλειά τους. Θα πρέπει, επίσης, να εμπεριέχει ανάθεση συγκεκριμένων ενεργειών, 
σε συγκεκριμένα άτομα που αποδέχονται την ανάληψη της ευθύνης της διεκπεραίωσης και την 
ενημέρωση των μελών της ομάδας που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν και μάλιστα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Με λίγα λόγια, ποιος θα κάνει τι, και πότε. 

Για να διευκολυνθεί η εκτέλεση της απόφασης θα πρέπει η ομάδα να καταβάλει προσπάθεια 
εντοπισμού προβλημάτων που πιθανώς θα προκύψουν στην πορεία και να προβλέψει τρόπους 
αντιμετώπισής τους, όπως και να διαχειριστεί τις όποιες διαφορές εμφανιστούν.  

Στη δική μας μελέτη, θα πρέπει να υπάρχει συνολική αποδοχή και επικύρωση από το Σύλλογο 
διδασκόντων, να γραφεί το πρακτικό και να υπογραφεί ως συμβόλαιο δέσμευσης τήρησης του 
κανονισμού από όλους και δυναμικής αναδιαμόρφωσής του όταν απαιτηθεί πιθανή πιλοτική 
εφαρμογή της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με 
εμπειρογνώμονες και φορείς που γνωρίζουν και έχουν εμπειρία σε θέματα ασφαλείας 
εργαστηρίων. Σημαντικό στοιχείο όμως αποτελεί η στάση των μελών της ομάδας προς τη 
δέσμευση στη στρατηγική απόφαση που πάρθηκε για την εκτέλεση της απόφασης (Dooley & 
Fryxell, 1999). Η ενεργός συμμετοχή και η ικανοποίηση των μελών των ομάδων αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Ο κανονισμός που θα αφορά στη δημιουργία κουλτούρας 
ασφάλειας θα πρέπει να υλοποιηθεί και να διανεμηθεί σε όλους τους εμπλεκομένους εγκαίρως, 
δηλαδή πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
Μετά από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης, είναι απαραίτητο να γίνεται αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων, ποσοτική, ποιοτική και αντιπαραβολή με τις προσδοκίες της ομάδας όταν έλαβε 
την απόφαση.  

Συχνά αυτό δεν είναι εφικτό παρά μετά την πάροδο ορισμένης χρονικής περιόδου. Και αυτό 
όμως θα πρέπει να προκαθορίζεται και να γίνεται συστηματικά. 
Η αξιολόγηση προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη κριτηρίου επιτυχίας καθώς και πότε, ποιος και με 

ποιόν τρόπο θα κάνει την αξιολόγηση. Στη μελέτη μας, θα πρέπει να ανιχνευθεί τι τελικά 
εφαρμόζεται, έτσι ώστε να γίνει ο αναπρογραμματισμός εάν απαιτηθεί. Γι αυτό, θα πρέπει να 
οριστούν εξ αρχής ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ενός 
εκπαιδευτικού έργου, η Αποτελεσματικότητα (Effectiveness) είναι η έννοια που αναφέρεται στο κατά 
πόσο τα αποτελέσματα (outputs) είναι σύμφωνα καταρχήν με τους στόχους του και ακόμα 
περισσότερο με τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις των εμπλεκομένων μερών στις προς εξέταση 
διεργασίες (Ζωγόπουλος, 2011). 

Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, τότε η ομάδα μπορεί να κάνει διορθωτικές 
παρεμβάσεις ή να παλινδρομήσει και να επανεπεξεργαστεί τον ορισμό ή να επιλέξει μία από τις 
άλλες πιθανές λύσεις στο 4o βήμα (αξιολόγηση ιδεών).  

Εν κατακλείδι, απαιτείται συνολική αποτίμηση και κεφαλαιοποίηση εμπειρίας Βασικής 
σπουδαιότητας και κομβικής σημασίας στοιχείο είναι οι ομάδες που έχουν λάβει μέρος στο 
μοντέλο και στα βήματα των διαδικασιών του, είναι να κοινωνούν μεταξύ τους για βέλτιστη 
ανάδραση, καθώς τα σφάλματα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα δεν είναι εύκολο ούτε 
να αποφευχθούν αλλά ούτε και να ελαχιστοποιηθούν (Shahriari et al., 2005).  
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Η δυναμική της ομάδας (group dynamics) πηγάζει από την αμφίδρομη επικοινωνία που 
αναπτύσσουν τα μέλη της. Η συνεργασία είναι η μεγαλύτερη ισχύς της ομάδας. Η κάθε ομάδα 
οφείλει να είναι συνεργατική, αποδοτική και αποτελεσματική και να λειτουργεί με τις αρχές του 
σεβασμού, της επικοινωνίας και της ενσυναίσθησης, καθώς λογοδοτεί τόσο στα μέλη της, όσο και 
στις άλλες ομάδες (και κατ επέκταση στην κοινωνία για τα αποτελέσματά της). Ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η εξωστρέφεια του Εργαστηριακού Κέντρου και η διάχυση των αποτελεσμάτων. 

Συμπεράσματα 

Οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ηγεσία, δέσμευση, ικανοποίηση, συνεχής 
βελτίωση, συνεχής εξέλιξη, εκπαίδευση και εξάσκηση, κυριότητα των προβλημάτων, ανταμοιβή 
και αναγνώριση, ομαδική εργασία και αποφυγή σφαλμάτων) βοηθούν στο σχεδιασμό, στη 
λειτουργία, και στη συνεχή βελτίωση ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης και 
μάθησης.  

Η χρήση και εφαρμογή του μοντέλου λήψης αποφάσεων, παρέχει τις κατάλληλες και επαρκείς 
πληροφορίες και βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών ζητημάτων. Η ανάπτυξη και  
εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου απαιτεί μια γενικότερη αλλαγή του τρόπου σκέψης, 
κουλτούρας και δημιουργίας κινήτρων σε επίπεδο αποτελεσματικής διοίκησης και πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

 Δημιουργία ισχυρού πλαισίου αφοσίωσης της διοίκησης και δέσμευση των μελών για 
εφαρμογή του. 

 Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. 
 Ενθάρρυνση της εμπλοκής των εκπαιδευτικών και των υπολοίπων μελών στην υιοθέτηση 

του συγκεκριμένου εργαλείου (εσωτερικός κανονισμός Ε.Κ).  
 Κάμψη της αντίστασης για ουσιαστική αλλαγή. 
 Συμφωνία και επικοινωνία των μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του εργαλείου. 
Η υλοποίηση εν τέλει του εσωτερικού αυτού κανονισμού, αναμένεται να συμβάλει στην 

καλύτερη επικοινωνία, στη βελτίωση των υπηρεσιών και στη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας 
μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης. 

Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, απαιτείται διαρκής συλλογική και συντονισμένη 
προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς, καθώς και 
δυναμική αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του κανονισμού όταν και εφόσον κριθεί από τις 
εξελίξεις αναγκαίο, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι  βελτιωτικές ενέργειες που θα οδηγήσουν στον 
επαναπροσδιορισμό του.  
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Η διαπολιτισμική διάσταση των σχολικών εγχειριδίων της Οικιακής 
Οικονομίας 
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Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΥΠ.Π.Ε.Θ 
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Περίληψη 
Ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων όπως: η φτώχεια, η ανεργία, η μετανάστευση, 
η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εγκληματικότητα κ.ά, τα οποία 
δυσχεραίνουν ποικιλοτρόπως την καθημερινή του ζωή και εγείρουν ζητήματα που άπτονται του άμεσου 
ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας συνιστά 
ένα γνωστικό αντικείμενο που επικεντρώνεται στη μελέτη των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, καθώς και 
του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπίσει και να αναδείξει 
ζητήματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολικά εγχειρίδια 
του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας. Για την υλοποίηση του σκοπού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
ανάλυσης περιεχομένου στα σχολικά εγχειρίδια της Α΄ και Β΄ τάξης του γυμνασίου. Από την ανάλυση 
προέκυψε ότι υφίσταται πληθώρα ζητημάτων που διαχέουν, άμεσα ή έμμεσα, τις έννοιες και τις αρχές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως: ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας, διαπολιτισμικού 
σεβασμού και αλληλεγγύης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Λέξεις-κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, Οικιακή Οικονομία, σχολικά εγχειρίδια 

Εισαγωγή 
Ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος με πληθώρα προβλημάτων, τα 

οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής του. Προβλήματα όπως: η φτώχεια, η ανεργία, η 
μετανάστευση, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
εγκληματικότητα, η έλλειψη κοινωνικής συνοχής κ.ά είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια 
δυσχεραίνοντας την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Το σύνολο αυτών των προβλημάτων  
εγείρουν, τόσο αυτόνομα, όσο και συνδυαστικά, ζητήματα που άπτονται του άμεσου 
ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να επισημάνει κανείς το γεγονός ότι το γνωστικό 
αντικείμενο της Οικιακής Οικονομίας ενδιαφέρεται άμεσα και μελετά ενδελεχώς ζητήματα που 
άπτονται του ενδιαφέροντος και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η επιστήμη της 
Οικιακής Οικονομίας θέτει μόνιμα τον άνθρωπο στο επίκεντρό της και εστιάζει το ενδιαφέρον της 
στη βελτίωση της καθημερινής ζωής του ανθρώπου με ανθρωπιστικούς όρους με αποτέλεσμα να 
προσεγγίζει αναπόφευκτα θεματικές που βρίσκονται υπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη της  
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Συγχρόνως, υφίσταται η άποψη ότι κατά το σχεδιασμό των σχολικών εγχειριδίων είχε ληφθεί 
μέριμνα να υπάρχει η διαπολιτισμική διάσταση σε αυτά (Νικολάου, 2005), από την οποία  
γεννάται το ερώτημα, αν στα σχολικά εγχειρίδια ενός μαθήματος όπως η Οικιακή Οικονομία που 
έχει έντονα τα ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, το οποίο παράλληλα συνδέεται άμεσα με τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, υφίστανται αντίστοιχα θέματα. Σκοπός της εργασίας είναι να 
εντοπίσει και να αναδείξει στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της 
Α΄ και Β΄ τάξης του γυμνασίου ζητήματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση του σκοπού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
ανάλυσης περιεχομένου. 

Η Οικιακή Οικονομία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Η Οικιακή Οικονομία αποτελεί ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και συνεχώς εξελισσόμενο 
γνωστικό αντικείμενο, το οποίο ασχολείται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στο 
οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Κουτρούμπα, 2004). Παράλληλα, 
μελετώντας κανείς το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος (ΦΕΚ 33, 1998) 
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διαπιστώνει ότι σκοπός του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και Β΄ τάξης του 
γυμνασίου αποτελεί να συνεισφέρει, ώστε το εύπλαστο άτομο της εφηβικής και προεφηβικής 
ηλικίας να καταστεί ενεργητικό, αυτοδύναμο και υπεύθυνο, αποκτώντας το σύνολο των 
στοιχείων, τα οποία έχει ανάγκη για να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Σε αυτό το σημείο 
είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή αποτελεί  
πρωταρχικό και σημαίνοντα στόχο του σχολείου. Στην ίδια κατεύθυνση κινούμενοι οι 
Ματσαγγούρας (2007) και Φύκαρης (2010) υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι 
απαραίτητο να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, προκειμένου αυτοί να 
λειτουργούν ως υπεύθυνοι, ενεργοί και δημιουργικοί πολίτες σε μια πολύπλοκη κοινωνία, σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο και αναδιαμορφούμενο κοινωνικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Από τα προηγούμενα, τεκμαίρεται ότι το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας επιδιώκει να  
ακολουθεί πολυεπίπεδα τις εξελίξεις της εποχής, προκειμένου να μεταδίδει στους μαθητές το 
σύνολο των απαιτούμενων γνώσεων, αξιών και αρχών, οι οποίες θα τους καταστήσουν στο άμεσο 
μέλλον υπεύθυνους, ενεργούς και ωφέλιμους πολίτες για το κοινωνικό σύνολο.  

Γνωριμία με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει πραγματοποιήσει δυναμική είσοδο στον ελλαδικό χώρο τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες καταβάλλοντας σημαντικές προσπάθειες για την επίλυση ή άμβλυνση  
ποικίλων προβλημάτων όπως: ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κ.ά. Για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός 
ορισμός. Ένας, όμως, ιδιαίτερα επιτυχημένος ορισμός καλεί ως διαπολιτισμική την εκπαίδευση, η 
οποία αποσκοπεί στην προετοιμασία ανεξάρτητων ανθρώπων για τη συμμετοχή τους σε μια 
δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από την πολιτιστική, εθνική, 
γλωσσική και θρησκευτική διαφορά και ανισότητα (Batelaan & Van Hoof, 1996). Η  
διαπολιτισμική εκπαίδευση εμφορείται από συγκεκριμένες αρχές όπως: η εκπαίδευση για την 
ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, το διαπολιτισμικό σεβασμό και η εκπαίδευση εναντίον του 
εθνικιστικού τρόπου σκέψης (Essinger, 1988), καθώς και παραδοχές - βάσεις όπως: η αναγνώριση 
της ετερότητας, η κοινωνική συνοχή, η ισότητα και η δικαιοσύνη (Νικολάου, 2005). 

Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση κυριαρχούν δύο κατευθύνσεις: αυτή του πολιτισμικού 
οικουμενισμού που αναδεικνύει τις ομοιότητες, τις οποίες εμφανίζουν οι πολιτισμικές αξίες των 
εκάστοτε διαφορετικών ομάδων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και αυτή της πολιτισμικής 
σχετικότητας που ξεκινά με δεδομένο την ισότητα των πολιτισμών και θέτει ως προτεραιότητα 
την ανάδειξη των πολιτισμικών διαφορών, οι οποίες υφίστανται μεταξύ των μελών ενός 
πολυπολιτισμικού συνόλου (Ευαγγέλου, 2007). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ασχολείται μεταξύ άλλων με θέματα όπως: η εκπαίδευση για την 
ετερότητα, ο σεβασμός στην ετερότητα, οι αλλοδαποί μαθητές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
ενσωμάτωση στην κοινωνία, η ισότιμη συμμετοχή, οι ίσες ευκαιρίες, η κατανόηση, η κατάρριψη 
των στερεοτύπων κ.ά. Για αυτό το λόγο η διεθνής βιβλιογραφία κατατάσσει τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση στην κατηγορία των μαθημάτων που δύνανται να τέμνουν εγκάρσια το πρόγραμμα 
σπουδών χωρίς να αποτελούν αυτόνομα μαθήματα (Νικολάου, 2007). Αυτή η προσέγγιση 
προσφέρει σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα διάχυσης της έννοιας, των αρχών και των αξιών 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού 
προγράμματος, μεταξύ αυτών και η Οικιακή Οικονομία. 

Πραγματοποιώντας κανείς μια σύνοψη των προηγουμένων μπορεί να συμπεράνει ότι η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση εμφορείται από συγκεκριμένες αρχές και εστιάζει σε στοχευμένες 
θεματικές επιδιώκοντας σε κάθε περίπτωση την ομαλή συνύπαρξη των ανθρώπων στην κοινωνία, 
καθώς και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου με ανθρωπιστικούς όρους.  

Η διαπολιτισμική διάσταση των σχολικών εγχειριδίων 

Σκοπό της εργασίας αποτελεί να εντοπίσει και να αναδείξει ζητήματα στα σχολικά εγχειρίδια 
του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας (Αμπελιώτης κ.ά., 2014; Αποστολόπουλος κ.ά., 2014), 
τα οποία άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για την επίτευξη 
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του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ως καταλληλότερη η μέθοδος της ανάλυσης 
περιεχομένου (Δαουτόπουλος, 2005; Κυριαζή, 2009). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
περιεχομένου παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά ενότητα του σχολικού εγχειριδίου και ανά τάξη. 

Αρχίζοντας από το πρώτο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ γυμνασίου «Η οικογένεια 
και ο  κοινωνικός περίγυρος» και ειδικότερα από την ενότητα: 1.1 Η οικογένεια – Η ελληνική 
οικογένεια διαπιστώνεται ότι προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς ποικίλες δυνατότητες για 
διαπολιτισμική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, στο κείμενο του σχολικού εγχειριδίου 
πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στην εναλλαγή των προσώπων και των φύλων στην αρχηγία 
της οικογένειας ανά εποχή και περιοχή. Συγχρόνως, παρουσιάζεται η χριστιανική προσέγγιση για 
τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο χριστιανισμός διακήρυξε την 
ισότητα ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, καθώς και μεταξύ όλων των ανθρώπων, ενώ 
τονίζεται ότι πρόβαλλε την ανάγκη για αλληλοκατανόηση, σεβασμό και αγάπη μεταξύ των μελών 
της οικογένειας, καθώς και ευρύτερα. Στην ίδια ενότητα γίνεται λόγος για την ανάγκη διατήρησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης μέσω της οικογένειας. Κατά αυτόν τον τρόπο 
γίνεται διάχυση ορισμένων αρχών και βάσεων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως: η 
ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο διαπολιτισμικός σεβασμός, η ισότητα και η κοινωνική συνοχή. 

Στη δεύτερη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου 1.2 Οικογενειακή αγωγή οι μαθητές διδάσκονται 
ότι η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου υλοποιείται μέσω της μετάδοσης συνηθειών, εθίμων και 
παραδόσεων. Οι συνήθειες, τα έθιμα και οι παραδόσεις σε περιοχές της Ελλάδας και του 
υπόλοιπου κόσμου παγκοσμίως αποτελούν ευκαιρία διαπολιτισμικής ζύμωσης και  ώσμωσης, 
καθώς μπορούν να αναδειχθούν τα κοινά ή διαφορετικά σημεία τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μαθητικός πληθυσμός στον ελλαδικό χώρο, λόγω της παρουσίας μεγάλου αριθμού αλλοδαπών 
μαθητών,  εμφανίζει πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά οι ευκαιρίες αυτές πολλαπλασιάζονται.    

Η ενότητα 1.3 Κοινωνικός περίγυρος – Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων αναδεικνύει την 
αξία της συνεργασίας, της συμμετοχής, της αναγκαιότητας της ελεύθερης έκφρασης γνώμης, της 
αποδοχής της γνώμης των άλλων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα 
σημεία ενσπείρουν και καλλιεργούν αρχές, βάσεις και αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Παράλληλα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή στην πέμπτη ενότητα 1.5 Η κοινωνικότητα των νέων 
με σημαντικές έννοιες για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση όπως: ο αλληλοσεβασμός στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η άμιλλα, η ανθρωπιά, καθώς και η 
κατανόηση και ο σεβασμός στο άλλο φύλο. 

Ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια διαπολιτισμικής κατανόησης και συνείδησης 
συνιστά η διατροφή, καθώς προσφέρεται για την ανάδειξη των κοινών ή διαφορετικών 
διατροφικών στοιχείων και συνηθειών μεταξύ των λαών. Ειδικότερα, στο τρίτο κεφάλαιο του 
εγχειριδίου της Α΄ γυμνασίου «Διατροφή» στην ενότητα 3.1 Τροφή και τρόφιμα γίνεται αναφορά 
στις νόσους πολιτισμού. Οι συγκεκριμένες νόσοι μπορούν να λειτουργήσουν ως συνδετικός 
κρίκος για διαπολιτισμική προσέγγιση, καθώς αφορούν σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων 
παγκοσμίως. Συγχρόνως, στην ενότητα 3.4 Ομάδα 2η: Φρούτα και χορταρικά παρουσιάζεται η 
υστέρηση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στον ελλαδικό και διεθνή χώρο και οι 
συνέπειές της για την ανθρώπινη υγεία. Αυτή η διαπίστωση προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων για 
διαπολιτισμικές προσεγγίσεις, τις οποίες οφείλει να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο 
/ η εκπαιδευτικός. 

Στην ενότητα 3.8 Γλυκίσματα – Ροφήματα – Ποτά παρουσιάζονται και αναλύονται τα 
διάφορα είδη γλυκισμάτων, ροφημάτων και ποτών. Ο / η εκπαιδευτικός δύναται να αναφερθεί 
στην αποδοχή που τυγχάνουν στην καθημερινή μας ζωή γλυκίσματα, ροφήματα και ποτά 
ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής και προέλευσής τους. Κατά αυτό τον τρόπο καλλιεργείται 
έμμεσα ο διαπολιτισμικός σεβασμός και αμβλύνεται ο εθνικιστικός τρόπος σκέψης. Αντίστοιχα, η 
ενότητα 3.9 Σχεδιασμός γευμάτων αναφέρεται στον κοινό τρόπο διατροφής των λαών της 
μεσογείου (μεσογειακή πυραμίδα διατροφής). Η εστίαση στον κοινό τρόπο διατροφής δύναται να 
περιορίσει τον εθνικιστικό τρόπο σκέψης, να καλλιεργήσει το διαπολιτισμικό σεβασμό, την 
ισότητα, καθώς και να αναπτύξει αισθήματα ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης για τους μετανάστες 
από μεσογειακές και όχι μόνο χώρες. Σε κάθε περίπτωση η τελευταία διαπίστωση αποτελεί μια 
δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση ειδικότερα σε περιοχές που έχουν «πληγεί» από τα αυξημένα 
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μεταναστευτικά ρεύματα ή υπάρχει σημαντική αποδοχή των ξενοφοβικών αντιλήψεων και 
απόψεων. 

Το τέταρτο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της Α΄ γυμνασίου «Αγωγή Υγείας – Πρόληψη 
Ατυχημάτων» πραγματεύεται θέματα όπως: η ατομική υγιεινή, η στοματική υγεία, το κάπνισμα, η 
κατανάλωση αλκοόλ, η σωστή χρήση των φαρμάκων και τα ατυχήματα στο σπίτι, σε δημόσιους 
χώρους και στο δρόμο. Αυτά τα θέματα έχουν σημαίνουσα θέση για το σύνολο των ανθρώπων 
παγκοσμίως και συνεπώς, η ανάδειξη αυτής της διάστασής τους συμβάλλει στην ενσυναίσθηση, 
στο διαπολιτισμικό σεβασμό και στην εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. 

 Από τη μελέτη του πέμπτου κεφαλαίου του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ γυμνασίου 
«Κατοικία» προκύπτει ότι υφίστανται ζητήματα, τα οποία αγγίζουν πτυχές της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στην ενότητα 5.1 Η κατοικία και η σημασία της για τον άνθρωπο 
αναφέρεται η πολιτισμική διάσταση της κατοικίας και ειδικότερα οι πτυχές της διακόσμησης και 
της αρχιτεκτονικής της. Η συζήτηση γύρω από αυτές συμβάλλει καθοριστικά στην καλλιέργεια 
διαπολιτισμικού σεβασμού και στην εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, καθώς οι μαθητές 
γίνονται κοινωνοί του πώς άνθρωποι από άλλες χώρες συνθέτουν τον πιο προσωπικό τους χώρο 
που είναι το σπίτι τους, καθώς και πώς λειτουργούν σε αυτόν. Αντίστοιχα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται μέσω της ενότητας 5.2 Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας στην οποία 
πραγματοποιείται μια διαχρονική παρουσίαση της εξέλιξης της κατοικίας από τους προϊστορικούς 
χρόνους, έως τους νεότερους και αναδεικνύεται η κοινή πορεία των λαών μέσα στο χρόνο και οι 
κοινές ως προς την κατοικία ανάγκες τους. Παράλληλα, στην ενότητα 5.3 Η ελληνική 
παραδοσιακή κατοικία διατυπώνεται η άποψη ότι τα παραδοσιακά σπίτια χρήζουν σεβασμού και 
προσοχής, προκειμένου να διασωθούν και να διατηρηθούν. Αυτή η προσέγγιση ανοίγει δίαυλους 
συζήτησης για αντίστοιχες κατοικίες σε άλλες χώρες συμβάλλοντας στο διαπολιτισμικό σεβασμό 
και στην εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. 

Η ενδυμασία αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής του ανθρώπου, το οποίο συχνά συνδέεται 
άμεσα με τη θρησκεία, την εθνική καταγωγή, την ιδεολογία και το πολιτισμικό περιβάλλον του. 
Αυτά τα ζητήματα πραγματεύεται το έκτο κεφάλαιο «Ενδυμασία» και ειδικότερα η ενότητα 6.1 Η 
ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο. Κατά αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός μπορεί  
να αναδείξει θέματα σεβασμού της ετερότητας, ενσυναίσθησης, διαπολιτισμικού σεβασμού, 
ισότητας, κοινωνικής συνοχής, καθώς και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αντίστοιχα, στην ενότητα 6.2 
Ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας – Η ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία παρουσιάζεται η 
διαχρονική εξέλιξη της ενδυμασίας και τονίζεται ιδιαίτερα η αξία της ενδυμασίας ως στοιχείο της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η διάσταση της ενδυμασίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην 
προσπάθεια για καλλιέργεια του διαπολιτισμικού σεβασμού. Από την άλλη, η παρουσίαση της 
διαχρονικής εξέλιξης της ενδυμασίας προσφέρεται για την ανάπτυξη σεβασμού στην ετερότητα, 
καθώς και για τον εντοπισμό των κοινών και διαφορετικών στοιχείων στην ενδυμασία των λαών. 
Τον εντοπισμό των κοινών και διαφορετικών στοιχείων, εν προκειμένω στην ενδυμασία,  
πρεσβεύουν αντίστοιχα ο πολιτισμικός οικουμενισμός και ο πολιτισμικός σχετικισμός. 

Από την ανάλυση περιεχομένου στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ γυμνασίου προκύπτει ότι στο 
πρώτο κεφάλαιο «Οικιακή Οικονομία και ελληνικός πολιτισμός» γίνονται επαναλαμβανόμενες 
αναφορές στη ιδιαίτερη αξία της φιλοξενίας. Συγκεκριμένα στις ενότητες 1.1 Η Οικιακή 
Οικονομία στην αρχαία Ελλάδα, 1.2 Η Οικιακή Οικονομία στο Βυζάντιο και 1.3 Η Οικιακή 
Οικονομία στα μεταβυζαντινά χρόνια αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της φιλοξενίας προς τους 
«ξένους». Επομένως, οι συγκεκριμένες ενότητες προσφέρονται για να αναδειχθούν και να 
αναλυθούν ζητήματα υποδοχής μεταναστών, αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, καθώς και 
εξάλειψης των εθνικιστικών ιδεών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί με έντονο τρόπο και 
η τουριστική διάσταση της φιλοξενίας, ειδικότερα σε περιοχές που έχουν αναπτύξει ή 
αναπτύσσουν αντίστοιχες δραστηριότητες. 

Στην ενότητα 1.4 Η ελληνική λαϊκή τέχνη οι μαθητές διδάσκονται μεταξύ άλλων για το 
γεγονός ότι ειδικευμένοι έλληνες τεχνίτες περιόδευαν σε διάφορα μέρη της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας εκτελώντας διάφορα έργα, οπότε εμμέσως δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για 
αναφορές στο διαχρονικό φαινόμενο της μετανάστευσης, για καλλιέργεια του διαπολιτισμικού 
σεβασμού και εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Συγχρόνως, οι μαθητές δύνανται να 
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εντοπίσουν κοινά στοιχεία λαϊκής τέχνης ανάμεσα στους λαούς κινούμενοι στην κατεύθυνση του 
πολιτισμικού οικουμενισμού. Αντικείμενα λαϊκής τέχνης από διάφορες χώρες μπορούν υπό 
προϋποθέσεις να στολίσουν τη σχολική αίθουσα ή απλώς να παρουσιαστούν από τους μαθητές σε 
αυτή, προκειμένου να τονιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. 

Η κυριότερη διαπολιτισμική προσέγγιση στο τέταρτο κεφάλαιο «Συμπεριφορά του 
καταναλωτή» πραγματοποιείται στην ενότητα 4.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς. Σε αυτή την ενότητα αναλύονται μεταξύ άλλων το φύλο, οι 
παραδόσεις, η θρησκεία και η γεωγραφική περιοχή ως σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες 
της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Μέσω αυτών των παραγόντων  πραγματοποιείται μια εις 
βάθος έμμεση προσέγγιση στις αρχές και στις βάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Το όγδοο κεφάλαιο «Αγωγή Υγείας» στην ενότητα 8.1 Νοσήματα και ασθένειες παρουσιάζει 
το σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας (AIDS). Εκτός από τις αναμενόμενες για την υγεία γνώσεις 
δύνανται να μεταδοθούν μηνύματα που να αγγίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς έναντι αυτών των 
ασθενών. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να την χαρακτηρίζει η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, η 
ισότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας, οι οποίες αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, στην ενότητα 8.3 Έφηβοι – Διαφυλικές σχέσεις 
παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, καθώς και τρόποι 
προσέγγισης και συμπεριφοράς προς το άλλο φύλο. Στην παρουσίαση γίνεται εκτενής λόγος για 
την ανάγκη ύπαρξης κατανόησης, αλληλοσεβασμού, σωστής επικοινωνίας και συμπαράστασης 
στον άλλον άνθρωπο. Αυτά τα στοιχεία εμπλέκονται με αρχές και βάσεις της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης όπως: η ενσυναίσθηση, ο διαπολιτισμικός σεβασμός και η αλληλεγγύη. 

Το ένατο κεφάλαιο «Πρώτες βοήθειες» στην πρώτη ενότητά του (9.1 Φαρμακευτικές ουσίες - 
Ναρκωτικά) παρουσιάζει τις επιδράσεις των ναρκωτικών ουσιών, του αλκοόλ και του καπνού 
στην ανθρώπινη υγεία. Μια διαπολιτισμική ματιά σε αυτή την ενότητα θα αναδείκνυε την ανάγκη 
προσέγγισης των εθισμένων σε αυτές τις ουσίες ανθρώπων με ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και 
ισότητα, ώστε σταδιακά να ξεπεράσουν το πρόβλημα του εθισμού που αντιμετωπίζουν 
(Καδιγιαννόπουλος κ.ά., 2015). 

Στη δεύτερη ενότητα Γάμος και οικογένεια του δέκατου κεφαλαίου «Προετοιμασία για το 
μέλλον» αναφέρεται ότι οι έγγαμοι πρέπει να δείχνουν μεταξύ άλλων αμοιβαίο σεβασμό και 
κατανόηση, εμπλέκοντας εμμέσως αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, στην 
τρίτη ενότητα Σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας αναπτύσσεται η άποψη ότι οι σχέσεις 
των μελών της οικογένειας είναι αναγκαίο να βασίζονται στην ισότητα, στο σεβασμό, στην 
ανθρώπινη προσωπικότητα και στην αξιοπρέπεια, ενώ τα προβλήματα μεταξύ των μελών της είναι 
απαραίτητο να επιλύονται με διάλογο, αλληλοκατανόηση και σεβασμό στη γνώμη των άλλων. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά εκφράζουν, επίσης, άμεσα ή έμμεσα, αρχές της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Η διαπολιτισμική διάσταση καθίσταται, επίσης, εμφανής στην ενότητα 10.4 
Στοιχεία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στο σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στις ελευθερίες, στην ανάγκη για ισότητα των δύο φύλων, διαφύλαξη 
των δικαιωμάτων του παιδιού και σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

Καταλήγοντας συμπεραίνει κανείς ότι στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας 
υφίσταται πληθώρα ζητημάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
και προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία για ποικίλες διαπολιτισμικές προσεγγίσεις. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις προηγούμενες ενότητες προκύπτουν δύο  
χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον συμπεραίνεται ότι στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής 
Οικονομίας της Α΄ και Β΄ γυμνασίου υπάρχουν διάσπαρτα ζητήματα και στοιχεία που 
παραπέμπουν, άμεσα ή έμμεσα, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Ως δεύτερο συμπέρασμα προκύπτει ότι η διαπολιτισμική διάσταση στα σχολικά εγχειρίδια της 
Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και Β΄ γυμνασίου είναι αρκετά έντονη, καθώς αναδεικνύονται 
ποικίλα ζητήματα όπως: ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχέσεων, διαπολιτισμικού σεβασμού, 
αλληλεγγύης, ισότητας και διατήρησης και σεβασμού της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η ύπαρξη θεμάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα 
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σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και Β΄ γυμνασίου καθιστά επιτακτική ανάγκη 
τη στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα στα αντίστοιχα 
ζητήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η ανάδειξη - παρουσίαση συγκεκριμένων τρόπων - 
προτάσεων προσέγγισής τους μέσω του αναλυτικού προγράμματος και του βιβλίου του καθηγητή. 
Σε κάθε περίπτωση για να υπάρξει επιτυχής ανάδειξη των διαπολιτιστικών στοιχείων είναι 
αναγκαίο στον / στην εκπαιδευτικό να παρέχεται το σύνολο των παραπάνω προϋποθέσεων.  

Καταληκτικά, προκύπτει ως κύριο συμπέρασμα ότι στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής 
Οικονομίας της Α΄ και Β΄ γυμνασίου υφίσταται σε σημαντικό βαθμό η διαπολιτισμική διάσταση. 
Αναντίρρητα είναι αναγκαίο ο / η εκπαιδευτικός να αναδεικνύει τα αντίστοιχα ζητήματα προς, 
άμεσο και μακροπρόθεσμο,  όφελος τόσο των μαθητών, όσο και του κοινωνικού συνόλου. Στην 
κατεύθυνση αυτή δύναται να συνεισφέρει σημαντικά η στοχευμένη επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα ζητήματα. 
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Υποδειγματική πρόβα σχολικής χορωδίας 
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Περίληψη 

Το εργαστήριο αυτό, προτείνει ένα συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας μιας σχολικής χορωδίας, που απορρέει 
από την πολύχρονη ενασχόληση με το χορωδιακό τραγούδι, τη μελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, 
την παρακολούθηση σεμιναρίων και εργαστηρίων με τους καλύτερους μαέστρους από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, τη γνωριμία και με άλλα μουσικά συστήματα, αλλά και την πολύχρονη εμπειρία από την επιτυχή 
εφαρμογή της στο σχολείο. Θα γίνει υποδειγματική πρόβα με τη σχολική χορωδία του Πειραματικού 
Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών. Σε αυτή θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε σωστά το χρόνο της 
πρόβας, θα εφαρμοστούν φωνητικές προθερμάνσεις,  διδασκαλία χορωδιακών έργων και κινησιολογίας σε 
όσα χρειάζεται καθώς και αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών. Σκοπός είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην 
άνοδο της μουσικής και στην αγάπη για τη χορωδιακή τέχνη. 

Λέξεις κλειδιά: χορωδία, μουσική, πρόβα   

Εισαγωγή 

Το σημαντικότερο μέσο έκφρασης  της ανθρώπινης μουσικότητας είναι το τραγούδι (Blacking 
1981). Το χορωδιακό τραγούδι γίνεται αφορμή για έκφραση συναισθημάτων, για συνεργασία, για 
ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, για ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων, αλλά και ανάπτυξη 
της αγάπης προς τις τέχνες και τις αξίες που καλλιεργούνται από την εκπαίδευση (Μελιγκοπούλου 
2011; Κοντογεωργίου 2011). Τέλος, σύμφωνα με τελευταίες επιστημονικές έρευνες το χορωδιακό 
τραγούδι είναι ευεργετικό και για την ψυχοσωματική υγεία των τραγουδιστών (Vickhoff et al., 
2013). 

Σκοπός  είναι το συγκεκριμένο εργαστήριο, να λειτουργήσει όχι μόνο ως επιμόρφωση αλλά 
και ως συνειδητοποίηση και αναθεώρηση της μεγάλης αξίας της χορωδιακής τέχνης και 
ιδιαιτέρως μέσα στο σχολείο (Τηγανούρια, 2014α;2014β). 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Οι τυχόν γνώσεις 
μουσικής θα κάνουν την παρακολούθηση του εργαστηρίου πιο εύκολη, χωρίς αυτό να κρίνεται 
απαραίτητο. 

Περιγραφή εργαστηριακής Παρουσίασης 

 Το εργαστήρι θα γίνει με τη σχολική χορωδία του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου 
Πατρών που αποτελείται από 50 μαθητές όλων των τάξεων (20 αγόρια και 30 κορίτσια) 
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Ξεκινάμε το εργαστήρι με ασκήσεις που βοηθούν στη χαλάρωση των χορωδών και 
συνεχίζουμε με φωνητική προθέρμανση, που κρίνεται απαραίτητη και πολύ σημαντική για τη 
σωστή απόδοση των τραγουδιών , καθώς και για την ομοιογένεια και εξάσκηση των φωνών των 
χορωδών. 

Συνεχίζουμε με την εκμάθηση των τραγουδιών που έχουμε επιλέξει, ανάλογα πάντα με το 
επίπεδο χορωδών που έχουμε και την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών. 

Συνεχίζουμε προσθέτοντας κίνηση στα κομμάτια που το απαιτούν (σε πολλά χορωδιακά έργα 
ανγράφεται ακριβώς πάνω στην παρτιτούρα και η κίνηση που πρέπει να κάνουν οι χορωδοί). 

Προαπαιτούμενα- Εργαστηριακά μέσα 

Για το εργαστήρι είναι απαραίτητο πιάνο ή ηλεκτρικό πιάνο για τη μουσική συνοδεία των 
τραγουδιών.  

 
Περιγραφή υποενοτήτων – Διδακτική Προσέγγιση 

 Ως προς τη διάρκεια του εργαστηρίου ο ιδανικός χρόνος θα ήταν 2 ώρες, όσο δηλαδή είναι και 
ο χρόνος που διατίθεται στο σχολείο για της μάθημα της χορωδίας σύμφωνα με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του αντικειμένου της Μουσικής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011α;2011β):  

 30΄φωνητική προθέρμανση 
 1 ώρα εκμάθηση γνωστού και άγνωστου ρεπερτορίου 
 15΄διδασκαλία  κινησιολογίας στα τραγούδια που χρειάζεται 
 15΄ολοκληρωμένη παρουσίαση των έργων 
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Παράρτημα 

Φύλλα Δραστηριοτήτων 

 
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ενδεικτικό υλικό των παρακάτω τραγουδιών: 
 
Από ξένο τόπο, Παραδοσιακό 
Akai hana, Mie Nakabayashi 
When I close mys eyes, J. Papoylis 
Vois sur ton chemin, Μπρουνό Κουλέ 
Niska Bagna, Παραδοσιακό Σερβίας 
Tottoyo, Cristian Grases 
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Η μουσική παιδαγωγική ως θεραπεία και  παράγoντας  γνωσιακής 
ουμανιστικής  διάδρασης 

 
Παπαδάκης Δημήτριος 

Msc Μουσικολόγου – Θεολόγου – Μουσικοθεραπευτού – Μαέστρου 
Εκπαιδευτικού στο Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας Κοζάνης 

Υποψήφιος PhD στο Α.Π.Θ 
Email: dimpdk@yahoo.gr 

Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τη σημασία και τη σχέση της μουσικής με τη θεραπεία 
της ψυχής και το σημαντικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει. Η μουσικοθεραπεία εντάσσεται πλέον στο 
πλαίσιο των ψυχοδυναμικών θεραπειών και η εφαρμογή της αποδεικνύεται ωφέλιμη σε μία σειρά 
περιπτώσεων. Η μουσικοθεραπεία αποτελεί μία επιστήμη η οποία έχει δεχτεί επιρροές από την 
ψυχοθεραπεία, την κοινωνική ανθρωπολογία, τη φιλοσοφία και φυσικά τη μουσική. Οι μουσικοθεραπευτές 
όμως στο πλαίσιο της επιστημονικής διάστασης της μουσικοθεραπείας,  διαθέτουν επιστημονική γνώση των 
κλάδων της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής. Στη μουσικοθεραπεία, μία νέα σχετικά επιστήμη, 
η μουσική αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη μίας επικοινωνιακής και θεραπευτικής σχέσεις ανάμεσα στο 
θεραπευτή και στο θεραπευόμενο. Είναι το μέσο που επιτρέπει, μέσα στα κλινικά πλαίσια της 
μουσικοθεραπείας, να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των ανθρώπων που έχει εμποδιστεί ή σταματήσει από 
κάποια διαταραχή και αυτό την καθιστά ένα σημαντικό μέσο και εργαλείο αφού επιτρέπει το σεβασμό στην 
ιδιαιτερότητα του ατόμου. 
Λέξεις-κλειδιά: μουσική παιδαγωγική,  ψυχοθεραπεία, μουσικοθεραπεία.  

Εισαγωγή  
Η ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου είναι συνδεδεμένη με την μουσική, ως 

παιδαγωγική συνιστώσα, που μαζί με τα μαθηματικά, την γεωμετρία, και άλλες γνωσίες 
ολοκληρώνουν τον άνθρωπο. Κατά βάση, η μουσικοθεραπεία έχει συνθετικό χαρακτήρα, και 
κινείται μεταξύ της επιστημονικής και της παραδοσιακής αντιμετώπισης της υγείας. Με αξιόλογο 
τρόπο παρατηρείται ένα συντονισμένο και συγκεκριμένο πλαίσιο ρυθμού ως προσδιορισμού 
αποτελέσματος μιας μουσικής μορφής. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταδείξει την ύπαρξη της μουσικής σε όλα τα στάδια 
της ανθρώπινης ανάπτυξης, κάτι που την καθιστά σημαντικό μέσο για την μουσικοθεραπεία ως 
ολιστική προσέγγιση ψυχοθεραπείας, στην ανάπτυξη της γνωστικής, συναισθηματικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή και 
προσέγγιση της ανάπτυξης της μουσικής παιδαγωγικής σε σχέση με τη ψυχοθεραπεία και την 
μουσικοθεραπεία.  

Πυθαγόρας & Φρόιντ 
Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την μεγάλη και σπουδαία προσφορά του μεγάλου 

παιδαγωγού Πυθαγόρα (Δαμιανός, 1986), του γήινου γιου του Ανέσαρχου, τον σοφό φορέα του 
φωτός, τον μεγάλο μουσικό δημιουργό, τον μαθηματικό, τον αναλογιστή της θετικής σκέψης. 

Ο Πυθαγόρας θεμελίωσε την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για την φύση σε συνδυασμό με 
την φιλοσοφία, και εξήγησε τους κινδύνους της αμάθειας, και βέβαια την υπέρβαση που έχει στην 
ανθρώπινη ζωή, με την αρμονική συνύπαρξη της σωστής πνευματικής στάσης.  

Μίλησε τόσο ουμανιστικά και με παιδαγωγία, για την εξέλιξη και την αλλαγή, για την 
γέννηση της μορφής του αριθμού, για την φύση που έχει η κοσμική κίνηση, για την ουσία και το 
σχήμα, για την αστάθεια των πραγμάτων, για την αθανασία του αληθινού εγώ και για την 
μεταμόρφωση. Μίλησε για τον Θεό και βέβαια για την ψυχή που έχει ο κόσμος, για τον λόγο, για 
την ψυχή του ανθρώπου, για την ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό, για την άναρχη υπόσταση 
της ψυχής, το πεπρωμένο (δοκιμασίες), για την ματαιότητα της πολυτέλειας εις την ώραν του 
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θανάτου, για την αυτοκτονία, για την καλλιέργεια της ψυχικής δύναμης, κάνοντας παραίνεση 
κατά της διασπάσεως της ψυχής  (Δαμιανός, 1986). 

Μίλησε για την μοναδικότητα του Θεού, τις αισθήσεις, την εξέλιξη του κόσμου, για την 
αυτάρκεια και αφθαρσία, για την αντίληψη τέλους και αρχής, για την σοφία του αριθμού και την 
υπέρβαση της αληθείας έναντι του Θεού και του κόσμου.  

Μίλησε για την υποκρισία της ιεραρχίας και ότι έχει σχέση με το θείο και τους εκπροσώπους 
του, για την βία έναντι του περιβάλλοντος και ότι αυτό περιβάλλει, για τις δεισιδαιμονίες, την 
προκατάληψη, την αυτοεξέταση, την απολυτότητα, την συμφιλίωση. 

Μίλησε για τον φανταστικό και πραγματικό κόσμο, για την εξέλιξη, την αρμονική αναλογία 
του πραγματικού, το μαγνητικό πεδίο του ανθρώπου, για την θεωρία του κύκλου, για την 
αρμονική αναλογία, τη μουσική των σφαιρών, την αφθαρσία της σκέψης και την έλξη στις 
φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου. 

Μίλησε για την αρετή της παιδαγωγίας ως φυσικό νόμο, την παιδεία, για τους παιδαγωγούς, 
την σκέψη πριν από τη δράση, την σύνεση, την ισχύ, το θάρρος, την μεγαλοψυχία. 

Μίλησε για την ιδιότητα των τροφών και των ποτών, κατακρίνοντας την κατανάλωση σαρκός 
και αίματος, την ακολασία σε όλα τα είδη της, τα απόκρυφα ψυχικά και σεξουαλικά βίτσια και 
προτρέποντας την αρετή της παιδαγωγίας (Παλαμάς, 1961).   

Μίλησε για την κατάκτηση της ψυχικής μας γαλήνης, κατακρίνοντας την εγωιστική 
απομόνωση του ανθρώπου, την ζήλεια, την αγαμία, την φιλαργυρία, την φιλοδοξία, την οργή, την 
περηφάνια, την πολυτέλεια στην ζωή και την αδικία, την μεθοδικότητα και την τάξη στην ζωή ως 
καθημερινός τρόπος και τέλος, την προετοιμασία προς τον θάνατο. 

Μίλησε για την σχέση των μικρότερων προς τους μεγαλύτερους, των γονέων προς τα παιδιά 
και αντιστρόφως, για τη διαπροσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τους γείτονες και εν γένει 
με την κοινωνία ευρύτερα. Αναφέρθηκε επίσης στην συκοφαντία ως ψυχωτική διαστροφή, 
αντιπαραθέτοντας την φιλευσπλαχνία, την ανοχή, την σιωπή, την αλήθεια.  

Μίλησε για την αδελφοσύνη των ανθρώπων, την ιερότητα της φιλίας και την πατρότητα του 
Θεού.  

Μίλησε για τον γάμο και την ιερότητα αυτού στο σπίτι,  στην οικογένεια, τα καθήκοντα των 
συζύγων μεταξύ τους, την σεξουαλική τους ζωή, τις ερωτικές τους σχέσεις, την ανατροφή των 
παιδιών, και εν τέλει το νοικοκυριό τους.  

Μίλησε ακόμα στους νέους τις εποχής του, αλλά και διαχρονικά, σε όλους τους νέους της 
πανανθρώπινης ιστορίας για την αρετή της αρμονικής τους υπερβάσης με το ύψιστο παιδαγωγικό 
έργο του (Η Αρετή των Κανόνων), καταλήγοντας εν τέλει στον εξορκισμό που δίδει, στο να 
γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό ώστε να τελειοποιηθεί ψυχοσωματικά (Παλαμάς, 1961).   

Ο ως άνω πνευματικός άνθρωπος και επιστήμονας, θεμελίωσε με όλα αυτά που περιγράψαμε 
συνοπτικά, την συμπαντική αρμονία του ανθρώπου που έχει άμεση σχέση με την μουσική 
παιδαγωγία ως αισθητήριο γαλήνης και θεραπείας.  

Επομένως, η μουσικοθεραπεία μέσα στις απαρχές που έχει στην ιστορία της ανθρωπότητας, 
ενσωματώνει τα αποτελέσματα των στόχων της, επαυξάνοντας τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους 
που δημιουργεί.  

Η ψυχιατρική - ψυχολογική διεπιστημονική προσέγγιση ως διαπίστωση στην 
ψυχοθεραπευτική της διάσταση, υποδηλώνει και την αναγκαιότητα εφαρμογής του εξέχοντος 
ρόλου της θεραπευτικής μουσικής, ως πρώιμου και ιδιαίτερου παρεμβατικού ρόλου. 

Η εξελικτική ψυχολογία υποστηρίζει με πολύ βεβαιότητα την ικανότητα ότι η 
μουσικοθεραπεία είναι συμβατή προς την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας, και στην ανάπτυξη της θεληματικής καταξίωσης ως αντιστάθμισμα με την δυναμική 
του ανθρώπου, να υπερκεράσει τα εμπόδια της επικοινωνιακής του εικόνας, ως διαταραχής. 

Ο άνθρωπος, από την πρώιμη ηλικία της ζωής του αλλά και κατά την ηλικιακή παιδαγωγική 
ανάπτυξη του, εις την διάπλαση του ψυχισμού του ως υποκειμένου, δεν ανάγεται μόνο στην 
ατομικότητα του, αλλά στην κατεξοχήν συναρμογή πολλών προσώπων, όπως αντίστοιχα και ο 
ψυχισμός δεν είναι υπόθεση του ενός αλλά των πολλών. 

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ (1900), ήταν ιατρός νευρολόγος, και θεμελιωτής της ψυχανάλυσης 
(1856-1939), γιος εύπορου Εβραίου εμπόρου μαλλιού, με μια υποτροφία την οποία και κέρδισε 
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στο νοσοκομείο Σαλπετριέρ, βοηθώντας τον γιατρό Σαρκό στις εργασίες του με υστερικές 
ασθενείς τις οποίες και θεράπευε μέσω της ύπνωσης. Παρατήρησε μέσα από έρευνες και τις 
μελέτες του, ότι έχει άμεση σχέση η υστερία με την καταπιεσμένη σεξουαλικότητα (Micale, 1990; 
Maines, 2001; De Marneffe, 1991; Reef, 2001). 

Επιστρέφοντας στη Βιέννη, αναλαμβάνει την πρώτη του νεαρή ασθενή, την Άννα Ο. Η 
παραπάνω ασθενής έπασχε από παράλυση και παραισθήσεις και απαλλάχθηκε από τις 
τραυματικές τις εμπειρίες, με την μέθοδο του ελεύθερου συνειρμού (Hunter, 1983; Bremmer, 
1999). 

Με τη μέθοδο αυτή, ο λόγος μπορεί να εξερευνήσει τα βάθη του ασυνειδήτου του ανθρώπου, 
το οποίο σύμφωνα με τον Φρόιντ, κυριαρχείται  από τις ορμές που σχηματίζονται στην παιδική 
ηλικία.  Η συζήτηση για τις απωθημένες επιθυμίες, οδηγεί στην εκτόνωση της ψυχικής πίεσης και 
στη θεραπεία (Billing, 1999). 

Ο Φρόιντ υποστήριξε ακόμα ότι η libido, δηλαδή η σεξουαλικότητα του ανθρώπου, 
φιλτράρει τα πάντα από την παιδική ηλικία. Ήταν ο πρώτος ψυχαναλυτικός επιστήμονας που 
παρατήρησε ότι το μικρό αγοράκι επιθυμεί να σκοτώσει τον πατέρα του, και να κοιμηθεί με την 
μητέρα του (οιδιπόδειο σύμπλεγμα), αλλά και για τις ανεξέλεγκτες ορμές (id) που παρατηρούνται 
και από τις οποίες ο άνθρωπος κυριαρχείται (Klein, 1989; Rush, 1996;Mahon, 2013). 

Μέσα στην φρίκη του Α΄ παγκοσμίου πολέμου,  ο Φρόιντ δεν σταμάτησε να ερευνά το βάθος 
και την άβυσσο της ανθρώπινης υπάρξεως, επιχειρώντας να εξηγήσει την ατέλειωτη σειρά των 
συγκρούσεων που σημάδεψαν την παγκόσμια ιστορία. Στο ένστικτο της ζωής (eros), 
αντιπαραθέτει την ορμή του μίσους και της καταστροφής (ένστικτο του θανάτου-thanatos) 
(Marcuse, 2015; Laub & Lee, 2003). Ακολούθως, είδε τους φόβους του για το «παράλογο πίσω 
από τη βιτρίνα του πολιτισμού», να επαληθεύονται δύο δεκαετίες αργότερα, όταν οι ναζιστές 
έκαψαν τα βιβλία του ως καρπού εβραϊκής επιστήμης και πεθαίνοντας λίγο πιο μετά, 
αυτοεξόριστος στο Λονδίνο στις 23 Σεπτεμβρίου 1939, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου (Edmundson, 2007; Landsberg, 1997). 

Ο Φρόιντ υποστήριξε με τεκμηριωμένη έρευνα, ότι το υποσυνείδητο επηρεάζεται από τα 
όνειρα, τα οποία και το τροφοδοτούν (Lacan, 1992; Thomas, 1990). Ο ψυχισμός του υποκειμένου 
συνεπώς, δέχεται από την νηπιακή ηλικία στο υποσυνείδητο, που κατ’ ανάγκη είναι σαν ένα 
πνευματικό πηγάδι, καταπιεσμένα τραύματα, ορμές, και άγχη, που χωρίς να το ξέρουμε, 
επηρεάζουν την καθημερινή μας συνοχή και συμπεριφορά (Albano et al., 2003; Zahn–Waxler et 
al., 2000). Τολμάει να υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος αυτός θα ασθενήσει μετά βεβαιότητας και 
πρέπει να ανασύρει από τα βάθη της ψυχής του τις παιδικές μνήμες, χρησιμοποιώντας τα όνειρα 
και βέβαια τον ελεύθερο συνειρμό, σαν γέφυρα με αυτόν τον ξεχασμένο κόσμο (Freud, 2014). 

Τα παραπάνω, άξια επιστημονικής παρατηρήσεως, τα μορφοποίησε στο ιατρείο του στην 
Βιέννη, αλλά το όλο εγχείρημα είχε ξεκινήσει από το Παρίσι το 1885 (Sulloway, 1992; Gay, 
1998). Διάσημοι ψυχαναλυτές της εποχής του, θεώρησαν ότι η επιστημονική του προσφορά ήταν 
η σημαντικότερη θεωρητική εξέλιξη του 20ου αιώνα (Gay, 1998). 

Παρακολουθώντας κανείς τις εργασίες του 16ου διεθνούς φόρουμ ψυχανάλυσης που έλαβε 
χώρα στην Αθήνα, από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2010, στο ξενοδοχείο «Divani Caravel», υπό 
την διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Ελληνική Εταιρία 
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, 2010), και που έλαβαν μέρος διακεκριμένοι και κορυφαίοι της 
ψυχανάλυσης σήμερα όπως ο M. Aisenstein, ο M. Baranger, ο C. Bonomi, ο A.Ferro, ο J. 
Greenberg, ο R. Hinshelwood, η J. Kristeva, και ο D. Stem,  μιλώντας για το «Ενδοψυχικό και το 
Διυποκειμενικό στην Σύγχρονη Ψυχανάλυση», δηλαδή ως προς τον συνδυασμό της ατομικής και 
διαπροσωπικής άρα κοινωνικής έκφανσης του υποκειμένου, διαπιστώνει  κανείς ταύτιση απόψεων 
στην εμπεριστατωμένη έρευνα που θεμελίωσε ο Φρόιντ και που αναφέρθηκε παραπάνω.  

Μουσική θεραπεία και παιδαγωγική ενσυναίσθηση 
Η παιδαγωγική εικόνα της μουσικής ως επιστήμης, μπορεί να παρέμβει και ως ψυχαναλυτική 

θεραπεία βοηθώντας στην αισθητική του βάθους του Εγώ ως υποκειμένου, προς την ένταξη και 
ανακάλυψη του ουσιαστικού και βιωματικού υποκειμένου νηπίων, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, 
με αναπτυξιακές διαταραχές, με κινητικές και νοητικές αναπηρίες, με ψυχιατρικά-ψυχολογικά 
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προβλήματα, με οποιαδήποτε μορφής μαθησιακές δυσκολίες, ακόμα και με βαριά περιστατικά 
σχιζοφρένειας (Wedding & Niemiec, 2014; Bates et al., 2013). 

Η μουσικοθεραπεία έχει μεγάλη αξίωση ως προς την επιστημονική της παιδαγωγική 
ιδιότητα, γιατί παρεμβαίνει στη διαπροσωπική του εκάστοτε υποκειμένου (Baines, 2013; Bates et 
al., 2013). Μάλιστα, σε πάρα πολλές επιστημονικές διαπιστώσεις, η εξελικτική ψυχολογία 
τεκμηριώνει και αξιώνει ότι από την απαρχή της ανθρώπινης υπάρξεως, υπάρχει εν δράση, το 
μουσικό παιδαγωγικό υπόβαθρο (Hargreaves, 1986). 

Κατά την «Συμπαντική Αρμονία» (έργο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη), 
αυτή η από τον Θεό υπερβατική συμπαντική αύρα της μουσικής, θεραπεύει, σαγηνεύει, 
μαγνητίζει, αναπαύει και εδράζει την νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του 
ανθρώπου έως και του σημείου της κατακτήσεως της γλώσσας του ίδιου του υποκειμενικού είναι.  

Ο άνθρωπος, από την πρώιμη κιόλας βρεφική ή παιδική ηλικία της ζωής, επηρεάζεται από 
διάφορα αιτιατά, αρνητικά ή θετικά, διαμορφώνοντας την σύνθεση του ψυχικού του κόσμου 
(Χαραλαμπάκη, 2005). Αν αυτά καθαυτά τα αίτια είναι σύμφωνα προς το αισθητικό της ψυχικής 
του ταυτότητος και ιδιαιτερότητας έχει καλώς. Αν όχι, τότε αυτούς τους ανθρώπους θα τους 
ακολουθεί το σύνδρομο του υποσυνειδήτου που θα εμφωλεύει μέσα τους τις ψυχωτικές αναφορές 
του υποκειμένου (Φρόιντ, 1900). 

Παρατηρείται δηλαδή, το φαινόμενο παιδιών με διάφορες φοβίες, που μπορεί να είναι 
ντροπαλά, αποφεύγοντας ακόμα και το τηλέφωνο, τα πάρτι, τις συναναστροφές και άλλα 
συμβάντα ως συμπτώματα που θα τα ακολουθούν στην πορεία της άνθρωπο-λογισμικής τους 
εξέλιξης. Οι κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες για αυτά τα παιδιά είναι πηγή δυσκολιών και 
βέβαια διακατέχονται από κοινωνικές φοβίες αναστέλλοντας την ισομέρεια και την ισορροπία της 
ζωής τους και αποτρέποντας την αναπτυξιακή τους εξέλιξη (Άντλερ, 1974). Οι φοβίες και τα 
σύνδρομα αυτά, είναι για το υποκείμενο μια έντονη ανησυχία για το ότι θα έρθει σε δύσκολη θέση 
σε κοινωνικές καταστάσεις. Παρατηρείται το φαινόμενο του φόβου πολλές φορές να μιλήσουν 
δημόσια, να μιλήσουν σε άτομα με εξουσία, να κοιμηθούν στο σπίτι ενός φίλου, η φίλης, να πάνε 
σε δημόσια τουαλέτα, να παραγγείλουν μόνα τους φαγητό σε ένα εστιατόριο, να μιλήσουν στο 
τηλέφωνο, να γράψουν στον πίνακα ενώπιον των συμμαθητών τους, κ. ά.  

Ο Brown (1994) αναφέρει ότι «...τα συναισθήματα μας έχουν στενή σχέση με την μουσική, 
και παράλληλα η μουσικοθεραπεία παρέχει στο άτομο την δυνατότητα να εξερευνήσει τα 
συναισθήματα του και βέβαια και τις συναισθηματικές του δυσκολίες». 

Ο ολιστικός βιωματικός, παιδαγωγικός και θεραπευτικός λόγος 
Η μουσικοθεραπεία θεωρείται κατά βάση μια ολιστική μέθοδος ψυχοθεραπείας, μια 

παιδαγωγική παρέμβαση υγείας σε όλες τις περιόδους της ζωής του ανθρώπου (Moreno, 1991). 
Αυτή η επιστήμη στην χώρα μας εμφανίζεται περίπου στη δεκαετία του 1980. Η ουμανιστική 
φιλοσοφία ανέπτυξε και ανέδειξε αυτή την νέα ανθρωπιστική επιστήμη θεωρώντας ότι 
χαρακτηρίζεται από μια βιωματική μέθοδο που προωθεί τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη 
γνώση, την εσωτερική αναζήτηση και εξέλιξη (Παπανικολάου, 2011).     

Ο διευρυμένος τρόπος θεραπείας κατά την ιατρική επιστήμη εμπεριέχει τη θετική και 
υπερβατική διάσταση του «θέλω», σε αντιστοίχηση με το «μπορώ». Άρα και τα δύο αυτά λεκτικά 
ρήματα είναι υπερβατικά και βέβαια ψυχοθεραπευτικά. 

Η μουσικοθεραπεία είναι  μια νέα επιστήμη ως τμήμα της ψυχολογίας, που επιτυγχάνει 
θεραπευτικά τον σκοπό της. Ο μουσικοθεραπευτής, δια της επιστήμης του, πάντα μέσα σε 
ιατρικά, παιδαγωγικά, και κλινικά πλαίσια, θεραπεύει δημιουργικά την ανθρώπινη ψυχή, 
αναλογικά με τα συναισθήματα που, ο υπό την θεραπεία ερχόμενος, φέρει, δεχόμενος και την 
ανάλογη μουσική επιρροή.  

Ως προς τα παραπάνω, παρατηρείται μια σχέση μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή, που 
επιτρέπει ανάπτυξη αποτελέσματος προς τη θετική πλευρά. Στόχος πάντοτε είναι η ενεργή 
συμμετοχή του θεραπευόμενου στην παραγωγική και παιδαγωγική μορφή της ζωής, με 
αξιοποίηση των ικανοτήτων του, και ανάπτυξη της ίδιας του της προσωπικότητας. 
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Η αποστολή της μουσικοθεραπείας, είναι πολυδιάστατη προς όλες τις ηλικίες (Green, 1993). 
Ακόμα και σε άλλα στοιχεία της φύσης χρήζει η συμμετοχή της, όπως για παράδειγμα, σε φυτά, 
σε ζώα, αλλά και αλλού.  

Ως προς τον άνθρωπο απευθύνεται, ώστε να αναβιβάσει την επικοινωνιακή και 
συναισθηματική υπόσταση του. Απευθύνεται πάντοτε και διαχρονικά, σε  άτομα με κινητικές ή 
νοητικές αναπηρίες, ψυχολογικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, περιστατικά με διάφορα 
σύνδρομα ψυχιατρικής φύσεως, ακόμα και βαριά περιστατικά σχιζοφρένειας. Πάντα όμως αυτή η 
επιστήμη η οποία είναι τόσο διαδεδομένη και αναγκαία στο εξωτερικό, περισσότερο στην 
Αμερική, με τον όρο Music therapy αποσκοπεί στη θεραπευτική υπέρβαση του ανθρώπου (Φάρος, 
1967). 

Εκτενέστερα, μπορεί να βοηθήσει το παιδί και εν γένει τον άνθρωπο να αναπτύξει την δράση, 
π.χ. από το παιχνίδι με ενέργεια και δημιουργία, μέχρι και την εργασία οποιαδήποτε μορφής, ώστε 
εν τέλει ο άνθρωπος να αισθανθεί το περιβάλλον της ευθύνης και της δράσης του, και τέλος τον 
ηλικιωμένο να καταλάβει και να αισθανθεί ότι η ζωή συνεχίζει να υπάρχει για αυτόν και ότι είναι 
θείο δώρο (Βογιατζή, 1995).  

Σε ολόκληρο τον κόσμο, η προσέγγιση προς μουσικοθεραπεία διαφέρει αναλογικά από χώρα 
σε χώρα. Για παράδειγμα, στην Μεγάλη Βρετανία η μουσική επιστήμη συνίσταται προς τη χρήση 
ως μέσου επικοινωνίας στην αυτοσχεδιαζόμενη έκφραση, εν αντιθέσει με την προ-ηχογραφημένη 
μουσική (Sobey & Woodcock, 1999). 

Eπαγωγικά λοιπόν, στη σχολή του Λονδίνου εστιάζεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ του 
θεραπευόμενου και του θεραπευτή,  ανεξάρτητα αν υπάρχει παίξιμο μουσικής ή όχι, θεωρώντας 
ότι η εμπειρία του θεραπευτή υπερτερεί έναντι του νοήματος που περικλείει η μουσική. Ωστόσο 
όμως, η μουσική εξακολουθεί να παίζει ψυχαναλυτικό ζωτικό ρόλο στην επικοινωνιακή εικόνα 
των ανθρωπίνων σχέσεων διαχρονικά μέσα στην ιστορία του ανθρώπου.  

Θεραπευτικά διαπροσωπικά μοτίβα 
Ο θεραπευτής μουσικός, αρχικά χρησιμοποιεί το δημιουργικό, παιδαγωγικό, επικοινωνιακό 

και ψυχοθεραπευτικό αυτοσχεδιασμό, για να συνυπάρξει με τον θεραπευόμενο, ανακαλύπτοντας 
τις πτυχές της ύπαρξης του.  Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός έχει να επιδείξει την επικοινωνιακή 
ευκαιρία στην ψυχαναλυτική σκέψη, χρησιμοποιώντας την μουσική για να βοηθηθεί. 

Ως προς την χροιά της μουσικής παρατηρείται το θαλπερό χρώμα που μπορεί να έχει, πάνω 
σε μετατροπίες, που ενδεχομένως φέρνει ο ασθενής χωρίς ποτέ να είναι διεισδυτική και 
επιβλητική αυτή η μορφή.  

Σε σχέση με την ομαδική συνεδριακή μουσικοθεραπεία, θα πρέπει ο θεραπευτής να δίνει, να 
ακούει, να σκέφτεται, και να απαντάει, στους επικοινωνιακούς τρόπους της ομάδας, σε κατ’ ιδίαν 
ή σε ομαδική μορφή. Παρατηρείται μια αναπτυξιακή διαδικασία κοινής προσπάθειας με πνεύμα 
κοινοβιακής ζωής (Αρχιμαν. Ισάακ, 2004). Είναι η πιο κορυφαία αγαπητή διαδικασία, μέσα σε 
πνεύμα μοιράσματος αντοχών του συναισθηματικού μοιράσματος της προσωπικής 
ιδιοσυγκρασίας. Γεννιέται ένας αλτρουισμός  μέσα σε αυτήν την κοινοβιακή θεραπευτική 
κοινότητα (Murrock & Higgins,  2009).  

Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θεραπευόμενος δεν δίνει μουσικά 
στοιχεία προς απάντηση, εις τρόπον ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Τότε, ο θεραπευτής θα πρέπει να 
δώσει αφορμή ή να βρει αφορμή από το περιεχόμενο του δοσμένου υλικού για να αναπτυχθεί 
ευκαιριακή επαφή και επικοινωνία. Κατά τον Stern (1985) ο  μουσικοθεραπευτής πρέπει να 
εισέλθει μέσα στην υποκειμενική εμπειρία του άλλου και να γνωστοποιήσει ότι έχει φτάσει εκεί 
χωρίς να χρησιμοποιήσει λόγια. 

Οι χώρες του δυτικού κόσμου είναι επηρεασμένες κατάφορα από ένα ευδαιμονισμό υλικών 
αγαθών, και παράλληλα από μια εγωιστική διάθεση, και εκμετάλλευση προς τον τρίτο κόσμο, με 
μια αδυσώπητη και ασυνείδητη χρήση της ελευθερίας και αυτό δημιούργησε ως συνέπεια την 
ψυχική πτώση του ανθρώπου. Την μη ανοχή του ίδιου του είναι ως υποκειμένου. Η χαρά της ζωής 
και της δημιουργίας (π. Βασίλειος Θερμός, 2003) δυστυχώς στον σημερινό σύγχρονο άνθρωπο 
δεν υπάρχει, ενώ χαρακτηρίζεται  από διαταραχή στην απαξία της ίδιας του της ζωής 
(Παπαδόπουλος, 2000). 
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 Η μουσική παιδαγωγία ως επιστήμη, δεν έχει λεκτικό υποκείμενο, σε παραλληλισμό με τις 
εσωτερικές δυσλειτουργίες του ανθρώπου, και όμως, η εικόνα αυτή καθ’ αυτή είναι σε θέση να 
παρουσιασθεί και βέβαια να χρησιμοποιηθεί ως εκφραστικό μέσο επικοινωνίας, σε ψυχιατρικούς 
ασθενείς.  

Επίλογος 
Η επιστήμη της μουσικοθεραπείας είναι σε θέση να εισχωρήσει στην εκφραστική εικόνα του 

υποκειμένου με στόχο την αναδιοργάνωση και εξισορρόπηση, ή και να αναπληρώσει ενδεχομένως 
τα κενά που δημιουργήθηκαν, φέρνοντας το υποκείμενο σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον. 

Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός έχει σημείο αναφοράς στην ψυχοδυναμική. Ο όρος αυτός 
απαντάται στην επικοινωνιακή σχέση. Παρατηρείται πολλές φορές σχέση ουσίας μεταξύ 
θεραπευτή  και θεραπευόμενου. 

 Πάντοτε όμως μέσα σε αυτά τα κλινικά πλαίσια, υπάρχει η αναφορά μεταξύ μουσικής 
εκτέλεσης και θεραπευτικής σχέσης, για τα άτομα όλων των ηλικιών και με απόλυτο σεβασμό 
στις ιδιαιτερότητες καθ’ ενός προσωπικά, αποσκοπώντας στην συναισθηματική τους και 
επικοινωνιακή τους ανάπτυξη.              

Η βιωματική εκδήλωση του έσω συναισθήματος από την μια και η αξιολογική ταξινόμηση, 
και  η εμφάνιση παιδαγωγικών γεγονότων, υποδηλώνει την υπηρεσία της μουσικής. 

Η ψυχοπαθολογία που είναι μια ασθενική δυσλειτουργία του έσω κατ’ ουσία ανθρώπου με 
οδυνηρές ψυχολογικές καταστάσεις και αιτίας και αποτελέσματος, έρχεται να συναντήσει την 
συστηματική χρήση της μουσικής σε όλες της μορφές της.  

Η έλλειψη αυτοεκτίμησης μπορεί να βελτιωθεί, και όχι μόνο εν προκειμένω αυτή καθ’ αυτή, 
αλλά και η αντιληπτική ικανότητα, η κινητικότητα, η επαύξηση των γλωσσικών ικανοτήτων και 
όχι μόνο. 
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Περίληψη 

Στο άρθρο αυτό θα δούμε τη διαδικασία της παιδαγωγικής μεθόδου project, αλλά και την εφαρμογή της σε 
μία δομή ειδικής αγωγής, στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής. Αρχικά θα δούμε τον ορισμό αλλά και 
τα επιμέρους ζητήματα που απαρτίζουν και οριοθετούν το project. Γίνεται περιγραφή της διαδικασίας, των 
κριτηρίων και των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν όσοι ασχοληθούν με τη μέθοδο αυτή. Στη 
συνέχεια, θα δούμε την υλοποίηση του project «Ο Λυπημένος Πρίγκηπας», τη δημιουργία ενός βίντεο κλιπ 
το οποίο δημιουργήθηκε στο Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης την Άνοιξη του 2015 στο πλαίσιο 
του μαθήματος της μουσικής. 
Λέξεις κλειδιά: project, ειδική αγωγή, μουσική 

Η μέθοδος project ως παιδαγωγικό εργαλείο 

Η λέξη project, προέρχεται από τη  λατινική λέξη projicere και σημαίνει σχεδιάζω, σκοπεύω, 
βάζω κάτι στο μυαλό μου. Σαν παιδαγωγική μέθοδος πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τους 
παιδαγωγούς στις αρχές του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, οι απαρχές της μεθόδου βρίσκονται 
στην εμφάνιση του φιλοσοφικού ρεύματος του Πραγματισμού, που αναπτύχθηκε στα μέσα του 
19ου αιώνα και ιδιαίτερα στη μέθοδο διδασκαλίας με βάση την επίλυση προβλημάτων που 
πρότεινε ο J. Dewey (Frey, 1986). Πρώτος ο παιδαγωγός Richards χρησιμοποίησε τον όρο Project 
και εννοούσε με αυτόν τη διδασκαλία της χειρονακτικής εργασίας σύμφωνα με ορισμένο τρόπο. 
Τη μέθοδο όμως εισήγαγε πρώτος το 1918 ο παιδαγωγός William H. Kilpatrick ο οποίος υπήρξε 
συνεργάτης του J. Dewey. Σύμφωνα με τον Kilpatrick η μέθοδος project είναι «μία σχεδιασμένη 
δράση, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.» (Kilpatrick, 1985 : 163).  

Όταν αναφερόμαστε στον όρο project, εννοούμε μία παιδαγωγική διαδικασία μάθησης και 
συνεργασίας μαθητών και διδασκόντων με στόχο ένα αποτέλεσμα συλλογικό και ομαδικό. Σα 
διαδικασία διαρκεί παραπάνω του ενός απλού μαθήματος (μπορεί να κρατήσει ακόμα και τρίμηνο 
ή και ολόκληρη σχολική χρονιά) και μπορεί να έχει έμψυχο υλικό από πολλές τάξεις. Κύριο 
χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής, είναι η ισότιμη συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών σε 
αυτή. Η διαδικασία μάθησης παύει να είναι δασκαλοκεντρική και ο εκπαιδευτικός παίρνει το ρόλο 
του βοηθού – συμβουλάτορα, όπου αυτό απαιτείται. Δεν είναι ο κυρίαρχος της τάξης, αλλά 
καθοδηγεί και κατευθύνει τους μαθητές. Είναι μέτοχος δηλαδή της όλης διαδικασίας, 
συμμετέχοντας και ο ίδιος στην ομάδα σαν ίσος προς ίσον κι επεμβαίνει μόνον όταν οι μαθητές 
χρειάζονται βοήθεια (Frey, 1986). 

 Στη διαδικασία του project, το παν είναι η μέθοδος, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο οργανώνει 
ο εκπαιδευτικός τα μαθήματά του, ώστε να πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους 
και τους σκοπούς μιας συγκεκριμένης ενότητας. Εδώ όλα γίνονται ομαδικά, συλλογικά. Η 
διαδικασία μάθησης, τα βήματα και η ολοκλήρωση του όλου έργου γίνεται από τον εκπαιδευτικό 
και τους μαθητές κατόπιν συζητήσεων και τριβής με το αντικείμενο. (N. Γκλιάου, nd).  Όλοι μαζί 
αποφασίζουν το θέμα που θα τους απασχολήσει, προγραμματίζουν τα βήματα της έρευνάς τους, 
αξιολογούν και αν θέλουν κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινότητα του σχολείου 
ή τα δημοσιεύουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Το άρτιο αποτέλεσμα ή το αποτέλεσμα γενικώς δεν αποτελεί αυτοσκοπό στη διαδικασία ενός 
project. Η διαδικασία είναι η ουσία, καθώς και τα όσα προκύπτουν, αντιμετωπίζονται και 
εκμαιεύονται είτε παιδαγωγικά, είτε μαθησιακά από την όλη διαδικασία. 

Τα projects είναι μία διαδικασία πολύπλοκων εργασιών που βασίζονται σε βασικά ερωτήματα / 
προβλήματα που χρήζουν έρευνας και αναγκάζουν τους μαθητές να σχεδιάσουν, να μπουν στη 
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διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, να πάρουν αποφάσεις, να διενεργήσουν δραστηριότητες. 
Δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εργασθούν ομαδικά, αυτόνομα για αρκετό χρονικό 
διάστημα και να βρεθούν αντιμέτωποι με τη διαδικασία παρουσίασης και παραγωγής ρεαλιστικών 
προϊόντων – αποτελεσμάτων. (Jones, Rasmussen, Moffitt, 1997). 

Τέθηκαν όμως ερωτήματα για το αν κάθε τι που έχει κάποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά και 
αν κάθε μορφή εργασίας έστω ομαδικής ή αυτόνομης μπορεί να θεωρηθεί project. (Tretten & 
Zachariou, 1997).  

Υπό το πρίσμα αυτό τίθενται πέντε βασικά κριτήρια τα οποία δεν έχουν τόσο πολύ σαν στόχο 
να ορίσουν επακριβώς το τι είναι το project, όσο το να απαντήσουν στο ερώτημα “τι πρέπει να 
έχει ένα project ώστε να μπορεί να θεωρηθεί μέρος της παιδαγωγικής μεθόδου project” . Σύμφωνα 
με τον J. W. Thomas (2000) αυτά είναι : 
1. Κεντρικότητα. Τα projects έχουν άμεση σχέση με τη διδαχθείσα ύλη, το πρόγραμμα 
σπουδών. Είναι μία στρατηγική μέθοδος διδασκαλίας όπου οι μαθητές μαθαίνουν όσα 
απαιτούνται μέσα από την όλη διαδικασία. 
2. Ερώτηση πυρήνας/οδηγός. Πρόκειται για την ερώτηση (θέμα) που θα λέγαμε ότι 
πυροδοτεί την όλη διαδικασία και όλα περιστρέφονται γύρω από αυτήν. Την θέτει ο 
εκπαιδευτικός και στη συνέχεια με τη συζήτηση και τις προτάσεις από όλους, δίνονται οι ρόλοι 
και προχωράει το όλο εγχείρημα.  
3. Δημιουργία έρευνας. Οι μαθητές, αλλά και ο εκπαιδευτικός μπαίνουν στη διαδικασία της 
έρευνας προκειμένου να λύσουν τα διάφορα επιμέρους και όχι μόνο προβλήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, να διαχειριστούν το χρόνο τους, να 
πάρουν αποφάσεις σχετικά με τους ρόλους που θα πάρει ο καθένας. Οι μαθητές θα 
αντιμετωπίσουν καταστάσεις και διαδικασίες που θα τους δώσουν νέα γνώση και εμπειρία. Στην 
περίπτωση που δεν αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο, αλλά βγάλουν εις πέρας το όλο πρόγραμμα χωρίς 
να έχουν κάποια πρόκληση, αλλά μόνο με τις γνώσεις που ούτως ή άλλως έχουν, τότε δε 
μπορούμε να κάνουμε λόγο για project. 
4. Αυτονομία. Οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν αυτόνομα από τον εκπαιδευτικό ο 
οποίος όπως ήδη αναφέραμε έχει το ρόλο του συμβουλάτορα και του συμμέτοχου στη διαδικασία. 
Είναι υπεύθυνοι για το μέρος που έχουν αναλάβει και παίρνουν αποφάσεις για τη συνέχεια του.  
5. Ρεαλισμός. Τα projects ενσωματώνουν χαρακτηριστικά που δίνουν το αίσθημα της 
αυθεντικότητας στους μαθητές (βλ. Gordon 1998 για τη διάκριση μεταξύ ακαδημαϊκών, 
σεναριακών και ρεαλιστικών μαθητικών προκλήσεων). Το πρόβλημα/πυρήνας που πυροδοτεί το 
όλον ενός project φέρνει τους μαθητές αντιμέτωπους με ρεαλιστικές καταστάσεις και εμπειρίες 
και όχι ενδοσχολικές, από τη στιγμή της σύλληψης της κεντρικής ιδέας μέχρι τη στιγμή που θα 
τελειώσει η διαδικασία και θα παρουσιαστεί ή θα γίνουν χειροπιαστά τα όποια αποτελέσματα. 
6. Όπως σε κάθε ομαδική ή μη παιδαγωγική δράση, έτσι και εδώ, μπορεί να συναντήσουμε 
προβλήματα πρακτικά, τα οποία η ομάδα δράσης, καλείται να επιλύσει καθώς το project 
προχωράει από φάση σε φάση μέχρι να ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Karl Frey (1986) αυτά 
μπορεί να είναι : 
7. Διάθεση χρόνου. Πού θα βρεθεί ο χρόνος για τη δημιουργία μιας τέτοιας κατάστασης – 
διαδικασίας σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με πολλές απαιτήσεις που οδηγεί σε έναν ατελείωτο 
αγώνα τρεξίματος μέχρι τις εξετάσεις; Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η διαχείρηση του χρόνου και 
το πώς ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές θα ορίσουν ένα πρόγραμμα στο οποίο θα 
γίνονται οι συναντήσεις – δράσεις τους. Ορισμένες ώρες ή μέρες ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
όπως κάθε δεκαπέντε μέρες, ή κάθε Τρίτη την τάδε ώρα κτλ. 
8. Διαμόρφωση της τάξης και του σχολείου όπου αυτό χρειάζεται. Το στήσιμο του χώρου 
είτε από αισθητικής, είτε από πρακτικής άποψης είναι πολύ σημαντικό, καθώς ένα project μπορεί 
να απαιτεί να χρησιμοποιηθούν και άλλοι χώροι του σχολείου ή να διαμορφωθούν ανάλογα για 
την όλη διαδικασία. 
9. Συνεργασία με άλλους παράγοντες. Το project είναι μια διαδικασία με πολλούς 
παράγοντες και προεκτάσεις που μπορεί να αφορούν πολλά θέματα και αντικείμενα γύρω από το 
κεντρικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη συνεργασίας των μαθητών και με άλλους 
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διδάσκοντες, μαθητές ή ακόμα και με τους γονείς των παιδιών. Αυτό προϋποθέτει καλή 
συνεργασία, συνεννόηση και καλή διαχείριση του χρόνου! 
10. Ο ρόλος του δασκάλου. Είναι πολύ σημαντικό και συνάμα θα λέγαμε πρόκληση για το 
δάσκαλο να γίνει από «παντογνώστης πυρήνας», μέτοχος της όλης διαδικασίας και να αφήσει 
τους μαθητές αυτόνομους να πάρουν αποφάσεις, ή ακόμα και να πάρει οδηγίες από αυτούς για το 
πώς θα γίνει αυτό ή το άλλο στην όλη διαδικασία. Επίσης πρέπει εκεί που θα του ζητηθεί, να 
προτείνει λύσεις, ή να συμβουλέψει τους μαθητές.  
11. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι το κάθε project αποτελεί κάτι το ξεχωριστό και 
αυτό σημαίνει ότι μπορεί σε κάθε ένα από αυτά να προκύψουν πολλά και διαφορετικά θέματα – 
ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μέτοχοι μίας τέτοιας δράσης. Σε μία γενική θεώρηση 
διακρίνουμε τέσσερα βασικά στάδια. (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπ/μιο Κρήτης) 
Α. Προβληματισμός. Η αρχή της όλης διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός φέρνει την ερώτηση πυρήνα 
– οδηγό στους μαθητές και τους ευαισθητοποιεί ως προς το θέμα, πυροδοτεί μία σειρά από 
καταστάσεις και σκέψεις. Μέσα από ένα κλίμα προβληματισμού θα ξεκινήσει η διαδικασία του 
project. 
Η επιλογή του θέματος γίνεται μετά από ουσιαστικό διάλογο στον οποίο συμμετέχουν όλα τα 
μέλη. Αυτό μπορεί να είναι εμπνευσμένο είτε από το μάθημα -τα, ή από οποιοδήποτε ερέθισμα 
είτε επίκαιρο, είτε γενικότερο χάρη στο οποίο ξεκινάει αυτός ο διάλογος, ο προβληματισμός και η 
διερεύνηση.  
Ο εκπαιδευτικός βομβαρδίζει τους μαθητές με ερεθίσματα, συμμετέχει ισότιμα στο διάλογο και 
βοηθάει όταν του ζητείται στην κατάληξη των επιλογών. 
Αφού επιλεγεί το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει για τη δυνατόν 
καλύτερη τροφοδότηση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιώντας όσα μέσα μπορεί να έχει στη διάθεσή του (βιβλία, έντυπα, 
εικόνες, βίντεο κτλ.). Όσο καλύτερη είναι αυτή η ενημέρωση, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι 
η έρευνα που θα ακολουθήσει. 
Η διερεύνηση αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως η μέθοδος του καταιγισμού των 
ιδεών. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, όλα τα μέλη της ομάδας εκφράζουν ελεύθερα, προτάσεις, 
ιδέες, ακόμα και σκόρπιες λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό σχετικά με το θέμα, 
καταγράφονται όλα χωρίς να γίνει σχολιασμός ή αξιολόγηση και στο τέλος όλα αυτά 
κατηγοριοποιούνται λογικά έτσι ώστε να αρχίσει η συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση 
αποφασίζονται οι τρόποι έρευνας και μοιράζονται οι ρόλοι που έχουν άμεση συνάφεια με τα 
ενδιαφέροντα κάθε συμμέτοχου.  
Β. Προγραμματισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων. Η ομάδα εργασίας περνάει στο 
επόμενο στάδιο, αυτό του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων. Σε αυτό το στάδιο 
αποφασίζεται ποιος θα ασχοληθεί με τι, χωρίζονται οι υποομάδες (ενδέχεται κάποιοι να 
δουλέψουν και ατομικά), και επίσης με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί η έρευνα, αν πρέπει να γίνουν για 
παράδειγμα ερωτηματολόγια, αν οι μαθητές θα επισκεφθούν εξωσχολικούς χώρους και πολλά 
άλλα. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν τις 
δραστηριότητες και το χρόνο τους, να είναι παρόν σε όλη τη διαδικασία σαν βοηθός, μέτοχος, 
αλλά και πηγή συμβουλής κατά το μοντεσοριανό «βοήθα με όσο χρειάζεται». 
Γ. Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Εδώ γίνεται η ενσάρκωση των δραστηριοτήτων – δράσεων 
που αποφασίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Αρχικά γίνεται η συλλογή πληροφοριών. Αυτό 
μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως έρευνα πεδίου, συνεντεύξεις με κατοίκους, έρευνα σε 
βιβλιοθήκες, στο διαδίκτυο, προετοιμασία ερωτηματολογίων και πολλά άλλα ανάλογα με το θέμα. 
Η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών είναι πολύ ουσιώδης για την έκβαση του project και 
μπορεί να κρατήσει αρκετό καιρό. Οι μαθητές δουλεύουν ατομικά, σε μικρές ομάδες, ακόμα και 
όλοι μαζί με τον εκπαιδευτικό να κρατά το ρόλο που έχουμε περιγράψει. Στη διαδικασία αυτού 
του σταδίου, γίνονται διαλείμματα ανατροφοδότησης και πληροφόρησης, οι δραστηριότητες 
σταματούν και συναντώνται όλα τα μέλη της ομάδας δράσης έτσι ώστε να ενημερωθούν για την 
έκβαση του project τους, παρουσιάζονται νέα στοιχεία από τις ομάδες, ακούγονται οι 
παρατηρήσεις των υπόλοιπων ομάδων σχετικά με τα διάφορα θέματα και παίρνονται αποφάσεις 
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για τη συνέχεια της διαδικασίας. Συζητούνται τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη μη καλή 
συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας και προσπαθούν να λυθούν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην παρακωλύεται η ροή του project, γίνονται αλλαγές στη σύσταση των ομάδων όπου 
και όταν αυτό χρειάζεται. Η όλη διαδικασία του project θα μπορούσαμε να πούμε ότι βοηθάει 
τους μαθητές να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, ακόμα και να έρθουν σε ρήξη και να 
προσπαθούν να βρουν λύση έχοντας κοινούς στόχους.  
Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή πληροφοριών, ακολουθεί η φάση της επεξεργασίας και της 
σύνθεσης. Μαζεύεται και οργανώνεται το όλο υλικό. Μόλις όλος αυτός ο όγκος πληροφοριών 
μαζί με όλο το αρχικό υλικό ευαισθητοποίησης συγκεντρωθεί και οργανωθεί , έρχεται η στιγμή 
της παρουσίασης του project, κάτι που μπορεί να γίνει εντός, αλλά και εκτός του σχολείου, 
παρουσία μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, αλλά και κατοίκων. Είναι η στιγμή της ολοκλήρωσης 
του project και η στιγμή που ό,τι έχει υλοποιηθεί φεύγει από τους τέσσερις τείχους του σχολικού 
κτιρίου, για να γίνει μέσο κοινωνικής παρέμβασης, που συνδέει το σχολείο με την ίδια την 
κοινωνία. 
Δ. Αξιολόγηση. Στη μέθοδο project η αξιολόγηση έχει να κάνει με την από κοινού εκτίμηση της 
δουλειάς, γίνεται συνολικά από όλα τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν και γίνεται μια 
συζήτηση για να διαπιστωθεί αν η διαδικασία κύλησε ομαλά, αν υπήρξαν προβλήματα στη ροή 
του πράγματος, αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι και ποια είναι τελικά τα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση 
του project περιέχει τόσο ετεροαξιολόγηση, όσο και αυτοαξιολόγηση, εκφράζεται θετικά και όχι 
αρνητικά και σαν σκοπό έχει όχι την κατάκριση του ατόμου, αλλά τη βελτίωση της εργασίας και 
την πρόοδο.  
Ακόμα κι αν το τελικό αποτέλεσμα δεν θεωρείται επιτυχημένο, η συλλογική προσπάθεια που 
εκδιπλώνεται μέσα από τη συνεργασία και τις από κοινού αποφάσεις, αλλά και η ποιότητα των 
ενεργειών είναι εκείνη που δίνει ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία στο όλο εγχείρημα. (Frey, 1986). 
Συμπερασματικά, η ουσιαστική αξία του project σαν παιδαγωγική μέθοδο, είναι η όλη διαδικασία 
που φέρνει τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους με αξίες όπως 
συλλογικότητα, συνεργασία, από κοινού έρευνα για έναν κοινό στόχο, αλλά και οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν και κατά πόσο αυτές διαμόρφωσαν καινούριες αξίες και 
συμπεριφορές που άλλαξαν παλαιότερες στάσεις και θέσεις τόσο των μαθητών όσο και των 
εκπαιδευτικών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η όλη διαδικασία στοχεύει στην καρδιά της 
πραγματικής μάθησης (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπ/μιο Κρήτης). 

Σχεδιασμός και υλοποίηση project «Ο λυπημένος πρίγκηπας» 

Το project που θα περιγράψουμε, έλαβε χώρα στο Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
και έχει να κάνει με την εφαρμογή όσων περιγράψαμε παραπάνω, στο μάθημα της μουσικής και 
δη στην Ειδική Αγωγή. Σημαντικό για την κατανόηση και την καλύτερη παρακολούθηση του 
όλου εγχειρήματος είναι να γίνει κατανοητό το νοητικό και παιδαγωγικό επίπεδο των μαθητών 
που συμμετέχουν, για να έχουμε ένα πιο ρεαλιστικό υπόβαθρο στην όλη παρουσίαση. Έχουμε να 
κάνουμε με Ειδικό Γυμνάσιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν μαθησιακές δυσκολίες, 
προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, σύνδρομα (όπως το σύνδρομο Down) και μερικό αυτισμό 
ή άσμπεργκερ, στο υπόβαθρο όμως εκείνο που να τους επιτρέπει να παρακολουθούν ένα 
προσαρμοσμένο πρόγραμμα Γυμνασίου. Η παρουσίασή μας θα επικεντρώσει στη διαδικασία και 
την περιγραφή του project σαν παιδαγωγική μέθοδο και δε θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις 
ξεχωριστές περιπτώσεις του κάθε μαθητή που απαρτίζουν την ομάδα δράσης που θα δούμε.  

Τίτλος project ορίστηκε «Ο λυπημένος πρίγκιπας» (Sad Prince project) μέσα από το μάθημα 
της μουσικής στο Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν μαθητές από την 
Προκαταρκτική 1, την Α και τη Β γυμνασίου. 

Κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε ένα δικό μας τραγούδι και να το ηχογραφήσουμε – 
βιντεοσκοπήσουμε στους χώρους του σχολείου, με αποτέλεσμα να έχουμε μία ολοκληρωμένη 
ηχογράφηση και βίντεο κλιπ του δικού μας τραγουδιού. 

Μέσα από ένα τέτοιο project, οι μαθητές θα γνωρίσουν τη διαδικασία στιχουργικής και 
μελοποίησης ενός τραγουδιού, τη διαδικασία πολυκάναλης ηχογράφησης του εν λόγω τραγουδιού 
καθώς και τη διαδικασία βιντεοσκόπησης και δημιουργίας του δικού τους βίντεο κλιπ. Θα 
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αναπτύξουν δεξιότητες όπως Τραγούδι, εκμάθηση μελωδιών πρωτογενούς υλικού σε μουσικά 
όργανα, βιντεοσκόπηση / σκηνοθεσία, ηχογράφηση. Θα επιτύχουν την ομαλή δημιουργία ομάδων 
και θα φροντίσουν να είναι λειτουργικές, θα αντιμετωπίσουν τεχνικά ζητημάτα που προκύπτουν 
(αμηχανία – άγχος την ώρα της ηχογράφησης μπροστά στα μηχανήματα, τρόποι εκτέλεσης κτλ.) 
και θα πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα ολοκληρωθεί το όλο εγχείρημα. Θα 
κονητοποιήσουν συνεργασία με καθηγητές από όλο το σχολείο για την όλη περάτωση του 
εγχειρήματος πχ. Φιλόλογοι για να βοηθήσουν για το στίχο. Θα κάνουν χρήση των χώρων του 
σχολείου, αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτει. Τέλος θα παρουσιάσουν στο 
υπόλοιπο σχολείο το τελικό αποτέλεσμα. 

Σαν ερώτηση πυρήνας – οδηγός τέθηκε το εξής : Πώς δημιουργείται ένα τραγούδι και από τι 
φάσεις περνάει από τη σύλληψη της πρώτης μουσικής ιδέας, μέχρι την ολοκλήρωσή του σε μορφή 
ηχογράφησης και δημιουργίας βίντεο κλιπ. 

Στο αρχικό στάδιο της οργάνωσης της διαδικασίας αποφασίστηκε η δημιουργία του δικού μας 
τραγουδιού. Να δημιουργηθεί από την ομάδα δηλαδή ένα τραγούδι καινούριο τραγούδι σε 
μουσική και στίχους των μαθητών και του καθηγητή. Στόχος εδώ ήταν να είναι ολοκληρωμένο 
τόσο μελωδικά, όσο και στιχουργικά και συνεπές ως προς το συνολικό του νόημα. Μετά από αυτό 
περνάμε στην ενορχήστρωση και την εκμάθηση του τραγουδιού από τους μαθητές. Στόχος εδώ 
ήταν να μπορούν οι μαθητές να παίξουν τις μελωδίες στα όργανά τους και να αποφασίσουν ποιος 
θα παίξει τι και σε ποιο σημείο του τραγουδιού. Στη συνέχεια περνάμε στη διαδικασία 
βιντεοσκόπησης και πολυκάναλης ηχογράφησης του τραγουδιού. Στόχος εδώ ήταν η ηχογράφηση 
του τραγουδιού να στέκεται μουσικά και να δίνει ένα αίσθημα τελείωσης. Και μετά από αυτό η 
ηχογράφηση του τραγουδιού να πάρει μορφή μέσα από την εικόνα. Να έχει συνέπεια ως προς το 
περιεχόμενο και να είναι ολοκληρωμένο. Τέλος συγκεντρώνοντας όλο αυτό το υλικό, σειρά έχει η 
μίξη της ηχογράφησης, το μοντάζ του όλου υλικού και η παρουσίασή του στην τελική γιορτή του 
σχολείου. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες : 
1)  Ομάδα για τη δημιουργία του τραγουδιού (μουσική και στίχους) 
2) Ομάδα εκτελεστών – οργανοπαίκτες – ενορχηστρωτές 
3) Ομάδα ηχογράφησης – χειριστές μικροφώνων – χειρισμός προγραμμάτων μίξης 

μουσικής. 
4) Ομάδα βιντεοσκόπησης – χειριστές βιντεοκάμερας και λοιπών μέσων (κινητά, 

φωτογραφικές μηχανές) – χειριστές προγραμμάτων μοντάζ εικόνας και ήχου. 
5) Ομάδα υπεύθυνη για την τελική παρουσίαση του τραγουδιού. 

Στην περίπτωσή μας υπάρχουν παραδείγματα παιδιών που συμμετείχαν σε περισσότερες από 
μία ομάδες. 

Η διαδικασία δημιουργίας του τραγουδιού έγινε ως εξής : Μια μαθήτρια από την αντίστοιχη 
ομάδα έφερε στους υπόλοιπους μια μελωδία παιγμένη στη φλογέρα και την ονόμασε «Ο 
λυπημένος πρίγκιπας». Μέσα από συζήτηση στην ομάδα με τη διαδικασία ερωτήσεων – 
απαντήσεων (πχ. Ερ. Γιατί λυπημένος; Απ. Γιατί είναι μόνος. Ερ. Γιατί είναι μόνος; Απ. Γιατί τον 
καταράστηκε μια μάγισσα και ούτω καθεξής), προέκυψε το υλικό πάνω στο οποίο βασίστηκε ο 
στίχος. Η μελωδία δουλεύτηκε με παρόμοιο τρόπο μέχρι να ικανοποιηθούν οι μαθητές για την 
ολοκλήρωσή της και την αυτάρκειά της. Με τη βοήθεια των φιλολόγων το υλικό των 
ερωτοαπαντήσεων πήρε τη μορφή έμμετρου λόγου. Στη συνέχεια, μετά από προσπάθειες, 
μπόρεσαν να ταιριάξουν ο λόγος με το μέλος. 

Μέσα σε όλη την παραπάνω διαδικασία, αλλά και μετά το τέλος της, οι οργανοπαίκτες μάθανε 
να παίζουν το τραγούδι ο καθένας το μέρος του, εξελίσσοντας σε πολλές περιπτώσεις και την 
τεχνική τους στο παίξιμο, μιας και ο ρυθμός του τραγουδιού βγήκε ασύμμετρος (τσάμικος) και 
υπάρχουν συγκεκριμένα ζωτικής σημασίας αντιθέματα τόσο ρυθμικά όσο και μελωδικά 
(μετατροπία, αντιχρονισμοί ντέφι – τουμπελέκι). Αφού τελείωσε κι αυτό ξεκίνησε η διαδικασία 
της ενορχήστρωσης. Οι μαθητές αποφάσισαν ποιος θα παίξει τι και που, αλλά και γιατί (πχ. Το 
τουμπελέκι θα μπει στο τάδε σημείο για να δώσει δυναμική ή να υπογραμμίσει το στίχο κτλ.) 

Στη συνέχεια ανέλαβε η ομάδα ηχογράφησης από κοινού με την ομάδα βιντεοσκόπησης να 
υλοποιήσουν το τραγούδι, μιας και αποφασίστηκε σε ένα από τα διαλείμματα ανατροφοδότησης 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 150 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

το βίντεο κλιπ να είναι απόλυτα εκτελεστικό σαν τα βίντεο κλιπ του μουσικού κινήματος playing 
for change. Έτσι, την ώρα που ο κάθε εκτελεστής ηχογραφεί το μέρος του, ταυτόχρονα γίνεται και 
η βιντεοσκόπησή του και στη συνέχεια μιξάρονται και μοντάρονται όλα, δίνοντας το τελικό 
αποτέλεσμα. Μιμούμενοι το μουσικό κίνημα playing for change, όπου μουσικοί από όλο τον 
κόσμο παίζουν ο ένας πάνω στην ηχογράφηση του άλλου σε διάφορα μέρη του πλανήτη (σε 
λίμνες, σε μπαλκόνια, σε πλατείες κτλ.) αποφασίστηκε από όλη την ομάδα δράσης να γίνει η κάθε 
λήψη σε διαφορετικό μέρος του σχολείου, αναδεικνύοντας έτσι τους χώρους όπου δρουν οι 
μαθητές. 

Στο τέλος η ομάδα παρουσίασης του υλικού στην τελική γιορτή του σχολείου (17/06/2015), 
ανέλαβε να αποφασίσει το χώρο και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η παρουσίαση του υλικού. 
Έγινε προβολή του βίντεο ύστερα από ενημέρωση προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της 
ιδέας και της όλης υλοποίησης (https://www.youtube.com/watch?v=bJ_MTC9xBfo). 

Ορίστηκαν συγκεκριμένες ώρες και μέρες που γινόταν οι συναντήσεις των ομάδων, πράγμα 
που αποδείχθηκε αρκετά ρευστό, μιας και το πρόγραμμα σε ένα ειδικό σχολείο είναι από τη φύση 
του έτσι. Σαν χώρος συναντήσεων χρησιμοποιήθηκε το αμφιθέατρο του σχολείου όπου και έγιναν 
και τα δύο καίρια διαλείμματα ανατροφοδότησης. Αυτό όμως που βοήθησε αρκετά ήταν η 
περίοδος των εξετάσεων, μιας και υπήρχε αρκετός ελεύθερος χρόνος μετά τις εξετάσεις των 
παιδιών (κανονίστηκε από το σύλλογο τα λεωφορεία να φεύγουν μία ώρα αργότερα) και οι 
εξετάσεις γινόταν μέρα παρά μέρα, πράγμα που βοήθησε πολύ στην ηλεκτρονική επεξεργασία του 
υλικού από άποψη χρόνου. 

Συμπεράσματα 

Με την παρουσίαση του project μας, μπορούμε να πούμε ότι ο «λυπημένος πρίγκιπας» έκλεισε 
έναν κύκλο μάθησης, δημιουργίας και ας μου επιτραπεί ο όρος, άνοιξε έναν κύκλο αγάπης. Από 
το υλικό πάνω στο οποίο βασίστηκε ο στίχος, δημιουργήθηκε ένα παραμύθι πάνω στο οποίο 
μπορούμε να πούμε ότι βασίστηκε το τραγούδι, ή το τραγούδι αποτελεί τη μελοποίηση αυτού του 
παραμυθιού το οποίο αποτελεί δημιουργία των μαθητών που συμμετείχαν στην αντίστοιχη ομάδα. 
Το project μας, πυροδότησε ιδέες για μία σειρά από project, τα οποία αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται 
και θα μπουν σε λειτουργία το Σεπτέμβριο και αφορούν τη συγγραφή του παραμυθιού υπό τη 
μορφή θεατρικού κειμένου, εικονογράφησης του όλου εγχειρήματος, έκδοση του παραμυθιού με 
κυκλοφορία του δικού μας dvd και, φυσικά, παρουσίαση του παραμυθιού σε μία δική μας 
μουσικοθεατρική παράσταση.  

Οι μαθητές συνεργάστηκαν, αποφάσισαν, δημιούργησαν, διαφώνησαν, βρήκαν λύσεις, παίξαν 
μουσική και τραγούδησαν, φτιάξαν το δικό τους τραγούδι, το δικό τους παραμύθι, εξέλιξαν την 
μουσική, καλλιτεχνική τους αντίληψη, ηχογράφησαν, σκηνοθέτησαν, κάναν μοντάζ, μίξη 
ηχογράφησης, παρουσίασαν τη δουλειά τους σε κοινό, άφησαν παρακαταθήκη στο σχολείο ένα 
δικό τους βίντεο κλιπ. 

Το δυσκολότερο κομμάτι στην επίτευξη όλου αυτού του εγχειρήματος, ήταν η καλή οργάνωση 
του χρόνου για την επίτευξη του project. Δυστυχώς σε ένα σύστημα εκπαιδευτικό που νιώθει 
κανείς πως είναι ένας αγώνας δρόμου προς τις εξετάσεις και την κάλυψη της ύλης να αποτελεί 
αυτοσκοπό, προσπάθειες σαν αυτή θα αντιμετωπίζουν προβλήματα υλοποίησης. Πολύ θετικό 
ωστόσο, είναι το γεγονός ότι μία τέτοια προσπάθεια τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς την 
αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό και είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν ακόμα και τον ελεύθερο χρόνο 
τους για την επίτευξή της. Επίσης βοηθάει και η θετική ανταπόκριση της διεύθυνσης του σχολείου 
και του συλλόγου, όπου αυτό είναι αναγκαίο. 
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Το βίωμα της πειρατείας αφορμή για διδασκαλία. Από την τέχνη στην 
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Περίληψη 

Νέες έννοιες τόσο επιστημονικές όσο και νομικές αναδύονται και απαιτούν την κατανόηση τους. Η 
παρούσα εργασία αναλύει την έννοια της Πειρατείας και των Πνευματικών Δικαιωμάτων στο χώρο των 
Νέων Τεχνολογιών και καταγράφει τα αποτελέσματα μιας βιωματικής δράσης στην ευαισθητοποίηση και 
στις στάσεις 92 μαθητών της Α Λυκείου απέναντι τους.  Η τέχνη είναι το ‘εργαλείο’, που συνδυαζόμενο με 
τη μέθοδο project, χρησιμοποιήθηκε για να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τελικά την αλλαγή του τρόπου σκέψης των νέων μαθητών. Η τέχνη 
προσφέρει πολλαπλές αναγνώσεις, καταρρίπτει στερεότυπα και μπορεί να εφαρμοστεί στην 
κοινωνικοπολιτιστική προσέγγιση της δημιουργίας γνώσης. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος της «Μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» για τη διδασκαλία εννοιών 
πειρατείας και πνευματικών δικαιωμάτων σε μαθητές Λυκείου. Τα οφέλη από την αξιοποίηση των τεχνών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν σημαντικά και περιγράφονται αναλυτικά στο τελευταίο τμήμα αυτής 
της εργασίας. 

Λέξεις κλειδιά: τέχνη, πειρατεία, μετασχηματίζουσα μάθηση  

Εισαγωγή  

Οι πληροφορίες που μεταδίδουν οι εκπαιδευτικοί μέσω των σχολικών εγχειριδίων παρόλο που 
δεν ανάγονται αποκλειστικά στο γλωσσικό περιεχόμενο τους αλλά προκύπτουν από τη συμβολή 
και άλλων σημειωτικών πόρων (εικόνων, χρωμάτων, μορφοποίησης κειμένων) δεν αρκούν για να 
ενεργοποιήσουν πλήρως τους μαθητές οι οποίοι  έρχονται σε καθημερινή επαφή με ένα 
πολυτροπικό περιβάλλον που είναι έγχρωμο, γεμάτο με εικόνες, βίντεο και ήχους και το οποίο 
προσεγγίζει με μη γραμμικό τρόπο, λόγω των υπερσυνδέσμων που διαθέτει τα κείμενα με τα 
οποία έρχονται σε επαφή (Παπαδοπούλου, 2002). Αυτή η επαφή – προσέγγιση γίνεται είτε μέσω 
των πηγών του διαδικτύου είτε μέσω των κοινωνικών δικτύων είτε μέσω των κινητών τους 
τηλεφώνων. Επόμενο λοιπόν είναι η αναζήτηση ελκυστικότερων, καινοτόμων και 
προσομοιαζουσών με τις καθημερινές συνήθειες των μαθητών διδακτικών πρακτικών. Με 
δεδομένο ότι οι σκοποί της διδασκαλίας βρίσκουν αρκετά σημεία επαφής με την τέχνη που 
αναπτύσσει την αισθητική εμπειρία του ατόμου και καλλιεργεί τη δημιουργική του ικανότητα, 
καθώς και την ικανότητα του για κριτικό στοχασμό, υπάρχει έφορο πεδίο προσαρμογής και 
εφαρμογής στοιχείων της τέχνης στην διδακτική πρακτική. Άλλωστε φιλόσοφοι και παιδαγωγοί 
(Dewey 1934, Efland 2002, Gardner, 1990) έχουν υπογραμμίσει τη συμβολή των τεχνών στην 
ανάπτυξη της φαντασίας του ατόμου και στη δυνατότητα που του προσφέρουν να αντιλαμβάνεται 
την εμπειρική πραγματικότητα μέσα από μια διαφορετική σκοπιά με δημιουργική προοπτική 
(Ντούλια, 2012). Η επιρροή της κάθε μορφής τέχνης έχει συνδεθεί και συσχετιστεί με την 
απόκτηση ευαισθησίας, κριτικής σκέψης αλλά και ολιστικής ανάπτυξης των ατόμων που έρχονται 
σε επαφή με αυτήν (Wick, 2000 και Lawrence, 2005a στο Lawrence, 2008: 67, Μαλαφάτης, & 
Καρέλα, 2012). Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται μια δίωρης διάρκειας (σε κάθε ένα από τα 
τμήματα που εφαρμόστηκε) διδακτική παρέμβαση. Έγινε εφαρμογή της μεθόδου της 
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«Μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία». Υλοποιήθηκε σε τέσσερα 
τμήματα 25 μαθητών το καθένα, της Α τάξης του Λυκείου ΧΧΧΧ και οδήγησε στην εξαγωγή 
μερικών χρήσιμων συμπερασμάτων για την ένταξη των Τεχνών ως πρόσθετων εργαλείων προς 
αξιοποίηση και χρήση στη καθημερινή διδακτική πρακτική.  

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Αισθητική εμπειρία» διαμορφώθηκε 
από τον Αλέξη Κόκκο (http://www.alexiskokkos.gr/texni.html) και βασίζεται στην αξιοποίηση 
των τεχνών για εκπαιδευτικούς σκοπούς: Με δεδομένο τον επιδιωκόμενο στόχο κάθε διδασκαλίας 
που είναι η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης, η δημιουργία συναισθημάτων και το ξύπνημα της 
φαντασίας, ενώ μελετάται ένα μαθησιακό αντικείμενο, παρεμβάλλεται η ανάλυση έργων τέχνης 
το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με το θέμα. Πιλοτικές εφαρμογές της μεθόδου άρχισαν 
στην Ελλάδα το 2009 σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Πανεπιστημιακά Τμήματα, Επιχειρήσεις, 
Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Θεραπευτικές Κοινότητες και ΙΕΚ. Ακολούθησε 
εκτεταμένη εφαρμογή σε Δανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Σουηδία μέσω του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «ARTiT: Development of innovative methods of training the trainers».(Από την 
http://www.alexiskokkos.gr/texni.html)  

Η χρήση έργων τέχνης στη διδακτική πρακτική έχει ως στόχο να παροτρύνει το μαθητή να 
παρατηρήσει, να ερευνήσει, να πειραματιστεί, να φανταστεί και να κάνει τους δικούς του 
συσχετισμούς, μέσω των συναισθημάτων, με επιθυμητό αποτέλεσμα να ενθαρρύνει την 
ανακάλυψη, τη σύγκριση, το στοχασμό, τη κριτική και δημιουργική του σκέψη, έτσι ώστε τελικά 
ο μαθητής να διαμορφώσει το δικό του σύστημα αξιών (Τριλιανός, 2009: 114-115). Ένα 
ουσιαστικό «παιδαγωγικό» πλεονέκτημα των εικαστικών Τεχνών συνίσταται στην ερμηνευτική 
δραστηριότητα που προϋποθέτουν, η οποία «αναγκάζει» κάθε φορά τον θεατή αναγνώστη να 
αφήσει την απλή παθητική κατάσταση, στην οποία μπορεί να βρίσκεται και να δραστηριοποιηθεί 
προκειμένου να αντιμετωπίσει, να κατανοήσει και να απολαύσει ένα έργο Τέχνης, επομένως να το 
αναδημιουργήσει, κατά τα δικά του μέτρα (Cassirrer, 1994: 28-32).   Η τέχνη έρχεται 
συμπληρωματικά ή / και εναλλακτικά με τα διαδραστικά εργαλεία που παρέχουν οι νέες 
τεχνολογίες για να εμπλέξουν το μαθητή στη διαδικασία της μάθησης και να τον κάνουν ενεργό 
και εμπλεκόμενο μαθητευόμενο καλλιεργώντας ιδιαίτερα την αποκλίνουσα και όχι τη 
συγκλίνουσα σκέψη, ανακαλύπτοντας ή συνειδητοποιώντας πρόσθετα χαρακτηριστικά, αξίες και 
μηνύματα. Το έργο Τέχνης δεν αποκαλύπτεται και δεν εξαντλείται με  την πρώτη, απλή ματιά. Η 
ικανότητα του έργου Τέχνης να προκαλεί τη συγκίνηση, την έκπληξη και την απόλαυση είναι ένας 
έγκυρος δείκτης της ενεργούς συμμετοχής του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης αφού βοηθά 
τους μαθητές να καταλήξουν σε διαφορετικές, παρά σε όμοιες  λύσεις μέσα από συζητήσεις, 
διαλόγους, καταιγισμούς ιδεών, διαφωνίες και πάντως όχι από μια παθητική στάση. Οι Τέχνες δεν 
απαιτούν μια σωστή απάντηση και μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια του σωστού – λάθους, της 
ονοματοθεσίας, της απομνημόνευσης  και του διδακτικού φορμαλισμού της δημόσιας 
Εκπαίδευσης, γιατί για κάθε άποψη που εκφράζεται μπορεί να υπάρχουν πολλές εκδοχές. 
Καλλιεργείται η διεύρυνση των αντιλήψεων, επεκτείνεται η ικανότητά  του να εκφράζονται και να 
επικοινωνούν, αναπτύσσεται η φαντασία τους, να μάθουν να υποθέτουν και να διατυπώνουν 
κρίσεις. (Μαλαφάτης, & Καρέλα, 2012).   

Εκπαιδευτικό πλαίσιο  

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός στον οποίο εργάζεται ο πρώτος από τους συγγραφείς είναι ο 
χώρος εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης. Οι μαθητές, με τους οποίους εφαρμόσαμε το 
παρόν διδακτικό σενάριο, φοιτούσαν στην Α Λυκείου το 2015-16 και παρακολουθούσαν το 
επιλεγόμενο μάθημα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» το οποίο διδάσκεται για δύο ώρες την 
εβδομάδα. Συγκεκριμένα το σενάριο εντάσσεται στην 1η και 4η ενότητα: «Υλικό – Λογισμικό και 
Εφαρμογές» και  «Συνεργασία και ασφάλεια στο Διαδίκτυο» αντίστοιχα, στο 4ο και 16ο κεφάλαιο: 
«Κοινωνικές Επιπτώσεις» και «Ασφάλεια και προστασία στο Διαδίκτυο» αντίστοιχα στην 
παράγραφο 4.1 και 16.3 «Πνευματικά δικαιώματα και άδεις χρήσης» και «Πληροφορίες, 
πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο» αντίστοιχα. 
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Οι συγκεκριμένες ενότητες έχουν σκοπό να εκπαιδεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους 
μαθητές απέναντι σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών χρήσης 
καθώς και σε θέματα πειρατείας λογισμικού και κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Πρόταση διδασκαλίας – εφαρμογή της μεθόδου 

Πρώτο Στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος.  
Κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2013-14 και 2014-15 στο ΓΕΛ ΧΧΧΧ και στα πλαίσια 

του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» οι μαθητές δημιούργησαν ένα blog με θέμα 
«Διασκεδάζοντας». Κατά τη διάρκεια των ωρών δημιουργίας ο διδάσκων είχε την ευκαιρία να 
παρατηρήσει τον τρόπο εργασίας των μαθητών και συγκεκριμένα την ευκολία με την οποία 
αντέγραφαν φωτογραφίες (όχι μόνο εικόνες), έργα τέχνης και κείμενα και τα επικολλούσαν στο 
blog τους είτε παρουσιάζοντας απλά ως δικά τους είτε αλλάζοντας στοιχεία τους για να φαίνονται 
δικά τους με τελικό συμπέρασμα ο επισκέπτης του blog να θεωρεί τα εμφανιζόμενα στο blog ως 
δημιουργήματα των κατόχων του blog. 

Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν το διδάσκοντα στη σκέψη ότι το θέμα «Πνευματικά 
δικαιώματα στο Διαδίκτυο» και «κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας» θα μπορούσε να αποτελέσει 
αντικείμενο κριτικής διερεύνησης και να βάλει τους μαθητές στη διαδικασία να σκεφτούν θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και πιθανόν να αμφισβητήσουν τις στερεοτυπικές παραδοχές τους γύρω 
από παρόμοια ζητήματα. Η σχετική βιβλιογραφική έρευνα αναδεικνύει θέματα πειρατείας στην 
Τέχνη, στο λογισμικό υπολογιστών και γενικότερα παράβασης της πνευματικής ιδιοκτησίας 
(Αλεξοπούλου, 2007; Ιγγλεζάκης, 2006; Καλλινίκου, 2008;). Ο διδάσκων προτείνει την 
πραγμάτευση του θέματος στην επόμενη δίωρη συνάντηση με τους μαθητές, με τη χρήση 
συγκεκριμένης μεθόδου (Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω Αισθητικής Εμπειρίας), 
ευελπιστώντας την πρόκληση μιας ποιο διεισδυτικής ματιάς των μαθητών σε θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και πειρατείας στο Διαδίκτυο.   

Δεύτερο Στάδιο: Έκφραση των απόψεων των μαθητών. 
Στο στάδιο αυτό ζητείται από τον καθηγητή  να χωριστούν οι μαθητές σε 5 ομάδες των 4-5 

ατόμων και να γράψουν μια παράγραφο με τις σκέψεις τους με θέματα: «Τι είναι πνευματικά 
δικαιώματα»; «τι είναι πειρατεία στο Διαδίκτυο;», «τι είναι λογοκλοπή ή εικονοκλοπή;»  
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις όλων των μαθητών όλων των τάξεων οι  μαθητές απάντησαν 
ως εξής: Το 6% ήταν αντίθετα με το φαινόμενο της πειρατείας το 25% δήλωνε άγνοια για το θέμα, 
ενώ το 69% δήλωνε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Στο ερώτημα «τι είναι πειρατεία» δεν 
απάντησαν με σαφήνεια αλλά μόνο το 18% απάντησε με προτάσεις όπως «η κλοπή στοιχείων», το 
«κατέβασμα τραγουδιών και ταινιών». Το υπόλοιπο 82% δεν ασχολήθηκε με το ερώτημα. Η 
συντριπτική πλειοψηφία (88%) δεν ήξερε τι είναι πνευματικά δικαιώματα Για την λογοκλοπή δεν 
απάντησαν οι περισσότεροι λόγω άγνοιας ενώ για την εικονοκλοπή απάντησαν ότι από τη στιγμή 
που κάτι ανεβαίνει στο Διαδίκτυο είναι προς κοινή χρήση χωρίς καμία υποχρέωση του χρήστη 
προς τον δημιουργό.    
(Διάρκεια 10 λεπτά) 

Τρίτο Στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων. 
Με αφορμή τις προηγούμενες γραπτές απαντήσεις των μαθητών που ήταν χωρισμένοι σε 

ομάδες και με τη χρήση του καταιγισμού ιδεών και μετά από ρητορικές ερωτήσεις που στόχο 
είχαν να αμφισβητήσουν οι μαθητές πάγιες απόψεις τους και να αναρωτηθούν για υποτιθέμενες 
σταθερές γνώμες τους, προσδιορίστηκαν: το θέμα και τα υποθέματα μαζί με τα κριτικά 
ερωτήματα.  
Έγινε προσπάθεια να μην τεθούν ερωτήματα που θα μπορούσαν να απαντηθούν μονολεκτικά ή με 
λίγες λέξεις, να τεθούν ερωτήματα που ο προβληματισμός πάνω σε αυτά θα φώτιζε πολύπλευρα 
τα ερωτήματα και θα τα προσέγγιζε ολιστικά. Τέλος αναζητώντας πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα, θετικά και αρνητικά, υιοθετώντας δίπολα, (η τεχνολογία μας καθορίζει ή εμείς 
την καθορίζουμε), καταλήξαμε στα εξής:  
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Στην τελευταία φάση τους ζητήθηκε να ξαναπαρακολουθήσουν τις φωτογραφίες και τους πίνακες 
και να συνοψίσουν τι συμπεράσματα.    
Διάρκεια συζήτησης 10 λεπτά. 
Τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν ορθά και πλήρη από πλευράς θεωρητικού υπόβαθρου. Τα 
παιδιά εργάστηκαν ικανοποιητικά αλλά ήταν έντονο από τις απαντήσεις των μαθητών ότι το θέμα 
είχε καλυφθεί από πλευράς γνώσεων και όχι από πλευράς στάσεων. Το τελευταίο αυτό 
συμπέρασμα ήταν αναμενόμενο γι αυτό είχε προσχεδιαστεί η επόμενη φάση της διδασκαλίας.   
Τα έργα του πίνακα 3 χρησιμοποιήθηκαν στην τεχνική «Visible Thinking”.  
Οι μαθητές παρατήρησαν τα έργα του πίνακα 3. Η εντροπία της τάξης αυξήθηκε έντονα, τα παιδιά 
άρχισαν να σκέφτονται μεγαλοφώνως, να «πετάγονται» λέγοντας μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι 
κάποιοι είναι «κλέφτες» που έβαλαν τα ονόματά τους σε άλλα έργα, ότι το εικονικό σχολείο είναι 
απαράδεκτο, ότι ο καθηγητής έχει κάνει λάθος τα ονόματα, είναι αδύνατον οι κάρτες να είναι 
σωστές κ.λ.π..    
Ενεργοποιηθήκαν και εκμαιευτήκαν οι απόψεις των μαθητών με ερωτήσεις τι είναι πνευματικά 
δικαιώματα , τι είναι λογοκλοπή, εικονοκλοπή, πειρατεία στο διαδίκτυο.   
Οι μαθητές εξέφρασαν την άγνοια τους για το είδος τέτοιας απάτης αλλά και άλλων πιθανών που 
αναφέρθηκαν, εξέφρασαν την έκπληξή τους για την ευκολία με την οποία μπορεί να θιγεί ένας 
δημιουργός,  (αμφισβητήθηκαν στερεότυπα, και κατέπεσαν παγιωμένες αντιλήψεις). 
Διάρκεια 15 λεπτά 
Το τελευταίο έργο τέχνης που χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική «Visible Thinking” είναι η 
«Κραυγή» η οποία σκοπίμως έκλεισε τη διδακτική αυτή δίωρη παρέμβαση.  
Ενεργοποιηθήκαν και εκμαιευτήκαν οι απόψεις των μαθητών με ερωτήσεις Τι είδατε, ποιος 
ακούει, ποιος θα μπορούσε να ακούει; Μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον και να προφυλαχθείς στο 
διαδικτυακό κόσμο; Τι αισθάνεστε; 
Οι μαθητές εκφράστηκαν με τη σιωπή τους, το «μπλοκάρισμα» που ένοιωσαν, την ασφυξία και τα 
αδιέξοδα που είπαν ότι θα νοιώθουν οι απατημένοι, εξαπατημένοι, τα θύματα του διαδικτύου. 
(αμφισβητήθηκαν στερεότυπα, και κατέπεσαν παγιωμένες αντιλήψεις). 
Διάρκεια 10 λεπτά 

Έκτο Στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός και αποτίμηση της ανάπτυξης της ικανότητας για 
κριτικό-δημιουργικό στοχασμό. 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές, στις αρχικές τους ομάδες, κλήθηκαν πάλι να απαντήσουν γραπτά 
στα αρχικά ερωτήματα: Τι είναι πνευματικά δικαιώματα»; «τι είναι πειρατεία στο Διαδίκτυο;», «τι 
είναι λογοκλοπή ή εικονοκλοπή;» Όλες οι ομάδες έγραψαν από την αρχή μια καινούργια 
παράγραφο. Ακολούθως διάβασε ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας τα συμπεράσματα της κάθε ομάδας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις όλων των μαθητών όλων των τάξεων οι  μαθητές 
απάντησαν ως εξής: Το 86% ήταν αντίθετα με το φαινόμενο της πειρατείας, το 0% δήλωνε άγνοια 
για το θέμα, ενώ το 14% δήλωνε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Στο ερώτημα «τι είναι πειρατεία» 
απάντησαν με σαφήνεια το88% με προτάσεις όπως «η κλοπή στοιχείων», το κατέβασμα 
τραγουδιών και ταινιών. Η συντριπτική πλειοψηφία (98%) ήξερε τι είναι πνευματικά δικαιώματα 
Για την εικονοκλοπή απάντησαν ότι από τη στιγμή που κάτι ανεβαίνει στο Διαδίκτυο είναι προς 
κοινή χρήση με την υποχρέωση του χρήστη προς τον δημιουργό τουλάχιστον να τον αναφέρει. Η 
συζήτηση ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση της διαδικασίας η οποία άρεσε πολύ. Ζήτησαν οι 
μαθητές να επαναλάβουμε την ίδια προσέγγιση και σε άλλα αντικείμενα του μαθήματος της 
Πληροφορικής αλλά αποφάσισαν να ζητήσουν και από άλλους καθηγητές να κάνουν το ίδιο στο 
μάθημα τους. 
Αντιπαραθέτοντας τις αρχικές και τελικές απαντήσεις των μαθητών βγαίνει αβίαστα το 
συμπέρασμα ότι οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα πνευματικών διακιωμάτων, 
λογοκλοπής, πειρατείας.  Συνειδητοποίησαν ότι και στο διαδίκτυο η προσωπικότητα του καθενός 
πρέπει να διαφυλάσσεται και να προστατεύεται. Έπεσαν στερεότυπα και αναθεωρήθηκαν 
απόψεις. Εδραιώθηκε η πεποίθηση ότι «υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο και 
υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για τα οποία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».  
(Διάρκεια 15 λεπτά) 
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Τα οφέλη από την αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν σημαντικά. Τα 
σπουδαιότερα είναι:  
Η δημιουργία προϋποθέσεων για αποτελεσματική δημιουργική και ενεργητική  μάθηση, καθώς 
αυξήθηκε η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκόμενων μαθητών και του καθηγητή, προκλήθηκαν 
συζητήσεις, διαφωνίες, πολλαπλές ερμηνείες η δε μάθηση συντελέστηκε μέσα από τη διαδικασία 
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygottsky). 
Οι μαθητές εμπλέκοντας έργα τέχνης με τις απαιτούμενες προς κατανόηση έννοιες της 
πληροφορικής είδαν ολιστικά το θέμα «πνευματικά δικαιώματα, πειρατεία, λογοκλοπή στο 
διαδίκτυο» αναλύοντας πτυχές  τεχνολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και αισθητικής φύσεως. 
Ακόμα τα έργα τέχνης με τα οποία ο μαθητής ήρθε σε επαφή του καλλιέργησαν τη μεταγνωστική 
ικανότητα μια και αρκετές μέρες μετά οι μαθητές συζητούσαν τον πίνακα του Μουνκ.   
Οι μαθητές αναλύοντας έργα τέχνης και προσπαθώντας να τα συνδυάσουν με τις έννοιες της 
πληροφορικής ήρθαν σε επαφή με πλούσιο πληροφοριακό υλικό το οποίο αναμφίβολα ενισχύει 
την πολιτισμική συνείδηση. Παρατηρώντας τα έργα τέχνης, αποκαλύπτονται κοινωνικές αξίες, 
ιστορικά και πολιτικά δεδομένα, φιλοσοφικές αντιλήψεις.  
Τέλος έγινε εξάσκηση στη συνδυαστική σκέψη, στην αφαιρετική ικανότητα στην γνωστική 
ευελιξία, στην ερμηνευτική γνώση, στη φαντασιακή σκέψη και στην ανάπτυξη της αισθητικής 
(Efland, 2002: 133-171), στη δημιουργική οπτική, στην εναλλακτική οπτική και στην 
ενασυναίσθηση.  
Σε ένα έργο τέχνης κρύβεται αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει να ανακαλύψει ο παρατηρητής. 
(Κόκκος, 2011: 43) Με τον τρόπο αυτό η σκέψη μας γίνεται πιο αναλυτική, πιο διεισδυτική. 
Ταυτόχρονα διεγείρεται και η συναισθηματική νοημοσύνη του παρατηρητή. Η ολιστική επομένως 
ανάλυση έργων τέχνης (πίνακες, φωτογραφίες, λογοτεχνικά ή θεατρικά – κινηματογραφικά έργα, 
γλυπτά, ή ακόμα και γκράφιτι) καλλιεργεί τον κριτικό στοχασμό (Freire, 1985) και παρέχει τη 
δυνατότητα εναλλακτικών νοηματοδοτήσεων, πολλαπλών ερμηνειών και τελικά μιας 
πολυδιάστατης θέασης του κόσμου. 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή περιγράφεται μιαπρόταση αξιοποίησης της συστηματικής χρήσης διαδικτυακών κουίζ 
για την καλύτερη υποστήριξη της διδασκαλίας της Πληροφορικής αλλά και άλλων μαθημάτων του 
Γυμνασίουμέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης QuipperSchool. Κεντρική ιδέα της 
πρότασης είναι η χρήση της πλατφόρμας Quipper School σε συνδυασμό με την πλατφόρμα «η-τάξη» του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ)ή άλλα λογισμικά όπως επεξεργαστές κειμένου ή υπολογιστικά 
φύλλα. Μέσα από την πλατφόρμαQuipperSchool γίνεται συστηματική χρήση κουίζ, στα οποία οι μαθητές 
απαντούν, αφού μελετήσουν εκπαιδευτικό υλικό που είναι ήδη δημοσιευμένο στην πλατφόρμα «η-τάξη» 
του Π.Σ.Δ. Κεντρική ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα Quipper School όχι μόνο ως ένα 
εργαλείο αξιολόγησης, αλλά και ως ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει κίνητρα και ευκαιρίες μάθησης. 
Στα πλαίσια της δραστηριότητας διενεργήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου, για να καταγραφεί η 
άποψη των μαθητών για την πλατφόρμα Quipper, τα χαρακτηριστικά της και τη μελλοντική αξιοποίησή της. 

Λέξεις κλειδιά: Κουίζ, ασύγχρονη, μάθηση, αξιολόγηση 

Εισαγωγή 
Η χρήση των διαδικτυακών κουίζ κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα, καθώς συχνά οι 

εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν καλύτερα τη διδασκαλία τους. Οι 
εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους μια πληθώρα λογισμικών δημιουργίας κουίζ, ενώ η 
δημιουργία τους είναι δυνατή και μέσα από πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπως η 
πλατφόρμα «η-τάξη» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ). Στη διεθνή βιβλιογραφία 
μπορούμε να συναντήσουμε αρκετές αναφορές στα οφέλη της χρήσης των διαδικτυακών κουίζ. 
Πολλοί ερευνητές (Brothen&Wambach, 2001, 2004; Daniel&Broida, 2004, DanielandKing, 2003) 
συμφωνούν ότι μπορούμε να αποκομίσουμε περισσότερα οφέλη από τα κουίζ, όταν είναι 
σχεδιασμένα για διαδικτυακή χρήση. Οι Salomon&Almog (1998) υποστηρίζουν, ότι η χρήση των 
ηλεκτρονικών κουίζ βοηθά τους μαθητές να παραμένουν συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι 
στους στόχους τους, ενώ οι Rosenthal&McKnight (1996) θεωρούν, ότι με τη χρήση τους οι 
μαθητές αποκτούν καλύτερη αντίληψη για την πρόοδο της μελέτης τους. 

Συχνά η χρήση κουίζ ηλεκτρονικής μορφής δεν χαρακτηρίζεται από κάποια ομοιομορφία ή 
συνέχεια, καθώς μπορεί να χρησιμοποιούνται κουίζ διαφορετικών χαρακτηριστικών που ίσως 
δημιουργήθηκαν με διαφορετικά λογισμικά, η χρήση τους μπορεί να γίνεται με μεταβαλλόμενη 
συχνότητα ή ενδέχεται να μην καταγράφεται συνολική βαθμολογία του μαθητή για το σύνολο των 
κουίζ. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης δεν υποστηρίζεται επανάληψη του κουίζ στοχευμένη στις 
ερωτήσεις που απαντήθηκαν λανθασμένα. Να σημειωθεί, ότι στην περίπτωση που 
χρησιμοποιείται η πλατφόρμα «η-τάξη»του Π.Σ.Δ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν  να δημιουργήσουν 
διαδικτυακά κουίζ με διάφορους τύπους ερωτήσεων, ωστόσο δεν αποθηκεύεται βαθμολογία για το 
κουίζ ή για μια σειρά από κουίζ που θα εκτελέσει διαδοχικά ο μαθητής. Αυτό δεν θα ήταν 
δυνατόν, μιας και δεν υπάρχει προσωποποιημένη πρόσβαση για τους μαθητές.  

Η χρήση των διαδικτυακών κουίζ αποτελεί μια πρόκληση και ταυτόχρονα μια ευκαιρία για να 
καλύψουμε πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Αν και συχνά οι μαθητές τείνουν να χρησιμοποιούν τα 
διαδικτυακά κουίζ σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα παιδαγωγικά – διδακτικά εργαλεία 
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ηλεκτρονικής μορφής (Gurung, 2003), η χρήση των διαδικτυακών κουίζ δεν οδηγεί πάντα σε 
βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών σε εξετάσεις (Brothen&Wambach, 2001, 2004). Το 
ηλεκτρονικό κουίζ είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης για 
τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο η σχεδίασή του θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το προσδοκώμενο 
όφελος για τους μαθητές. Η άμεση ανατροφοδότηση που παρέχει ένα διαδικτυακό κουίζ είναι 
πολύ χρήσιμη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Είναι όμως αυτό το 
μεγαλύτερο όφελος που μπορεί να προσφέρει η χρήση τους; Η πρόκληση για τον εκπαιδευτικό 
είναι να αξιοποιήσει ένα εργαλείο που είναι ταυτισμένο με συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποτελεί μόνο ένα εργαλείο αξιολόγησης αλλά ταυτόχρονα και ένα 
εργαλείο που προάγει τη γνώση. 

Η αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού αλλά και της εμπειρίας των μαθητών στη 
χρήση κάποιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι πάντα επιθυμητή. Αρκετοί μαθητές 
έχουν εμπειρία και εξοικείωση με τη χρήση της πλατφόρμας «η-τάξη» του Π.Σ.Δ και σε πολλά 
σχολεία έχει ήδη δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό για πολλές ενότητες της διδακτέας ύλης του 
μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων. Η υποστήριξη που προσφέρει η χρήση της 
πλατφόρμας «η-τάξη»του Π.Σ.Δ θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη συνδρομή μιας άλλης 
πλατφόρμας η οποία είναι προσανατολισμένη περισσότερο στη δημιουργία και φιλοξενία με 
τρόπο οργανωμένο μιας σειράς από κουίζ ηλεκτρονικής μορφής.  

Η εργασία αυτή αποτελεί μια πρόταση αξιοποίησης της πλατφόρμας Quipper School 
(https://school.quipper.com /) σε συνδυασμό με την πλατφόρμα «η-τάξη». Η πλατφόρμα «η-τάξη» 
θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας μέσα από την παροχή εκπαιδευτικού 
υλικού και δραστηριοτήτων, ενώ η πλατφόρμα Quipper School θα χρησιμοποιηθεί για να 
αποτελέσει το οργανωμένο πλαίσιο, μέσα από το οποίο οι μαθητές θα χρησιμοποιούν διαδικτυακά 
κουίζ. Η πλατφόρμα Quipper School χρησιμοποιείται με προσωποποιημένη πρόσβαση και παρέχει 
τη δυνατότητα καταγραφής συνολικού σκορ και στατιστικών στοιχείων για ολόκληρη την πορεία 
του μαθητή και για όλες τις ενότητες που χρησιμοποιεί μέσα από την εφαρμογή. Η πλατφόρμα 
QuipperSchool μέσα από το γραφικό περιβάλλον της εισάγει μερικά στοιχεία παιχνιδοποίησης της 
μαθησιακής διαδικασίας (gamification), όπως για παράδειγμα ο τρόπος επιβράβευσης με  συλλογή 
πόντων, με τους οποίους ο μαθητής μπορεί να διαμορφώσει το περιβάλλον εργασίας του, 
«αγοράζοντας» στοιχεία που το συνθέτουν.   

Μέσα στα πλαίσια της δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση 
ερωτηματολογίου ηλεκτρονικής μορφής, για να καταγραφεί η άποψη των μαθητών απέναντι στη 
χρήση της πλατφόρμας Quipper School και για την ενδεχόμενη μελλοντική αξιοποίηση της 
πλατφόρμας για το μάθημα της Πληροφορικής ή για άλλα μαθήματα. 

Περιγραφή του λογισμικού 
Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Quipper School δημιουργήθηκε από την ομώνυμη 

εταιρεία που εδρεύει στις Φιλιππίνες. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε 
εκπαιδευτικό υλικό οργανωμένο σε ενότητες (modules). Σε κάθε ενότητα μπορούμε να 
δημιουργήσουμε κεφάλαια, ενώ σε κάθε κεφάλαιο μπορούμε να αναρτήσουμε εκπαιδευτικό υλικό 
σε μορφή εγγράφων (μορφή pdf) ή σε μορφή παρουσιάσεων. Για κάθε κεφάλαιο μπορούμε να 
δημιουργήσουμε κουίζ ηλεκτρονικής μορφής. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη δημιουργία 
ερωτήσεων διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις επιλογής, σύντομης απάντησης, ιεράρχησης ή 
κατηγοριοποίησης απαντήσεων. 

Η χρήση της πλατφόρμας γίνεται με προσωποποιημένη πρόσβαση μέσω στοιχείων εισόδου 
(όνομα χρήστη και κωδικός). Απαιτείται εγγραφή τόσο για τον διδάσκοντα όσο και για τους 
μαθητές. Για την εγγραφή του διδάσκοντα απαιτείται η ύπαρξη λογαριασμού ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, ενώ δεν είναι απαραίτητη για τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός  χρησιμοποιεί την 
πλατφόρμα Quipper School μέσα από τις πύλες Create και Link. Μέσα από την πύλη Create ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Μέσα από την πλατφόρμα Link 
ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει τάξεις, να εγγράψει μαθητές σε αυτές, να δημιουργήσει 
ομάδες μαθητών, να δημιουργήσει νέες αναθέσεις εργασιών προς τους μαθητές μιας τάξης ή μιας 
ομάδας (Group) και να παρακολουθήσει τις επιδόσεις τους. Για κάθε μαθητή ο εκπαιδευτικός 
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εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας και στη συνέχεια «επανέρχεται» στην πλατφόρμα 
QuipperSchool, για να απαντήσει στα ηλεκτρονικά κουίζ. 

Η ανάθεση εργασίας δημιουργεί στους μαθητές την αίσθηση, ότι έχουν μια συγκεκριμένη 
αποστολή να εκπληρώσουν, κάτι που ελπίζουμε να τους ενεργοποιήσει, ώστε να προσηλωθούν σε 
έναν συγκεκριμένο στόχο. Η υποχρέωση των μαθητών να ολοκληρώσουν την αποστολή τους 
μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δημιουργεί προϋποθέσεις για την καλλιέργεια 
ικανοτήτων αυτοοργάνωσης και διαχείρισης χρόνου. 

Είναι πολύ σημαντικό να οριοθετηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα 
Quipper σε συνδυασμό με την πλατφόρμα «η-τάξη» του Π.Σ.Δ. Ασφαλώς πρόκειται για 
δραστηριότητα που υλοποιεί μεικτό μοντέλο μάθησης. Στο σχολείο εφαρμογής της 
δραστηριότητας εφαρμόζεται ήδη μεικτό μοντέλο μάθησης μιας και οι μαθητές  χρησιμοποιούν 
συστηματικά την πλατφόρμα «η-τάξη» του Π.Σ.Δ. Στα πλαίσια της εφαρμογής μεικτού μοντέλου 
μάθησης, η χρήση της πλατφόρμας Quipper θα πρέπει να συνδυαστεί ομαλά με τη δια ζώσης 
διδασκαλία. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου ο διδάσκοντας επιλέγει τις τεχνικές με τις οποίες θα 
παρουσιάσει τις νέες γνώσεις ή δεξιότητες. Ταυτόχρονα μπορεί να προβεί σε μια σειρά 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, ώστε να προετοιμάσει τους μαθητές του να αξιοποιήσουν, όσο 
πιο αυτόνομα γίνεται την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσα από τον συνδυασμό Quipper – «η-
τάξη».  Η παρέμβαση του διδάσκοντα μειώνεται, καθώς οι μαθητές αναλαμβάνουν πιο ενεργό 
ρόλο στην κατάκτηση της γνώσης. Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί την μετάβαση προς ένα πιο 
μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης. Η ανατροφοδότηση που προσφέρει η πλατφόρμα Quipper 
στον διδάσκοντα, μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από μια οργανωμένη παρέμβαση που διορθώνει 
τυχόν παρανοήσεις και παρέχει εξηγήσεις για την υπέρβαση δυσκολιών. Κάτω από τις συνθήκες 
αυτές θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η χρήση της πλατφόρμας QuipperSchool ενισχύει τις 
δυνατότητες του μεικτού μοντέλου μάθησης που ήδη χρησιμοποιείται και παρέχει κίνητρα για 
μεγαλύτερη χρήση του.Βασικοί λόγοι για τους οποίους κρίνεται σκόπιμη η χρήση της πλατφόρμας 
QuipperSchool είναι οι παρακάτω: 

 Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών. 
 Παρέχει άμεση ανατροφοδότηση τόσο σε μαθητές όσο και εκπαιδευτικούς. 
 Υποστηρίζεται η επανάληψη των ερωτήσεων που απαντήθηκαν λανθασμένα. 
 Για κάθε ερώτηση υπάρχει η δυνατότητα παροχής συμβουλών και εξηγήσεων. 
 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί λεπτομερώς την πορεία και επίδοση των 

μαθητών (ατομικά αλλά και ως τμήμα). 
 Η εφαρμογή ενημερώνει τον διδάσκοντα για τις ερωτήσεις στις οποίες οι μαθητές είχαν 

χαμηλότερη επίδοση, βοηθώντας τον να εντοπίσει τα «κενά γνώσης». 
 Το ευχάριστο περιβάλλον σε συνδυασμό με το κίνητρο της καταγραφής του σκορ μπορεί 

να ενεργοποιήσει τους μαθητές. 
 Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη δωρεάν, διαδικτυακά ανά πάσα στιγμή και από 

οπουδήποτε, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξοπλισμό. 
Από την πλατφόρμα «η-τάξη» θέλουμε να αξιοποιήσουμε το ήδη δημοσιευμένο υλικό, την 

εμπειρία των μαθητών στη χρήση της, την ελεύθερη πρόσβαση και την ευκολία που παρέχει το 
περιβάλλον της. Από την πλατφόρμα Quipper School θέλουμε να αξιοποιήσουμε το 
ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας διαδικτυακών κουίζ και παρακολούθησης της επίδοσης 
του μαθητή τόσο από τον ίδιο όσο και από τον διδάσκοντα. Ένα άλλο στοιχείο από το οποίο 
προσδοκούμε οφέλη, είναι η δυνατότητα δημιουργίας ευχάριστου κλίματος μέσα από τα στοιχεία 
παιχνιδοποίησης που ενσωματώνει η πλατφόρμα. Η δυνατότητα εποπτείας της επίδοσης του 
μαθητή ή του τμήματος μπορεί να αξιοποιηθεί από τον διδάσκοντα και ως ένα πολύτιμο εργαλείο 
παρακολούθησης της συμπεριφοράς των μαθητών. Για παράδειγμα ο διδάσκοντας μπορεί να δει, 
αν ο μαθητής επανέρχεται στη χρήση του κουίζ, για να απαντήσει εκ νέου σε ερώτηση που 
απάντησε λανθασμένα ή απλά αρκείται στην τυπική διεκπεραίωση της δοκιμασίας για μια φορά 
όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα.     

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κατά τη χρήση 
του Quipper είναι η αξιοποίησή του με τρόπο που να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης.Αξιοποιώντας 
το πλήθος των διαθέσιμων χαρακτήρων για τη διατύπωση της ερώτησης μπορούμε να 
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μαθητές, όπως η συλλογή πόντων, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν εντός εφαρμογής 
για αγορές στοιχείων του περιβάλλοντος. Παρόλο που αυτό δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο, 
ωστόσο δεν παύει να είναι ένα στοιχείο γνώριμο στους μαθητές, καθώς το συναντούν σε πολλές 
άλλες εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούν στο διαδίκτυο. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας του 
περιβάλλοντος του Quipper μας δίνει την ελπίδα, ότι θα αγγίξει σε μεγαλύτερο βαθμό τους 
μαθητές και θα δημιουργήσει ευχάριστο κλίμα, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
επίτευξη καλών αποτελεσμάτων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα μπορούσαμε να 
ισχυριστούμε, ότι η πρόταση χρήσης του Quipper διεκδικεί ένα μέρος του χρόνου, που 
αφιερώνουν οι μαθητές στη χρήση του διαδικτύου και αποτελεί μια πρόταση δημιουργικής 
αξιοποίησής του.  

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρήσης της πλατφόρμας Quipper και της πλατφόρμας «η-
τάξη» εργάζονται ατομικά, καθώς ο κάθε μαθητής χρησιμοποιεί τα δικά του στοιχεία 
πρόσβασης.Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του για περισσότερο 
χρόνο και αυτό ανεβάζει τον βαθμό συμμετοχής του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. Σε κάθε 
περίπτωση οι μαθητές μέσα από τη χρήση του Quipper εξοικειώνονται περισσότερο με τη χρήση 
μιας ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και εξερευνούν τις 
δυνατότητες των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων με έναν τρόπο ευχάριστο. 

Ο ρόλος του διδάσκοντα σε μια δραστηριότητα όπως αυτή που περιγράφεται στην εργασία, 
συνάδει με τον ρόλο ενός εκπαιδευτικού, που εφαρμόζει στην πράξη μεικτό μοντέλο μάθησης. 
Υπερβαίνοντας τον παραδοσιακό του ρόλο ο διδάσκων «είναι ο σύμβουλος, ο εμψυχωτής, αυτός 
που συντονίζει τη διεργασία της μάθησης και επιδιώκει να εμπλέξει ενεργητικά σε αυτή τους 
διδασκόμενους. Είναι ένας δημιουργός καταστάσεων που ευνοούν τη μάθηση, όχι ένα πομπός 
γνώσεων» (Αθανασούλα - Ρέππα, 2006). 

Οργάνωση και υλοποίηση διδακτικής πρότασης  
Η υλοποίηση της πρότασης έλαβε χώρα σε Γυμνάσιο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 

του σχολικού έτους. Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 29 μαθητές-ριες της Α΄ τάξης (3 τμήματα) 
και 25 μαθητές-ριες της Β΄ τάξης Γυμνασίου (2 τμήματα). Η δραστηριότητα ξεκίνησε στην πρώτη 
εβδομάδα του Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε σε 4 φάσεις που περιγράφονται παρακάτω:  

1η φάση: Δημιουργία υποδομής στην πλατφόρμα Quipper 
Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής δημιουργήθηκε η απαραίτητη υποδομή στην πλατφόρμα 

Quipper και έγινε η σύνδεση με την πλατφόρμα «η-τάξη». Αρχικά δημιουργήθηκαν τα μαθήματα 
«Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου» και «Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου» μέσα από την πύλη 
http://create.quipper.com/.  Για κάθε μάθημα δημιουργήθηκαν ενότητες (modules) και κεφάλαια 
(topics). Για κάθε κεφάλαιο δημιουργήθηκε το αντίστοιχο κουίζ. Στην περιγραφή κάθε ενότητας 
προστέθηκε κείμενο με τις υποενότητες και τους υπερσυνδέσμους προς τις αντίστοιχες 
υποενότητες που υπήρχαν ήδη δημοσιευμένες στην πλατφόρμα «η-τάξη». Επίσης 
δημιουργήθηκαν λογαριασμοί μαθητών, δημιουργήθηκαν οι τάξεις Α΄και Β΄ Γυμνασίου και έγινε 
η εγγραφή των μαθητών σε αυτές. 

2η φάση: Χρήση της πλατφόρμας από τους μαθητές και τον διδάσκοντα 
Στο ξεκίνημα της φάσης αυτής πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία των μαθητών ώστε να 

χρησιμοποιήσουν τις 2 πλατφόρμες. Τονίστηκε ιδιαίτερα η δυνατότητα των μαθητών να 
χρησιμοποιούν τους συνδέσμους, που υπήρχαν σε κάθε ενότητα του Quipper για να μεταβαίνουν 
στην αντίστοιχη ενότητα της πλατφόρμας «η-τάξη» για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. 
Τονίστηκε επίσης η δυνατότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τους συνδέσμους που υπήρχαν 
μέσα στο πεδίο της συμβουλής (hint), για να παίρνουν βοήθεια προσανατολισμένη στη 
συγκεκριμένη ερώτηση και δόθηκε η προτροπή να διαβάζουν τις εξηγήσεις. Ο εκπαιδευτικός σε 
κάθε νέα ενότητα ανέθετε εργασίες στους μαθητές και παρακολουθούσε τις επιδόσεις τους 
παρεμβαίνοντας στοχευμένα, όταν χρειαζόταν. 
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Φάση 3η – Έρευνα - αξιολόγηση δραστηριότητας 
Μετά το πέρας του Α΄ τριμήνου πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου 

ηλεκτρονικής μορφής με σκοπό να καταγραφεί η άποψη των μαθητών για τη χρήση, τα 
χαρακτηριστικά και γενικά για την αξιοποίηση της πλατφόρμας Quipper. Η έρευνα ήταν 
προσανατολισμένη κυρίως στη χρήση της πλατφόρμας Quipper, καθώς αποτελούσε το νέο 
στοιχείο, που εισήγαγε η συγκεκριμένη δραστηριότητα.   

Για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο Πληροφορικής του 
σχολείου και σύνδεση με το διαδίκτυο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε ενότητας 
χρησιμοποιήθηκαν επίσης λογισμικά εργασιών γραφείου. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι η 
χρήση της πλατφόρμας Quipper επεκτάθηκε και πέραν των ορίων του Α΄ τριμήνου με τη 
δημιουργία νέων κουίζ, καθώς οι μαθητές εκδήλωσαν σχετική επιθυμία.  

Φάση 4η – Επέκταση χρήσης πλατφόρμας Quipper 
Στη φάση αυτή, η οποία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους 

τουλάχιστον, έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές, προσαρμογές και επεκτάσεις σύμφωνα με την 
ανατροφοδότηση, που υπήρξε από τη χρήση της πλατφόρμας, αλλά και τα αποτελέσματα που 
καταγράφηκαν από την έρευνα. Στη φάση αυτή επιχειρήθηκε η επέκταση της χρήσης της 
πλατφόρμας έτσι ώστε να υποστηρίξει τη διδασκαλία και άλλων μαθημάτων.   

Υλοποίηση της έρευνας 
Η έρευνα έλαβε χώρα με τη χρήση ερωτηματολογίου ηλεκτρονικής μορφής μετά την 

ολοκλήρωση των 2 πρώτων φάσεων της δραστηριότητας και αφού οι μαθητές είχαν μελετήσει το 
εκπαιδευτικό υλικό και είχαν απαντήσει στα κουίζ των 10 πρώτων ενοτήτων για το μάθημα της 
Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου και των πρώτων 4 ενοτήτων για την Β΄ τάξη. Σκοπός της 
έρευνας ήταν να καταγράψει την άποψη των μαθητών για τη χρήση της πλατφόρμας Quipper και 
για τη μελλοντική  επέκταση και αξιοποίησή της. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 54 μαθητές, 
εκ των οποίων 26 αγόρια και 28 κορίτσια. 

Αποτελέσματα 
Η έρευνα, που διενεργήθηκε είχε ως αποτέλεσμα μια τυπική καταγραφή του τρόπου, με τον 

οποίο οι μαθητές υποδέχθηκαν τη χρήση της πλατφόρμας Quipper School. Το 68,5% των 
μαθητών δήλωσε, ότι δεν είχε απαντήσει ως τότε σε κουίζ ηλεκτρονικής μορφής για τα μαθήματα 
του σχολείου πριν από τη χρήση του Quipper.  

Οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να τοποθετηθούν σχετικά με τα μαθήματα για τα οποία θα 
επιθυμούσαν επίσης να δημιουργηθούν κουίζ ηλεκτρονικής μορφής μέσα από την πλατφόρμα του 
Quipper. Να σημειωθεί, ότι για την ερώτηση αυτή οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν 
περισσότερα από ένα μαθήματα. Το 68,4% των μαθητών δήλωσε, ότι επιθυμούσε τη δημιουργία 
ηλεκτρονικών κουίζ για τις «Ξένες γλώσσες», το 33,3% των μαθητών επέλεξε τα «Μαθηματικά», 
ενώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται το μάθημα της «Ιστορίας», το οποίο συγκέντρωσε το 25,9% των 
προτιμήσεων των μαθητών. Οι μαθητές επίσης κλήθηκαν να επιλέξουν το αντικείμενο – ενότητα 
του κουίζ που τους άρεσε περισσότερο. Για την ερώτηση αυτή οι μαθητές θα μπορούσαν να 
επιλέξουν μια μόνο επιλογή. Οι μαθητές της Α΄ τάξης σε ποσοστό 31% επέλεξαν το αντικείμενο 
που είχε σχέση με τη χρήση των «Έξυπνων φορητών συσκευών» ως το αγαπημένο τους. Υψηλή 
θέση στις προτιμήσεις των μαθητών της Α΄ τάξης βρέθηκε και το αντικείμενο, που σχετίζεται με 
την «Ασφάλεια στο διαδίκτυο», που συγκέντρωσε το 17,2% των προτιμήσεων των μαθητών. Οι 
μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου επέλεξαν σε ποσοστό 36% το αντικείμενο «Ψηφιακή εικόνα» ως 
το αντικείμενο που τους άρεσε περισσότερο, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το αντικείμενο 
«Ψηφιακός κόσμος» το οποίο επέλεξε το 24% των μαθητών.Συνοπτικά μερικά από τα 
αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι μαθητές τοποθετήθηκαν πάνω σε 
προτάσεις που τους δόθηκαν με βάση την κλίμακα «Διαφωνώ απόλυτα», «Διαφωνώ», «Ούτε 
συμφωνώ – ούτε διαφωνώ»,«Συμφωνώ», «Συμφωνώ απόλυτα».  

Πίνακας 1. Συνοπτική απεικόνιση αποτελεσμάτων έρευνας 
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Ακολουθώντας την επιθυμία των μαθητών, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τα 
ερωτηματολόγια, δημιουργήθηκε ενότητα κουίζ για τη διδασκαλία του μαθήματος των 
Γερμανικών της Α΄ Γυμνασίου. Οι δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα Quipper είναι 
απολύτως συμβατές με τις απαιτήσεις ενός κουίζ, που καλείται να υποστηρίξει τη διδασκαλία της 
Γερμανικής γλώσσας.  Η χρήση της πλατφόρμας Quipper  School στη διδασκαλία της Γερμανικής 
γλώσσας γίνεται για τους ίδιους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε και για τη διδασκαλία 
της Πληροφορικής και με την τήρηση των ίδιων προδιαγραφών. Στην περίπτωση της Γερμανικής 
γλώσσας ακολουθείται και πάλι το μοντέλο αξιοποίησης της πλατφόρμας «η-τάξη» και 
αξιοποιείται η εμπειρία χρήσης διαδικτυακών κουίζ για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, που έχουν 
ήδη αρκετοί μαθητές. Γενικότερα θα λέγαμε, ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια 
καλλιέργειας κουλτούρας χρήσης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και συντελείται ένα ακόμα βήμα 
για τη μεγαλύτερη χρήση του Quipper School σε περισσότερα μαθήματα του Γυμνασίου. 

Συμπεράσματα 
Τα στοιχεία που προέκυψαν από την εποπτεία της δραστηριότητας των μαθητών μέσα από το 

περιβάλλον του Quipper και από την έρευνα, έδειξαν, ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα  την πλατφόρμα για αρκετό χρόνο εντός και εκτός σχολείου. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της έρευνας οι μαθητές επιθυμούν τη χρήση της πλατφόρμας και σε άλλα 
μαθήματα και θεωρούν πως η χρήση του Quipper ήταν μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα γι’ 
αυτούς. Η χρήση της πλατφόρμας Quipper δίνει μια παιγνιώδη διάσταση στη μαθησιακή 
διαδικασία, την οποία δεν μπορεί να δώσει από μόνη της η χρήση της πλατφόρμας «η-τάξη». 
Τόσο ο παιγνιώδης χαρακτήρας όσο και η καταγραφή του σκορ εισάγουν στοιχεία, με τα οποία οι 
μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι και έχουν συνδέσει με ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Οι μαθητές 
αισθάνονται, ότι χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον οικείο, ενώ η καταγραφή του σκορ μπορεί να 
πυροδοτήσει ευγενή άμιλλα και έναν υγιή ανταγωνισμό. 

Η χρήση της πλατφόρμας Quipper σε συνδυασμό με την πλατφόρμα «η-τάξη» καλύπτει μια 
ακόμα προσδοκία των μαθητών που σχετίζεται με τη χρήση του Η/Υ ειδικά στο μάθημα της 
Πληροφορικής. Οι μαθητές αποδέχονται δύσκολα την ιδέα της θεωρητικής προσέγγισης μιας 
ενότητας, καθώς έχουν συνδέσει το μάθημα της Πληροφορικής με εκτεταμένη χρήση του Η/Υ. 
Ανάλογες προσδοκίες έχουν, όπως προέκυψε από την έρευνα και για άλλα μαθήματα. Η χρήση 
του Quipper School σε συνδυασμό με την πλατφόρμα «η-τάξη» αυξάνει τον χρόνο χρήσης του 

Ερωτήσεις 
Διαφωνώ
απόλυτα 

Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφ. 
ούτε 
διαφ. 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα  

Η ενασχόληση με το Quipper 
ήταν για μένα πολύ ευχάριστη. 

1,9% 1,9% 9,2% 42,6% 44,4% 

Θέλω να συνεχιστεί η εφαρμογή 
του Quipper σε συνδυασμό με την 
«η-τάξη» μέχρι το τέλος της 

0,0% 0,0% 14,8% 27,8% 57,4% 

Θέλω να συνεχιστεί η εφαρμογή 
του Quipper σε συνδυασμό με την 
«η-τάξη» και για την επόμενη 

0,0% 0,0% 14,8% 24,1% 61,1% 

Βρήκα το περιβάλλον Quipper – 
«Η-τάξη» πολύ εύκολο. 

0,0% 3,7% 14,9% 37,0% 44,4% 

Η σύνδεση στην πλατφόρμα με 
όνομα χρήστη και κωδικό με 

66,7% 22,2% 3,7% 3,7% 3,7% 

Η καταμέτρηση σκορ έκανε την 
ενασχόληση με το Quipper πιο 
ευχάριστη. 

1,9% 1,9% 14,7% 22,2% 59,3% 

Η καταμέτρηση σκορ ήταν για 
μένα ένα κίνητρο για τη χρήση της 
πλατφόρμας «Η-τάξη». 

5,6% 0,0% 16,7% 48,1% 29,6% 
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Η/Υ, αυξάνει τον βαθμό ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα και μπορεί να δώσει 
ευκαιρίες συμμετοχής και μάθησης σε περισσότερους μαθητές.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο διαδικτυακός χαρακτήρας της εφαρμογής. Οι μαθητές είναι ήδη 
χρήστες του διαδικτύου και συχνά χρησιμοποιούν εφαρμογές που προσφέρουν άμεση 
ανατροφοδότηση, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα στις διαδικασίες αξιολόγησης εντός σχολείου. 
Η χρήση του Quipper αποτελεί μια προσπάθεια του σχολείου να «παίξει» με τους όρους, που 
έχουν συνηθίσει οι μαθητές στην αλληλεπίδρασή τους με τον διαδικτυακό κόσμο.Η εμπειρία από 
τη χρήση της πλατφόρμας Quipper εντός και εκτός σχολείου δείχνει, ότι το σχολείο μπορεί να 
διεκδικήσει ένα μέρος του χρόνου, που αφιερώνουν οι μαθητές στη χρήση του διαδικτύου, έτσι 
ώστε να φτάσουμε σε μια δημιουργική αξιοποίησή του. Οι δυνατότητες ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης που προσφέρει η πλατφόρμα, μπορούν να επεκτείνουν τον σχολικό χρόνο, καθώς 
οι μαθητές μπορούν να την χρησιμοποιούν οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. Κάθε νέα ανάθεση 
εργασίας μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρόσκληση σε μια «ψηφιακή» εκπαιδευτική συνάντηση 
του διδάσκοντα με τους μαθητές του, οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν μια ακόμα αποστολή. 
Όπως φάνηκε η χρήση της πλατφόρμας Quipperμε τον τρόπο που περιγράφει η εργασία, μπορεί 
να διευρύνει όχι μόνο τον εκπαιδευτικό χρόνο, αλλά να διευρύνει και τα γνωστικά πεδία, που 
αγγίζουν τα μαθήματα του Γυμνασίου. Στο μάθημα της Πληροφορικής για παράδειγμα, είναι 
δυνατόν μέσα από τη χρήση της πλατφόρμας, να πετύχουμε επικαιροποίηση των γνώσεων που 
προσφέρονται μέσα από τα σχολικά βιβλία. 

Η χρήση της πλατφόρμας Quipper μοιάζει πολλά υποσχόμενη. Ελκύει την προσοχή των 
μαθητών και τους εντυπωσιάζει.Αποτελεί ένα δελεαστικό εργαλείο αξιολόγησης στα χέρια των 
εκπαιδευτικών, που συνδυάζει ευκολία ανάπτυξης και διαχείρισης. Ο εντυπωσιασμός αν και 
μπορεί να προσφέρει οφέλη, δεν μπορεί να είναι ο τελικός σκοπός μας, ούτε φυσικά το κριτήριο 
επιλογής των εργαλείων, που θα ενσωματώσουμε στη μαθησιακή διαδικασία. Η πρόκληση 
παραμένει: Θα αρκεστούμε στο πρόσκαιρο όφελος του εντυπωσιασμού των μαθητών και στην 
ευκολία που παρέχει στον εκπαιδευτικό ή θα προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε ακόμη 
μεγαλύτερα οφέλη από την αξιοποίηση της πλατφόρμας ως ένα εργαλείο, που θα προσφέρει 
κίνητρα και ευκαιρίες μάθησης; Η χρήση της πλατφόρμας Quipper Schoolσε συνδυασμό με την 
πλατφόρμα «η-τάξη» του Π.Σ.Δ ή άλλα λογισμικά,μας δείχνει το δρόμο της αξιοποίησής της ως 
ένα εργαλείο που ενεργοποιεί τον μαθητή, αξιοποιεί υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και διευρύνει 
τους ορίζοντες των μαθητών σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα μας φέρνει 
μπροστά σε μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση: η επέκταση της χρήσης της πλατφόρμας και σε 
άλλα μαθήματα προϋποθέτει τη συνεργασία και άλλων εκπαιδευτικών άλλων μαθημάτων, η οποία 
είναι πάντα επιθυμητή. 
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Ανάπτυξη εφαρμογών με επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού στο 
Γυμνάσιο: Η μελέτη περίπτωσης ενός Ομίλου 

 
Αλεξούδα Γεωργία 

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο) 

alexouda@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μια μελέτη περίπτωσης ενός μαθητικού ομίλου, στο πλαίσιο του οποίου 
μαθητές Γυμνασίου διδάσκονται προγραμματισμό με τη χρήση επαγγελματικής γλώσσας.  Πιο 
συγκεκριμένα, παρουσιάζονται παραδείγματα σχεδίων έρευνας ανάπτυξης εφαρμογών με την 
επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού C που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ομίλου 
Προγραμματισμού και παρουσιάστηκαν σε μαθητικά συνέδρια. Αρχικά αναλύεται η έννοια του ομίλου 
Προγραμματισμού, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα παραδείγματα των σχεδίων έρευνας, κατατίθεται η 
εμπειρία της υλοποίησης τους και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 
προς τους μαθητές που παρακολούθησαν τον όμιλο το σχολικό έτος 2015-16. Τα αποτελέσματα της 
υλοποίησης των σχεδίων έρευνας είναι πολύ ενθαρρυντικά. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση του ομίλου 
ήταν προαιρετική και πρόκειται για μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κλίση για τον προγραμματισμό. 
Αυτό προκύπτει με βάση την παρατήρηση της διδακτική τους πορείας και την επίδοσή τους και 
επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις τους σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να απαντήσουν. 
Λέξεις κλειδιά: Προγραμματισμός, σχέδια έρευνας,  γλώσσα προγραμματισμού C, όμιλοι 
δημιουργικότητας. 

Εισαγωγή 

Η εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη χρήση επαγγελματικών περιβαλλόντων ανάπτυξης 
εφαρμογών μπορεί να συναντήσει πολλές δυσκολίες. Για το λόγο αυτό προτάθηκαν ποικίλα 
εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2006). Τα 
τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικού 
προγραμματισμού, τα οποία είναι πολύ πιο εύχρηστα αν και λιγότερο ισχυρά συγκρινόμενα με τις 
επαγγελματικές γλώσσες προγραμματισμού (Chao, 2016). Ο προγραμματισμός δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν υπολογιστική σκέψη, η οποία περιλαμβάνει την 
επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εννοιών της επιστήμης των υπολογιστών, όπως είναι η 
ανάλυση και η σύνθεση. Έρευνες έδειξαν ότι η διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 
περιβαλλόντων οπτικού προγραμματισμού μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια της 
υπολογιστικής σκέψης (Lye & Koh, 2014).  

Παρόλα αυτά, μερικοί μαθητές ακόμη και στο Γυμνάσιο εκφράζουν έντονα την επιθυμία να 
μάθουν να προγραμματίζουν σε μια επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού. Οι όμιλοι που 
λειτουργούν στα πειραματικά σχολεία δίνουν τη δυνατότητα  να ικανοποιηθούν τέτοιες επιθυμίες 
μαθητών.  Με βάση το νόμο 3966 (ΦΕΚ 118/2011) για το Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων ο σκοπός των ομίλων είναι η δημιουργία πυρήνων δημιουργικότητας και 
αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η 
κοινωνικοποίησή τους. Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θα μπορούσε να επιδιωχτεί η κάλυψη 
αντίστοιχων επιθυμιών μαθητών άλλων σχολείων είτε με την παρακολούθηση των ομίλων των 
Πειραματικών Σχολείων ή μέσω σχολικών προγραμμάτων στα σχολεία τους (Χατζηφωτεινού, 
2015)  

Ένας από τους τρόπους που προτείνονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των αρχάριων 
προγραμματιστών είναι τα σχέδια έρευνας (Δαγδιλέλης, 2008). Γενικά τα σχέδια έρευνας 
επιτρέπουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Με τον όρο «διαφοροποιημένη διδασκαλία» 
αναφερόμαστε σε μια συστηματική προσέγγιση στο σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας για 
μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες (Παντελιάδου, 2008).  
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα σχεδίων έρευνας ανάπτυξης εφαρμογών 
με την επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού C που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ομίλου 
Προγραμματισμού του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και παρουσιάστηκαν σε μαθητικά συνέδρια. Αρχικά παρουσιάζεται ο όμιλος Προγραμματισμού, 
στη συνέχεια παρουσιάζονται τα παραδείγματα των σχεδίων έρευνας, κατατίθεται η εμπειρία της 
υλοποίησης τους, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου προς 
τους μαθητές που παρακολούθησαν το σχολικό έτος 2015-16 τον όμιλο και τέλος συνοψίζονται τα 
συμπεράσματα της εργασίας. 

Ο όμιλος Προγραμματισμού 

Οι όμιλοι στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία λειτούργησαν επίσημα από το σχολικό έτος 
2012-2013 και συνεχίζουν τη λειτουργία τους και σήμερα που έγινε διάκριση ανάμεσα στα 
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
η λειτουργία του ομίλου Προγραμματισμού ξεκίνησε από το πρώτο έτος της επίσημης λειτουργίας 
τους. Το πρώτο σχολικό έτος της λειτουργίας του ο όμιλος δέχονταν μαθητές από το Γυμνάσιο και 
το Γενικό Λύκειο. Το επόμενο σχολικό έτος οι μαθητές του ομίλου χωρίστηκαν σε αρχάριους και 
προχωρημένους και τα δύο τελευταία σχολικά έτη δημιουργήθηκαν διαφορετικά τμήματα για το 
Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον όμιλο 
Προγραμματισμού του Γυμνασίου, ο οποίος λειτούργησε τα σχολικά έτη 2014-15 και 2015-16. 

Οι βασικοί στόχοι του ομίλου είναι η καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης και η ανάπτυξη 
προγραμματιστικών δεξιοτήτων με την επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού C. Ο όμιλος 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε μαθητικά συνέδρια και σε μαθητικούς 
διαγωνισμούς.  

Ένας από τους λόγους που επιλέχτηκε η γλώσσα προγραμματισμού C είναι η δυνατότητα 
συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής (ΠΔΠ) που διοργανώνεται από την 
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Ο 
ΠΔΠ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελεί το Εθνικό 
σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της 
UNESCO (www.pdp.gr).  

Οι μαθητές το σχολικό έτος 2015-16 διδάχτηκαν στη γλώσσα C όλες τις δομές του δομημένου 
προγραμματισμού, αρχεία, συναρτήσεις, πίνακες, εισαγωγή σε άλλες δομές δεδομένων και 
υλοποίησαν σχέδια έρευνας. Επίσης υλοποιήθηκε εισαγωγή στον προγραμματισμό στη γλώσσα 
python. Κάθε μαθητής για να ολοκληρώσει με επιτυχία τον όμιλο οφείλει να εκπονήσει και να 
παρουσιάσει στην ολομέλεια του ομίλου τουλάχιστον μία εφαρμογή προγραμματισμού. Οι 
περισσότερες εφαρμογές αναπτύχθηκαν στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Dev-C++ 4.9.9.2. 
Στην ανάπτυξη μερικών εφαρμογών αξιοποιήθηκαν περιβάλλοντα της C για προγραμματισμό 
κινητών (Cpp-droid, C4droid).  

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εργάζονται σε ομάδες και συχνά εφαρμόζεται η προσέγγιση του 
προγραμματισμού σε ζεύγη, για την οποία υπάρχει θετική προηγούμενη εμπειρία με βάση 
έρευνες. Στον προγραμματισμό σε ζεύγη δύο μαθητές συνεργάζονται στην ανάπτυξη ενός 
προγράμματος εναλλάσσοντας τους ρόλους του οδηγού και του παρατηρητή. Ο οδηγός 
αναπτύσσει το πρόγραμμα, ενώ ο παρατηρητής ελέγχει την ορθότητα του προγράμματος.  Η 
προσέγγιση αυτή έδειξε να έχει θετικά αποτελέσματα (Lye & Koh, 2014). Υπάρχουν παραλλαγές 
της προσέγγισης αυτής (Grover & Pea, 2013) και ο συνδυασμός της με άλλες εκπαιδευτικές 
μεθόδους μπορεί επίσης να έχει θετικά αποτελέσματα (Hui & Umar, 2011).  

Οι μαθητές του ομίλου Προγραμματισμού από το πρώτο έτος της λειτουργίας του 
παρουσιάζουν εφαρμογές που ανέπτυξαν με την επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού C στο 
Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Σε ό,τι αφορά το τμήμα του 
Γυμνασίου, το σχολικό έτος 2014-15 οι μαθητές του ομίλου παρουσίασαν τρεις εργασίες στο 7ο 
Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας και το σχολικό έτος 2015-16 
παρουσίασαν δύο εργασίες στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC 
(www.acstac.gr), μία εργασία στην  8η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα 
(http://8hmath2016.blogspot.gr/) και πέντε εργασίες στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 
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Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.math-syn-pli.gr/). Η διεπαφή όλων των εφαρμογών είναι στην 
αγγλική γλώσσα. Στα μαθητικά συνέδρια οι μαθητές ενθαρρύνονται, ώστε να ετοιμάσουν μια 
εργασία με - όσο είναι δυνατόν - επιστημονική προσέγγιση και τους δίνεται η δυνατότητα να 
βιώσουν τις διαδικασίες ενός συνεδρίου. Οι εφαρμογές που ανέπτυξαν οι μαθητές και 
περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες εργασίες παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 

Παραδείγματα ανάπτυξης εφαρμογών σε C 

P.C. (Program Checking) 
Η εφαρμογή διαβάζει από αρχείο ένα πηγαίο πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα C/C++ και 

υπολογίζει πληροφορίες για το πρόγραμμα που αφορούν την πολυπλοκότητά του και το χρόνο 
εκτέλεσής του. Επίσης, εντοπίζει απλά συντακτικά λάθη (π.χ. παρενθέσεις, έλλειψη 
ερωτηματικού) και ενημερώνει τον προγραμματιστή για αυτά. Αρχικά εκτελείται ο έλεγχος των 
συντακτικών λαθών και αν δεν εντοπιστούν λάθη, ακολουθεί ο υπολογισμός της πολυπλοκότητας. 
Η εφαρμογή έχει ποικίλες προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης, όπως ο εντοπισμός περισσότερων 
συντακτικών λαθών, ο υπολογισμός της πολυπλοκότητας στην περίπτωση της αναδρομής, κ.α. Η 
εφαρμογή αναπτύχθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον Dev-C++ 4.9.9.2. (Σοφικίτης & 
Τζίνας, 2015). 

Υπολογισμοί αριθμητικών και γεωμετρικών προόδων 

Η εφαρμογή κάνει διάφορους υπολογισμούς που αφορούν αριθμητικές και γεωμετρικές 
προόδους. Συγκεκριμένα, υπολογίζει και εμφανίζει τους όρους μιας αριθμητικής προόδου με τα 
εξής δεδομένα εισόδου: τον πρώτο όρο της προόδου, τη διαφορά της προόδου και το πλήθος των 
όρων που θέλουμε να εμφανιστούν. Επίσης υπολογίζει και εμφανίζει τους όρους μιας γεωμετρικής 
προόδου με τα εξής δεδομένα εισόδου: τον πρώτο όρο της προόδου, το λόγο της προόδου και το 
πλήθος των όρων που θέλουμε να εμφανιστούν. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη ή 
εγγράφονται σε αρχείο ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Επιπλέον, διαβάζει μια ακολουθία 
αριθμών και ελέγχει αν πρόκειται για αριθμητική ή γεωμετρική πρόοδο. Η ανάγνωση των 
δεδομένων γίνεται από το πληκτρολόγιο ή από αρχείο ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Η 
εφαρμογή της παρούσας εργασίας προγραμματίστηκε στο περιβάλλον Dev-C++ 4.9.9.2. 
(Κεχαγιόγλου, Μαυρομάτη & Μακρόπουλος, 2015). 

Crystal Gate 

Πρόκειται για ένα  παιχνίδι ρόλων (RPG - Role Playing Game) που συνδυάζει και 
χαρακτηριστικά παιχνιδιού γνώσεων. Στο  Crystal Gate ο παίκτης βρίσκεται στη μέση του 
πουθενά με την εξής αποστολή: Να μαζέψει και τα τρία κλειδιά και να ξεκλειδώσει τις 
αντίστοιχες τρεις πύλες καταστρέφοντας μια για πάντα τον κακό βασιλιά των Goblin. 
Προκειμένου να πετύχει το στόχο του περνάει από ποικίλες δοκιμασίες που σχετίζονται με μάχες, 
λαβυρίνθους καθώς και ερωτήσεις Φυσικής, Μαθηματικών και Λογικής. Η εφαρμογή 
αναπτύχθηκε στην android εφαρμογή Cpp-Droid και μπορεί να εκτελεστεί και στο περιβάλλον της 
Dev-C++ 4.9.9.2. (Τσαπκίνης, 2015). 

Mathematical Theorems Calculator 

Το πρόγραμμα μέσω του μενού του δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να κάνει τα εξής: 1. Να 
εμφανίζει όσους θετικούς αριθμούς επιθυμεί από την ακολουθία του Fibonacci. 2. Να εμφανίζει 
όσες σειρές θέλει από το τρίγωνο του Pascal. 3. Να εμφανίζει τις πυθαγόρειες τριάδες μέχρι τον 
αριθμό που θα πληκτρολογήσει. 4. Να επιλέξει την έξοδο από το πρόγραμμα. Οι αριθμοί 
Fibonacci χρησιμεύουν στην ανάπτυξη του πληθυσμού π.χ. σε κουνέλια, μέλισσες κ.ά. Επίσης 
είναι χρήσιμοι στη διακλάδωση στα δέντρα. Κάθε αριθμός Fibonacci είναι ίσος με το άθροισμα 
των δύο προηγούμενων αριθμών. Το τρίγωνο του Pascal βοηθάει στον υπολογισμό του 
συντελεστή των ταυτοτήτων και είναι πολύ σημαντικό για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων. 
Κάθε σειρά είναι άθροισμα της επόμενης δύναμης του 2 (π.χ. 1η σειρά 20, 2η σειρά 21, κ.ο.κ.). 
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Τέλος, οι πυθαγόρειες τριάδες είναι χρήσιμες στον υπολογισμό του Πυθαγόρειου Θεωρήματος, 
δηλαδή στο άθροισμα των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου (Φαϊτατζής, 2016). 

Matrix Master 

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον C4Droid, το 
οποίο διατίθεται από το Play Store της Google. Μέσω του κεντρικού μενού της εφαρμογής, ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες πράξεις των πινάκων ή την έξοδο από την 
εφαρμογή. Οι διαθέσιμες από την εφαρμογή πράξεις των πινάκων είναι οι εξής: Πρόσθεση, 
Αφαίρεση, Βαθμωτός Πολλαπλασιασμός, Πολλαπλασιασμός, Μεταφορά. Αφού γίνει η επιλογή, ο 
χρήστης καλείται να εισάγει τον αριθμό των γραμμών και των στηλών για έναν ή δύο πίνακες, 
ανάλογα με τον υπολογισμό που επέλεξε. Στη συνέχεια εισάγει τα στοιχεία του πίνακα (ή των 
πινάκων). Αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη 
(Τσαπκίνης, 2016). 

Οι γεωμετρικές πρόοδοι στην οργάνωση αθλητικών αγώνων 

Στην εφαρμογή αυτή με τυχαίο, άρα αντικειμενικό τρόπο, οργανώνονται αποτελεσματικά 
αθλητικοί αγώνες και εκτυπώνεται πλήρες πρόγραμμα από την προκριματική φάση μέχρι και τον 
τελικό. Στην ανάπτυξη της εφαρμογής αξιοποιήθηκαν γνώσεις Μαθηματικών που αφορούν τις 
δυνάμεις του 2 και τις γεωμετρικές προόδους (Αλβανός, Παπάρας & Τσαπκίνης, 2016). 

PhyPro 

Το “PhyPro” είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στην επαγγελματική γλώσσα 
προγραμματισμού C. Μέσω του βασικού μενού της εφαρμογής δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα 
να κάνει τα εξής: 1. Να υπολογίζει το βάρος του σε διάφορα σημεία του ηλιακού συστήματος 
χρησιμοποιώντας τη μάζα του. 2. Να υπολογίζει τη συνισταμένη δύναμη δύο δυνάμεων. 3. Να 
υπολογίζει την πίεση χρησιμοποιώντας τη δύναμη και το εμβαδόν. 4. Να υπολογίζει τη μέση 
ταχύτητα. 5. Να υπολογίζει την υδροστατική πίεση. Στις δύο πρώτες επιλογές υπάρχουν 
υποκατηγορίες (Τσαπκίνης & Φαϊτατζής, 2016). 

XYMath 

Το “XYMath” είναι μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον 
C4droid και στο περιβάλλον DevC++ 4.9.9.2. Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει τις εξής 
λειτουργίες: 1. Αυτόματος υπολογισμός απόστασης μεταξύ δύο σημείων σε σύστημα 
συντεταγμένων με την εφαρμογή του ανάλογου μαθηματικού τύπου και χωρίς τη χρήση 
σχεδιαγράμματος. 2. Έλεγχος ύπαρξης μεταξύ τους αναλογίας. 3. Υπολογισμός του λόγου 
ανάλογων ποσών. 4. Έλεγχος ύπαρξης μεταξύ τους αντιστρόφου αναλογίας. 5. Υπολογισμός του 
λόγου αντιστρόφως ανάλογων ποσών. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη και 
εγγράφονται σε αρχεία κειμένου (txt). Τα παραπάνω αποτελούν τα δομικά στοιχεία του 
προγράμματος, το οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί με επιπλέον δυνατότητές. Το βιβλίο 
μαθηματικών της β’ γυμνασίου αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για την υλοποίηση αυτής της 
εφαρμογής που θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές της β’ γυμνασίου στην επίλυση 
μαθηματικών προβλημάτων. Η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί τόσο σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές όσο και σε Android συσκευές (Μωυσίδης, Μπένης & Παπάρας, 2016). 

Μαθηματικοί υπολογισμοί 
Η εφαρμογή εκτελεί τους εξής μαθηματικούς υπολογισμούς: Εύρεση μέγιστου κοινού διαιρέτη 

δύο αριθμών, εύρεση ελάχιστου κοινού πολλαπλάσιου δύο αριθμών, επίλυση εξισώσεων τύπου 
ax+b=0 και αx2+βx+γ=0 και εύρεση πρώτων αριθμών. Η εφαρμογή προγραμματίστηκε στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον της Dev-C++ 4.9.9.2. Παράλληλα στο πλαίσιο εργασίας σύγκρισης 
προγραμματιστικών περιβαλλόντων, οι παραπάνω υπολογισμοί προγραμματίστηκαν και στο 
εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch (Αλβανός & Λιουλιάκης, 2016). 
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Εφαρμογή μελέτης τριγώνων 

Αναπτύχθηκε εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C, η οποία ως σκοπό έχει τη  μελέτη 
ύπαρξης και μέτρησης του πλήθους των τριγώνων, τα μέτρα των πλευρών του οποίου ανήκουν σε 
ένα διάστημα τιμών που δίνει ο χρήστης  και είναι φυσικοί αριθμοί. Αρχικά, η εφαρμογή ζητάει 
από το χρήστη να δώσει ένα διάστημα τιμών. Στη συνέχεια ελέγχει την ύπαρξη σκαληνών 
τριγώνων, των οποίων τα μέτρα των πλευρών ανήκουν στο δοσμένο διάστημα τιμών. Στη 
συνέχεια καταμετράει το πλήθος τους, δηλαδή υπολογίζει την πυκνότητά τους στο δοσμένο 
διάστημα και εξειδικεύει στις ειδικές περιπτώσεις των ισοσκελών και ισόπλευρων τριγώνων 
(Αλβανός & Φιλίππου, 2016). 

Εφαρμογή γράφων 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει ένα μενού με τέσσερις επιλογές (Σοφικίτης & Τζίνας, 2016): 
 Εύρεση βέλτιστου μονοπατιού μεταξύ δύο κόμβων ή ενός με όλους ή και όλων των 

κόμβων μεταξύ τους. Ο σχεδιασμός του γράφου από τον χρήστη γίνετε με την εξής 
μορφή: 

 Αρχικά ο χρήστης εισάγει το πλήθος των κόμβων του γράφου. 

 Μετά εισάγει το πλήθος των ακμών. 

 Τέλος εισάγει πληροφορίες για τις ακμές. (Πρώτα το από που αρχίζει η ακμή, 
δεύτερον που καταλήγει και τέλος το βάρος της ακμής) 

 Εύρεση εκκεντρότητας γράφου. Ακολουθεί ο σχεδιασμός του γράφου με τον ίδιο τρόπο 
όπως πιο πάνω. 

 Εύρεση συνδεσιμότητας γράφου, δηλαδή ο χρήστης εισάγει δυο κόμβους και το 
πρόγραμμα ελέγχει εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους ή εισάγει ένα κόμβο και το 
πρόγραμμα ελέγχει με πόσους κόμβους συνδέεται. 

 Έξοδος, δηλαδή τερματίζει το πρόγραμμα. 

Η εμπειρία του ομίλου - αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

Από τους δεκαπέντε μαθητές που παρακολούθησαν με συνέπεια τον όμιλο μέχρι τέλους και 
εκπλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις τους οι πέντε ήταν μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου, οι έξι 
ήταν μαθητές της Β’ τάξης του Γυμνασίου και οι τέσσερις ήταν μαθητές της Α’ τάξης του 
Γυμνασίου. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν μόνο ένα κορίτσι. Η πλειοψηφία των μαθητών 
είχε παρακολουθήσει τον όμιλο και το προηγούμενο σχολικό έτος. Μόνο ένας μαθητής της Β’ 
τάξης του Γυμνασίου και οι τέσσερις μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου παρακολούθησαν τον 
όμιλο για πρώτη χρονιά. Σημειώνεται ότι από το σχολικό έτος 2011-12 στο συγκεκριμένο σχολείο 
εφαρμόζεται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 
(2011), με βάση το οποίο σε κάθε τάξη του Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται 
ο προγραμματισμός. Γενικά το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση στη διδασκαλία 
του προγραμματισμού (Γεωργαντάκη, 2015). Στο συγκεκριμένο σχολείο στη διδασκαλία του 
προγραμματισμού στα μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου αξιοποιείται κατά κύριο λόγο το 
εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. 

Το προηγούμενο σχολικό έτος παρακολούθησαν τον όμιλο μέχρι τέλους και ήταν συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους 18 μαθητές. Κανένα κορίτσι δεν παρακολούθησε τον όμιλο το συγκεκριμένο 
σχολικό έτος. Παρότι στα μαθήματα Πληροφορικής στο συγκεκριμένο σχολείο δε διαπιστώνονται 
ιδιαίτερες διαφορές στην επίδοση και το ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό ανάμεσα στα 
αγόρια και τα κορίτσια, ο όμιλος Προγραμματισμού διαχρονικά προτιμάται κυρίως από αγόρια.  

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του σχολικού έτους οι μαθητές που παρακολούθησαν τον όμιλο 
έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον, είχαν ενεργό συμμετοχή και εργάζονταν με ιδιαίτερο ζήλο. Τόσο η 
επιλογή του ομίλου, όσο και η συμμετοχή στα μαθητικά συνέδρια και στο διαγωνισμό 
Πληροφορικής ήταν προαιρετική. Πρόκειται για μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κλίση για 
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τον προγραμματισμό. Αυτό προκύπτει με βάση την παρατήρηση της διδακτική τους πορείας και 
την επίδοσή τους και επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις τους σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 
που κλήθηκαν να απαντήσουν. 

 
Πίνακας 1. Αποτελέσματα ερωτήσεων στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert 

Ερώτηση Καθόλ
ου 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ

Πόσο σημαντική ήταν για 
σένα η συμμετοχή σου στο 
συγκεκριμένο όμιλο; 

 
0 

 
0 

 
2 

 
5 

 
7 

Πόσο δύσκολος σου 
φάνηκε ο όμιλος; 

1 6 6 1 0 

Πόσο σε δυσκολεύουν τα 
συντακτικά λάθη στη C; 

2 6 6 0 0 

Πόσο σε αποθαρρύνουν τα 
συντακτικά λάθη στη C; 

7 5 1 1 0 

Πόσο σε δυσκολεύουν τα 
λογικά λάθη στον 
προγραμματισμό με C; 

0 5 9 0 0 

Πόσο σε ενδιαφέρει να 
συνδυάζεις τον 
Προγραμματισμό με τα 
Μαθηματικά; 

0 0 2 8 4 

Πόσο σου άρεσε που 
ανέπτυξες μια δική σου 
εφαρμογή στο πλαίσιο του 
ομίλου; 

0 0 1 2 11 

Πόσο σημαντικό θεωρείς 
ότι είναι να συμμετέχεις σε 
κάποιο Μαθητικό 
Συνέδριο; 

0 4 1 4 5 

Αν συμμετείχες ή θα 
συμμετέχεις σε κάποιο 
μαθητικό συνέδριο, σε 
ποιο βαθμό η συμμετοχή 
σου σε αυτό αύξησε το 
ενδιαφέρον σου για την 
ανάπτυξη της εφαρμογής 
σου; 

0 0 4 1 5 

Το επόμενο σχολικό έτος 
επιθυμείς να συμμετέχεις 
σε κάποιο Μαθητικό 
Συνέδριο; 

0 3 3 2 6 

 
Στο ερώτημα «Σε ενδιαφέρει στο μέλλον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τον 

προγραμματισμό;» όλοι οι μαθητές απάντησαν θετικά. Επίσης, ο όμιλος Προγραμματισμού ήταν 
η πρώτη επιλογή όλων των συμμετεχόντων, από τους οποίους τέσσερις παρακολουθούν ακόμη 
έναν όμιλο του σχολείου. Επιπλέον όλοι οι μαθητές απάντησαν πως θέλουν να παρακολουθήσουν 
και το επόμενο σχολικό έτος τον όμιλο Προγραμματισμού. Στον πίνακα 1 βλέπουμε τα 
αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών σε ερωτήσεις στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert: 
Καθόλου, Λίγο, Μέτρια, Πολύ, Πάρα πολύ.  Στην ερώτηση «Πόσο σημαντική ήταν για σένα η 
συμμετοχή σου στο συγκεκριμένο όμιλο;» βλέπουμε ότι επτά μαθητές απάντησαν πάρα πολύ, 
πέντε μαθητές απάντησαν πολύ και δύο μαθητές απάντησαν μέτρια.  
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Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν τις δυσκολίες που 
συνάντησαν οι μαθητές στον όμιλο. Όπως βλέπουμε και στον πίνακα 1, μόνο ένας μαθητής 
θεωρεί τον όμιλο πολύ δύσκολο.  Έξι μαθητές θεωρούν ότι ο όμιλος έχει μέτριο βαθμό δυσκολίας, 
έξι μαθητές τον θεωρούν λίγο δύσκολο και ένας καθόλου. Δύο μαθητές δηλώνουν ότι τα 
συντακτικά λάθη της C δεν τους δυσκολεύουν καθόλου, έξι δηλώνουν λίγο και έξι δηλώνουν 
μέτρια. Επτά μαθητές δηλώνουν ότι δεν αποθαρρύνονται καθόλου από τα συντακτικά λάθη στη C, 
πέντε δηλώνουν λίγο και μόνο ένας δηλώνει μέτρια και ένας δηλώνει πολύ. Γνωρίζοντας τις 
δυσκολίες που συναντούν οι αρχάριοι προγραμματιστές με τη σύνταξη των επαγγελματικών 
γλωσσών προγραμματισμού και το πρόγραμμα σπουδών του ομίλου θα μπορούσαμε να 
περιμένουμε οι μαθητές να δηλώσουν ότι συναντούν περισσότερες δυσκολίες και ότι τα 
συντακτικά λάθη τους αποθαρρύνουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι απαντήσεις τους έρχονται να 
επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για μαθητές με ένα ιδιαίτερο προφίλ.  

Αναφορικά με τα λογικά λάθη πέντε μαθητές δήλωσαν ότι τους δυσκολεύουν λίγο και εννέα 
μαθητές δήλωσαν μέτρια. Όπως φαίνεται, τα λογικά λάθη τους δυσκολεύουν περισσότερο από τα 
συντακτικά. Ο βαθμός δυσκολίας της διόρθωσης των λογικών λαθών εξαρτάται από το βαθμό 
δυσκολίας της εφαρμογής που επιχειρεί κάποιος να αναπτύξει, το οποίο σημαίνει ότι αν τους 
ζητούνταν να αναπτύξουν πιο προχωρημένες εφαρμογές, θα αναμένονταν να δηλώσουν ότι 
συναντούν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Βέβαια, μελετώντας τις εφαρμογές που ανέπτυξαν 
διαπιστώνουμε ότι είναι προχωρημένες για την ηλικία των μαθητών.  

Το προφίλ των μαθητών είναι ιδιαίτερο και σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με τα Μαθητικά. Οι 
μαθητές της Β’ τάξης και της Γ’ τάξης του Γυμνασίου εισήχθησαν στο πειραματικό σχολείο με 
εξετάσεις, στις οποίες ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα ήταν τα Μαθηματικά. Το ενδιαφέρον 
πολλών μαθητών για τα Μαθηματικά ήταν έκδηλο στην πορεία του ομίλου και εκφράστηκε και 
μέσω των θεμάτων που επέλεξαν για τις εφαρμογές που ανέπτυξαν. Το αυξημένο ενδιαφέρον τους 
για το συνδυασμό του Προγραμματισμού με τα Μαθηματικά επιβεβαιώθηκε και από τις 
απαντήσεις τους σε σχετικό ερώτημα. Τέσσερις μαθητές δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ 
να συνδυάζουν τον Προγραμματισμό με τα Μαθητικά, οκτώ δήλωσαν πολύ και δύο μέτρια. 
Μελετώντας τις εφαρμογές που ανέπτυξαν οι μαθητές διαπιστώνουμε ότι πολλές από αυτές 
απαιτούν ιδιαίτερα προχωρημένες γνώσεις Μαθηματικών που δεν καλύπτονται από τη διδακτέα 
ύλη των τάξεων των μαθητών αυτών. 

Όπως προαναφέρθηκε, στον όμιλο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα σχέδια έρευνας 
προγραμματισμού εφαρμογών. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα θέματα της 
εφαρμογής τους, να εργάζονται με το δικό τους ρυθμό, να προγραμματίζουν σε ζεύγη ή και σε 
μεγαλύτερες ομάδες και γενικά να επωφελούνται από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Η 
ανταπόκριση των μαθητών στην προσέγγιση αυτή κατά τη διδακτική πορεία δείχνει ενθουσιώδης 
και επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις των μαθητών σε σχετική ερώτηση. Έντεκα μαθητές 
δήλωσαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ που ανέπτυξαν μια δική τους εφαρμογή, δύο απάντησαν πολύ 
και ένας μέτρια. 

Όπως περιγράφτηκε πιο αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα, πολλές από τις εφαρμογές που 
προγραμματίζουν οι μαθητές παρουσιάζονται σε μαθητικά συνέδρια. Πέντε μαθητές θεωρούν τη 
συμμετοχή τους στα μαθητικά συνέδρια πάρα πολύ σημαντική, τέσσερις πολύ σημαντική, ένας 
μέτριας σημασίας και τέσσερις λίγο σημαντική. Από τους δέκα μαθητές που συμμετείχαν το 
σχολικό έτος 2015-16 σε κάποιο ή κάποια συνέδρια, οι πέντε δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους αυτή 
αύξησε το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη της εφαρμογής τους πάρα πολύ, ο ένας πολύ και οι 
τέσσερις μέτρια. Η συγκεκριμένη ερώτηση απαντήθηκε μόνο από τους δέκα μαθητές που 
συμμετείχαν σε κάποιο συνέδριο. Για το επόμενο σχολικό έτος έξι μαθητές δήλωσαν ότι 
επιθυμούν τη συμμετοχή σε κάποιο μαθητικό συνέδριο πάρα πολύ, δύο δήλωσαν πολύ, τρεις 
δήλωσαν μέτρια και τρεις δήλωσαν λίγο. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία κατατέθηκε η εμπειρία του ομίλου Προγραμματισμού του Γυμνασίου 
του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον οποίο κεντρικό ρόλο έχει η 
ανάπτυξη εφαρμογών στην  επαγγελματική γλώσσα προγραμματισμού C. Παρουσιάστηκαν 
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έντεκα εφαρμογές που προγραμματίστηκαν από μαθητές στο πλαίσιο του ομίλου τα σχολικά έτη 
2014-15 και 2015-16 και έχουν παρουσιαστεί σε μαθητικά συνέδρια. Επίσης παρουσιάστηκε η 
διδακτική πορεία του ομίλου και τα αποτελέσματα ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που 
κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές το σχολικό έτος 2015-16. 

Τονίζεται ότι η εργασία εστιάζει σε μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο ενός ομίλου με 
μαθητές με ένα συγκεκριμένο προφίλ. Πρόκειται για μαθητές με πολύ αυξημένο ενδιαφέρον για 
τον προγραμματισμό, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτόν επαγγελματικά στο μέλλον 
και δείχνουν να δυσκολεύονται λιγότερο με τα συντακτικά λάθη μιας επαγγελματικής γλώσσας  
καθώς και να αποθαρρύνονται λιγότερο από αυτά σε σχέση με άλλους συνομήλικους τους. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού στο πλαίσιο ενός ομίλου για 
μαθητές του Γυμνασίου με αυξημένο ενδιαφέρον και κλίση μπορεί να γίνει σε μια επαγγελματική 
γλώσσα προγραμματισμού. Η ανάπτυξη εφαρμογών μέσα από σχέδια έρευνας και η συμμετοχή 
τους σε μαθητικά συνέδρια έδειξε να αρέσει, να ενδιαφέρει και να κινητοποιεί τους μαθητές.  
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Περίληψη 

Η αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδασκαλία αποτελεί μια από της σημαντικότερες μεθόδους που στοχεύουν 
στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών. Στη συγκεκριμένη εργασία αξιοποιήθηκε ο πίνακας ζωγραφικής 
¨NightWatch¨του Rembrandt προκειμένου οι μαθητές να εντοπίσουν τη σημασία και την επίδραση του 
φωτός σε μια εικόνα. Για την υλοποίηση της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτείνεται από 
τον Perkins με επιρροές από τη μέθοδο αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας. Οι μαθητές με τη βοήθεια 
ερωτήσεων κλειδιών κατάφεραν να παρατηρήσουν και να αναλύσουν το έργο τέχνης και τελικά να 
καταλήξουν στη σύνθεση των απόψεών τους και στα τελικά τους συμπεράσματα, αξιοποιώντας μια 
διδακτική τεχνική  που διαφοροποιείται από τα συνηθισμένο πλαίσιο διδασκαλίας κυρίως σε μια ειδικότητα 
όπως η πληροφορική. 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, πληροφορική, τέχνη, αισθητική εμπειρία 

Εισαγωγή 

Ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους της εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες σε γνωστικό, ηθικό και κοινωνικό επίπεδο και η  συνδρομή της 
τέχνης μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτό. Η αξιοποίησή  της στην εκπαίδευση  δεν έχει 
κύριο σκοπό μόνο να μεταλαμπαδεύσει στο μαθητή γνώσεις αλλά να τον κάνει να αναζητήσει, να 
πειραματιστεί, να παρατηρήσει, να ερευνήσει  ώστε να διαμορφώσει την δική του προσωπικότητα 
αλλά και το δικό του σύστημα αξιών (Τριλιανός, 2009). Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια η 
αξιοποίηση της τέχνης στα σχολεία γίνεται όλο και πιο συστηματική (Βρεττός, 1999). 

Η ενασχόληση του μαθητή  με την τέχνη επιδρά θετικά σε αυτόν καθώς προωθεί τη γενικότερη 
γνωστική του ανάπτυξη (Efland, 2002). Μέσα από την τέχνη οι μαθητές κατανοούν καλύτερα 
τους εαυτούς τους, τους άλλους ανθρώπους και ολόκληρο τον κόσμο  με περισσότερο ολιστικούς 
τρόπους (Wick, 2000. Lawrence, 2008). Αυτή η ολιστική ανάπτυξη τείνει σε µια βαθύτερη 
αντίληψη και κατανόηση όχι µόνο του εαυτού µας, αλλά και της πραγµατικότητας που µας 
περιβάλλει. Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής προσεγγίζει σιγά σιγά  το ρόλο του ενεργού και 
συνειδητοποιηµένου πολίτη (Anderson, 2005. Perkins, 1994. Olson, 2000. Ritchhart, 2006). 
Παράλληλα, η τέχνη συνεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη των ατόμων με ποικίλους τρόπους 
διαμορφώνοντας την νοοτροπία τους, τις διαδικασίες και τις ικανότητες της σκέψης τους, 
καθιστώντας τους πιο ικανούς να αντιμετωπίζουν τον κόσμο γύρω τους (Fowler, 1996).  

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ενασχόληση του ατόμου με την τέχνη τον ωθεί  να αφήσει 
την παθητική στάση που έχει υιοθετήσει, τον θέτει σε εγρήγορση ώστε να ερμηνεύσει, να 
κατανοήσει και να απολαύσει ένα έργο τέχνης και να το αναδημιουργήσει σύμφωνα με τα δικά 
του μέτρα (Cassirrer, 1994). Η αισθητική εμπειρία έχει την δυνατότητα να συμβάλλει στην 
πολύπλευρη ενίσχυση της νοημοσύνης, καθώς προσφέρει πλήθος συμβόλων για επεξεργασία 
(Gardner, 1990) λειτουργώντας  ως μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης των συναισθημάτων, μιας 
και είναι δύσκολο για ένα παιδί να εκφραστεί σωστά καθιστώντας τη  χρήση έργων τέχνης στην 
εκπαίδευση απαραίτητη. Τα παιδιά μέσα από το σχέδιο και την ζωγραφική παράγουν ποικίλες 
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οπτικές μορφές, όπου η αποκωδικοποίηση αυτών αποτελεί ισχυρό μέσο αποτύπωσης σκέψεων, 
ιδεών, συναισθημάτων, προσδοκιών των δημιουργών τους, ένα παράθυρο στον εσωτερικό τους 
κόσμο (Anning & Ring, 2004) καλλιεργώντας παράλληλα πέρα από τον οπτικό εγγραμματισμό 
και κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Η τέχνη ζητά από κάθε μαθητή να διαμορφώνει τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει πλουραλισμός απόψεων. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προτάσεις 
και αυτό είναι αποδεκτό καθώς η τέχνη δεν δέχεται μια άποψη ως απόλυτα σωστή, γιατί για κάθε 
άποψη που εκφράζεται μπορεί να υπάρχουν πολλές εκδοχές. Μέσα από την ενασχόληση με τις 
τέχνες δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να αντιληφθεί καλύτερα τον εαυτό του και φυσικά να 
νιώσει μέρος ενός πολιτισμικού συνόλου, διευρύνοντας την σκέψη, την ικανότητα να εκφράζεται 
και να επικοινωνεί. Τέλος, η  εκπαίδευση μέσω της τέχνης συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας, λειτουργώντας ως μια διεργασία που απελευθερώνει το πνεύμα και παρέχει 
διέξοδο στην δημιουργική παρόρμηση (Lowenfeld, 1947. Read, 1958). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τέχνη ασκεί πνευματική επίδραση αλλά επιδέχεται και πολλαπλές 
ερμηνείες. Οι τέχνες σχεδόν πάντοτε συνεπάγονται ερμηνευτικές δράσεις, με καταβολή φυσικά 
πνευματικών προσπαθειών, από την πλευρά θεατών, των ακροατών ή των αναγνωστών, για να 
αποσαφηνίσουν τις πιθανές σημασίες των καλλιτεχνικών έργων (Efland, 2002). Όμως η 
παρατήρηση ενός έργου τέχνης προϋποθέτει μια σειρά από  δεξιότητες όπως η οπτική διεργασία 
και  η αναλυτική σκέψη. Επιπροσθέτως, η τέχνη λειτουργεί και ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του 
ατόμου και   διαφόρων κοινωνικών θεμάτων, φιλοσοφικών θέσεων και απόψεων και άλλων 
ανησυχιών. Όλα αυτά δείχνουν ότι η τέχνη είναι μια σύνθετη δραστηριότητα η οποία ωστόσο 
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός προγράμματος 
επεξεργασίας εικόνας στο μάθημα εφαρμογές πληροφορικής. Η υλοποίησή της βασίστηκε στην 
αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας. 
Σκοπός της ενότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη σημασία της χρήσης του φωτός και των 
σκιών  στις εικόνες.  
Προσδοκόμενα αποτελέσματα: Με την παρατήρηση του έργου τέχνης ο μαθητής θα είναι σε θέση 
να αντιληφθεί τους πολλαπλούς ρόλους που επιτελεί η αξιοποίηση του φωτός σε μια εικόνα. 
Συγκεκριμένα: 

 Βοηθά στο να κάνει ορατά ή αόρατα τα σχήματα. 
 Οδηγεί τον θεατή να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία στην εικόνα. 
 Χρησιμοποιείται για να προκαλέσει συναισθήματα στον θεατή. 
 Δημιουργεί την αίσθηση βάθους και κίνησης. 

Για την υλοποίηση της εργασίας προτιμήθηκε να αξιοποιηθεί μία ολόκληρη διδακτική ώρα 
προκειμένου να έχουν οι μαθητές στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο ώστε να επεξεργαστούν το έργο 
τέχνης.  Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η επαφή των μαθητών με έργα τέχνης ήταν εξαιρετικά 
περιορισμένη γι αυτό και δεν προτιμήθηκε η μέθοδος των  projects Visible (VT)  και  Artful 
Thinking (AT) τα οποία συνήθως παραπέμπουν σε διδακτικές παρεμβάσεις μικρότερης χρονικής 
διάρκειας (Μέγα, 2002), κάτι που θα ταίριαζε περισσότερο στο χρονικό προγραμματισμό του 
μαθήματος. Αντίθετα η επιλογή της αξιοποίησης μιας ολόκληρης διδακτικής ώρας και η 
εφαρμογή του μοντέλου ¨D. Perkins¨ θα παρείχε στα παιδιά τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου 
όχι μόνο να εμπεδώσουν τις έννοιες της διδακτικής ενότητας αλλά και να καλλιεργήσουν  τη 
νοοτροπία του στοχασμού με αφορμή ένα οπτικό ερέθισμα που είναι πλούσιο σε πολιτισμικές, 
συμβολικές και ερμηνευτικές αναφορές (Μέγα, οπ). 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παρατήρηση του έργου τέχνης ακολουθήσαμε τη μεθοδολογία 
της στοχαστικής παρατήρησης όπως προτείνεται από τον  Perkins (1994) αλλά με επιρροές από 
την μέθοδο αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας (Κόκκος, 2009) με σκοπό την καλύτερη 
προσαρμογή στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες  των μαθητών. Ο Perkins (1994) προτείνει  ένα  
μεθοδολογικό  εργαλείο,  που  αποτελείται  από  τέσσερις  φάσεις  επεξεργασίας - παρατήρησης 
έργων τέχνης. Επίσης, προτείνει να δίνεται έμφαση στη συναισθηματική διάσταση του  έργου και 
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όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Κατά την πρώτη φάση, ο εκπαιδευτής ζητά από τους  
εκπαιδευόμενους  να  αφιερώσουν  αρκετό  χρόνο  στην  παρατήρηση  του  έργου,  προκειμένου  
να  «συλλάβουν το πνεύμα του». Κατά τη δεύτερη φάση, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να 
ψάξουν για  χαρακτηριστικά  του  έργου  που  θα  κάνουν  πιο  εκτενή  την  παρατήρησή  τους,  να  
προσέξουν  πλευρές που  διαφορετικά  θα  έμεναν  αόρατες.  Για  παράδειγμα,  μπορεί  να  
ψάξουν  για  εκπλήξεις, συμβολισμούς, πολιτισμικές και κοινωνικές διασυνδέσεις, “τεχνικές” 
διαστάσεις, κλπ. Στην τρίτη φάση,  ο  εκπαιδευτής  ζητά  από  τους  συμμετέχοντες  να  εξετάσουν  
το  έργο  πιο  αναλυτικά,  διερευνώντας  σε  μεγαλύτερο βάθος ό,τι τους εξέπληξε, τους φάνηκε 
ενδιαφέρον ή τους προβλημάτισε. Γενικά,  προσπαθούν να φτάσουν σε κάποια συμπεράσματα 
αναφορικά με την αισθητική εμπειρία που είχαν.  Τέλος, στην τέταρτη φάση οι εκπαιδευόμενοι 
κάνουν ανασκόπηση του έργου ολιστικά, αναφερόμενοι  σε κάθε πτυχή που ανακάλυψαν. 

Υλοποίηση 

Αρχικά προκειμένου να ενσωματωθεί η παρατήρηση του έργου τέχνης στη διδασκαλία αλλά 
και να ανταποκριθεί  στα ενδιαφέροντα των παιδιών χρειάστηκε να υλοποιηθεί το στάδιο 
«υποκίνηση ενδιαφέροντος» (Κόκκος, 2009). Μία συνηθισμένη πρακτική του διδάσκοντος είναι 
στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας να ρωτάει τους μαθητές με τι θα ήθελαν να ασχοληθούν στις 
επόμενες διδακτικές ώρες. Έναυσμα για τη συγκεκριμένη διαδικασία δόθηκε από την επιθυμία 
ομάδας μαθητών να δημιουργήσουν εικόνες οι οποίες θα ήταν σκοτεινές σε κάποια σημεία, 
προκειμένου όπως ανέφεραν ¨να έχουν μυστήριο¨. Συμφωνήθηκε λοιπόν στην επόμενη διδακτική 
ώρα, να προσπαθήσουμε σε πρώτη φάση να κατανοήσουμε την επίδραση που έχει το φως σε μια 
εικόνα, παρατηρώντας έναν πίνακα ζωγραφικής και στη συνέχεια στους υπολογιστές τους τα 
παιδιά να εφαρμόσουν τα συμπεράσματά τους και να δημιουργήσουν τις δικές τους εικόνες. 
Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η αποδοχή της ιδέας ήταν σχεδόν καθολική, υπήρχαν ωστόσο και 
μαθητές που φάνηκαν κάπως διστακτικοί. 

Ο πίνακας που επιλέξαμε ήταν ο ¨Night Watch¨ του Rembrandt. Η επιλογή του πίνακα 
ικανοποιεί τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός έργου τέχνης τα οποία σύμφωνα με τους Olson 
(2000) και  Κόκκο (2011) είναι: 
• Να σχετίζεται µε τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των µαθητών 
• Να περιέχει ισχυρούς συµβολισµούς και µηνύµατα. 
• Να αντανακλά διαχρονικές πολιτισµικές και αισθητικές αξίες 
• Σχετίζεται µε τους µαθησιακούς στόχους. 
• Σχετίζεται µε τη βασική θεµατική έννοια κλειδί. 
• Αποτελεί έμπνευση για  τον εκπαιδευτικό. 
• Έχει  αισθητική αξία. 
• Δεν υπακούει στη λογική της πολιτιστικής βιοµηχανίας, όντας αυθεντικό. 

Ο πίνακας του Rembrandt αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου τέχνης που 
χρησιμοποιεί την τεχνική του chiaroscuro, της εναλλαγής δηλαδή ανάμεσα σε φως και σκιές 
(Fichner-Rathhuas, 2008). Σύμφωνα με τον Wallace (1968), ο Rembrandt με τις εναλλαγές 
ανάμεσα στο φως και τη σκιά επιτυγχάνει την αίσθηση της κίνησης στον πίνακά του, όπως και την 
δημιουργία μιας ατμόσφαιράς δραματικής αλλά και ονειρικής. Η εστίαση στους κεντρικούς ήρωες 
γίνεται με έντονο φωτισμό με μια τεχνική που δημιουργεί αμφιβολίες για το αν πρόκειται για φως 
από τον ήλιο ή από τη σελήνη (Wallace, 1968). Τα παραπάνω δεδομένα συνάδουν απόλυτα με 
τους στόχους του μαθήματος όσον αφορά την αξιοποίηση του φωτός και τη δημιουργία σκοτεινών 
περιοχών. 
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παραμέτρων, χωρίς ωστόσο ακόμα να ερμηνεύει αυτά που βλέπει. Τα παρακάτω ερωτήματα 
τέθηκαν ένα ένα και οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφηκαν στον πίνακα. 
1. Τι συμβαίνει εδώ; Βλέπετε κάτι που θα θέλατε οπωσδήποτε να απαντήσετε; 
2. Υπάρχει κάτι που δεν είχατε δει πριν; 
3. Ψάξτε για την ατμόσφαιρα που αποπνέει το έργο και την ψυχική διάθεση που σας δημιουργεί. 
4. Παρατηρείστε καλύτερα το χωροχρονικό πλαίσιο, την κίνηση, το χρώμα, τις θέσεις των 

προσώπων, το φωτισμό. 
5. Αρχίστε να αναρωτιέστε γιατί ο καλλιτέχνης δηµιούργησε αυτό το περιβάλλον. 
6. Μελετήστε πιο αναλυτικά ανεξάρτητα σημεία του έργου απομονώνοντάς τα και 

¨μεγεθύνοντάς¨ τα, για να τα παρατηρήσετε καλύτερα. 
7. Αναζητήστε τις υπερβολές στο έργο: στο χρώμα, στην κίνηση, στις φόρμες, τους όγκους, στο 

φωτισμό 
Μετά από μια μικρή παύση ακολούθησε μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων 
 Παρατηρείστε καλύτερα τα τεχνικά στοιχεία (συνδυασμοί και χροιά χρωµάτων, ισορροπία-

εναρµόνιση σχηµάτων, σχέση των όγκων µεταξύ τους, χρήση φωτός για τη δημιουργία 
περιοχών στο έργο κτλ.)  

 Εστιάστε  στις λεπτοµέρειες του έργου και αντιστρόφως δείτε το από µακριά. Τι θέλει να 
«δούµε» µε όλα αυτά ο καλλιτέχνης;  

 Μπορείτε διακρίνετε το κεντρικό του θέµα και τα δευτερεύοντα στοιχεία;  
Η διάρκεια του σταδίου ήταν περίπου 10 λεπτά. 

Στάδιο 3. Ξεκάθαρη, αναλυτική και εις βάθος παρατήρηση. 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές περνάνε από την παρατήρηση στην αναλυτική σκέψη. 
Χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες του καθώς και τις παρατηρήσεις των προηγούμενων 
σταδίων προκειμένου να μπορέσει να ερμηνεύσει και να καταλήξει σε συμπεράσματα. 
Προκειμένου να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες 3 4 
ατόμων, κατέγραψαν τις απόψεις του και εν συνεχεία τις παρουσίασαν στην ολομέλεια. Η 
διάρκεια του σταδίου ήταν περίπου 10 λεπτά. 
 Στα στοιχεία που σας εξέπληξαν πριν, γιατί ο καλλιτέχνης στόχευσε σε αυτό;  
 Με ποιον τρόπο ο καλλιτέχνης κατάφερε να σας εντυπωσιάσει; 
 Ποια θεωρείτε τα πιο ¨δυνατά¨σημεία του έργου και πώς ο καλλιτέχνης κατάφερε να εστιάσει 

εκεί; 
 Αν αλλάξετε κάτι στο έργο, για παράδειγμα φωτίσετε τον πίνακα σαν να ήταν μεσημέρι αντί 

για βράδυ, τι θα άλλαζε στο έργο; 
 Ελέγξτε τις αναλογίες του έργου. Τι ποσοστό του πίνακα είναι ¨σκοτεινό¨και γιατί; 
 Εντοπίζετε κάτι που ¨κρύβετε¨ πίσω από αυτό που βλέπουμε; 
 Στις  προηγούµενες  φάσεις  παρατηρήσατε µερικά  τεχνικά  στοιχεία.  Πώς  αυτά  τα στοιχεία 

ενεργοποίησαν την παρατήρησή σας και τη σκέψη σας;  

Στάδιο 4. Ολιστική παρατήρηση- Σύνθεση. 

Στο στάδιο οι μαθητές ενεργοποιούν την οργανωτική τους σκέψη αξιοποιώντας το σύνολο των 
πληροφοριών που προέκυψαν από τα προηγούμενα στάδια. Ως ερώτημα τους ζητήθηκε να 
ξαναδούν το έργο με μια φρέσκια ματιά και να προσπαθήσουν να καταγράψουν τα συμπεράσματά 
τους. Στην προσπάθειά τους αυτή στοχάζονται  κριτικά, συνθέτουν δεδομένα και απόψεις, 
ερμηνεύουν και αξιοποιούν εμπειρίες και γνώσεις τους. Στους μαθητές δόθηκε χρόνος 3-4 λεπτών 
και εν συνεχεία, όποιος ήθελε, μπορούσε να διατυπώσει τις απόψεις του στην ολομέλεια. Αφού 
όσοι μαθητές επιθυμούσαν παρουσίασαν τις απόψεις τους ακολούθησε η σύνθεσή τους από τον 
εκπαιδευτικό. 

Η συνολική διάρκεια της μελέτης του έργου τέχνης ήταν περίπου 40 λεπτά. Στον χρόνο που 
απέμεινε, οι μαθητές εξέφρασαν τις εντυπώσεις από το εγχείρημα. Τις επόμενες 2 διδακτικές ώρες 
οι μαθητές μπόρεσαν να εφαρμόσουν στην πράξη κάποια από τα συμπεράσματα στα οποία 
κατάληξαν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνων. Συγκεκριμένα οι 
μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν μια εικόνα της αρεσκείας τους και εν συνεχεία να 
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χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία και φίλτρα προκειμένου να καταφέρουν να δημιουργήσουν 
μια εικόνα με διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. 

Συζήτηση –Συμπεράσματα 

Η συμμετοχή των μαθητών στην παραπάνω διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική καθώς 
σχεδόν όλοι συμμετείχαν είτε ατομικά είτε στην ομαδική συνεργασία. Αντίστοιχα οι ίδιοι οι 
μαθητές φάνηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι καθώς συμμετείχαν σε μια διαδικασία  η οποία 
ξέφευγε από τα συνηθισμένα πλαίσια συνεργασίας.  

Ακολουθήθηκε το Εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας (Kelly, 1955. Ράπτης & Ράπτη, 2001) 
διότι χρησιμοποιήθηκαν οι προϋπάρχουσες θέσεις των μαθητών – τα «νοητικά μοντέλα» τους 
(Driver et al., 1993. Κουλαϊδής, 1994. Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 2001). Οι εκπαιδευτικοί 
διευκόλυναν και οργάνωσαν την διαδικασία της εννοιολογικής εξέλιξης και οι μαθητές ήταν σε 
θέση να παρακολουθήσουν την πορεία αυτής της γνωστικής εξέλιξής τους. Χρησιμοποιήθηκαν οι 
διδακτικές τεχνικές της πρόβλεψης, της παρατήρησης, της εξήγησης, και τελικά της εφαρμογής σε 
νέα, αυθεντικά προβλήματα (Ollerenshaw & Ritchie, 1993. Κόκκοτας, 2002). 

Παράλληλα η αξιοποίηση τη ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας συνάδει με τις σύγχρονες 
θεωρίες μάθησης που τονίζουν την ανεπάρκεια των παραδοσιακών εκπαιδευτικών δομών και 
προβάλλουν την ανάγκη αξιοποίησης συνεργατικών μορφών μάθησης και την στροφή από μία 
δασκαλοκεντρική προσέγγιση σε μία άλλη που θα θεωρεί τον μαθητή ως κέντρο της και τον 
δάσκαλο ως διευκολυντή της μάθησης (Μακρή-Μπότσαρη, 2006). Τα παιδιά οικοδομούν τη 
γνώση, ενώ η μάθηση προωθεί την ανάπτυξη χωρίς ωστόσο να την διαχωρίζει από το κοινωνικό 
περιβάλλον (Vygotsky, 1978). Οι εξωσχολικές εμπειρίες των παιδιών συσχετίζονται με σχολικές 
εμπειρίες (Κόκκοτας, 2002). Σε μία τέτοια μορφή μάθησης, η συνεργατική μέθοδος μπορεί να 
αποτελέσει ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τους μαθητές (Dillnbourg & Self, 1995) καθώς αυτοί 
εμπλέκονται ενεργά αφενός στη διατύπωση ερωτημάτων στη δική τους γλώσσα, αφετέρου στη 
συλλογική διαπραγμάτευση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Έτσι, δεν αρκούνται στην απλή 
αναπαραγωγή του υλικού ή της πληροφορίας που παρουσιάστηκε από το δάσκαλο ή υπάρχει σε 
ένα βιβλίο (Κόκκοτας, 2002). Η συνεργατική μέθοδος υλοποιείται, σύμφωνα με τους (Johnson 
etal, 1993), με μικρές ομάδες στις οποίες οι μαθητές εργάζονται μαζί, με σκοπό τη μεγιστοποίηση 
της μάθησης σε προσωπικό αλλά και συλλογικό επίπεδο, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μία 
σειρά από θετικά αποτελέσματα (Johnson et al., 1986. Slavin, 1991. Johnson et al., 1993. Kagan, 
1994). 

Mέσα από τη διαδικασία οι μαθητές μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν πλήρως στους 
προβλεπόμενους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μπόρεσαν οι ίδιοι να ανακαλύψουν την 
σημασία της σωστής χρήσης του φωτός σε μια εικόνα αλλά και να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που μπορούν οι ίδιοι να προσδώσουν σε αυτήν. Αντίστοιχα μέσα από την 
παρατήρηση του πίνακα μπόρεσαν και οι ίδιοι να συνειδητοποιήσουν πως για να παρατηρήσουν 
και να προβληματιστούν από ένα έργο τέχνης δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις (Μέγα, 2002). 
Επίσης, η διαδικασία τους έδωσε τη δυνατότητα να διερευνήσουν σε βάθος ένα οπτικό ερέθισμα 
και να αντιληφθούν πως πολλές φορές προσπερνάμε επιφανειακά καταστάσεις και συνθήκες που 
μπορεί να κρύβουν βαθύτερες αλήθειες. Επιπρόσθετα, μέσα από τη διαλογική μορφή της 
διδασκαλίας μπόρεσαν να ακούσουν και τις φωνές των συμμαθητών τους διευρύνοντας τις 
κοινωνικές τους δεξιότητες ενώ απόκτησαν περισσότερη αυτοπεποίθηση και βελτίωσαν την 
εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους καθώς κατάφεραν οι ίδιοι να δουλέψουν πάνω σε ένα έργο 
τέχνης. Τέλος, η δυνατότητα διαφοροποίησης της διδασκαλίας έδωσε τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό να προσεγγίσει περισσότερο το ρόλο του διευκολυντή στην αναζήτηση της γνώσης 
ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό μοτίβο του μεταβιβαστή. Η διαφοροποίηση αυτή έγινε αισθητή 
και στους μαθητές βελτιώνοντας τις μεταξύ τους σχέσεις  δημιουργώντας ένα πιο υγιές και 
αποδοτικό περιβάλλον εργασίας. 

Η κατανόηση της επίδρασης του φωτός σε μια φωτογραφία τους έδωσε τη δυνατότητα να 
αντιληφθούν τις έννοιες της φωτεινότητας της εικόνας, του contrast, των curves, του τόνου, του 
κορεσμού καθώς και μια σειρά άλλων επιλογών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να 
δημιουργηθούν περιοχές με διαφορετικό φωτισμό και φωτεινότητα. Το γεγονός αυτό διευκόλυνε 
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πολύ την εξέλιξη του μαθήματος καθώς πολλές φορές οι παραπάνω έννοιες είναι αρκετά δύσκολο 
να γίνουν αντιληπτές από τους μαθητές τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στην πρακτική τους 
εφαρμογή σε μια εικόνα. Οι μαθητές μας γνωρίζοντας πια τι θέλουν να δημιουργήσουν μπόρεσαν 
να συνδυάσουν τις παραπάνω τεχνικές προκειμένου να καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Προφανώς, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί πως οι μαθητές κατάφεραν σε τόσο 
περιορισμένο χρονικό διάστημα να αξιοποιήσουν σε βάθος τις δυνατότητες του λογισμικού, 
ωστόσο κατάφεραν να έχουν μια επιτυχημένη πρώτη επαφή και παράλληλα αισθάνθηκαν 
ικανοποίηση που μια επιθυμία τους ικανοποιήθηκε, καθώς το έναυσμα για την ενασχόληση με τη 
συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος είχε δοθεί από τους ίδιους. 

Ωστόσο αξίζει εδώ να αναφερθούμε και σε κάποια προβλήματα που προέκυψαν κατά τη 
διαδικασία. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη εξοικείωσης των παιδιών με τα έργα 
τέχνης η οποία εκφράστηκε αρχικά με μία σχετική αδιαφορία από ένα σχετικά μικρό ποσοστό 
παιδιών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί όμως πως στην πορεία της μεθόδου και αυτά τα παιδιά 
ενσωματώθηκαν στην ομάδα αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον που παρουσίαζε η μέθοδος. Σε αυτό 
βοήθησε τελικά και η αξιοποίηση μιας ολόκληρης διδακτικής ώρας καθώς έδωσε χρόνο στα 
παιδιά να για να εξοικειωθούν με την όλη διαδικασία. Προφανώς, αν οι μαθητές ήταν 
περισσότερο εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες πιο 
σύντομες τεχνικές που περιγράψαμε νωρίτερα και οι οποίες ενδεχομένως θα εξυπηρετούσαν 
καλύτερα στη χρονοπρογραμματισμό του μαθήματος. Εδώ επιβεβαιώθηκαν και οι απόψεις που 
υποστηρίζουν την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας νοοτροπίας έκθεσης στα έργα τέχνης με την 
όσο το δυνατόν συστηματικότερη και συχνότερη αξιοποίηση τους (Perkins, 1994. Costa 2001, 
Fowler 1996. Ritchhart 2006). Η αξιοποίηση των έργων τέχνης ακόμα και σε μαθήματα όπως αυτό 
της πληροφορικής μπορούν, παρά τις αρκετά μεγάλες δυσκολίες λόγω της ¨τεχνικής¨ φύσης των 
μαθημάτων, να προσφέρουν πολλά στους μαθητές. 
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Περίληψη 

Το μεγάλο εύρος της διδακτέας ύλης στα γνωστικά αντικείμενα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση 
με το ασφυκτικό χρονικά πλαίσιο που εκάστοτε ορίζεται από τις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων 
που κάθε σχολικό έτος αποστέλλει το αρμόδιο Υπουργείο και η «περιχαράκωση» των εκπαιδευτικών που 
ανήκουν σε διαφορετικές ειδικότητες στο οικείο τους επιστημονικά «περιβάλλον», συχνά λειτουργούν 
αποτρεπτικά για την ανάπτυξη διδακτικών συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων και κατά 
συνέπεια για την ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση της γνώσης. Επιπλέον τοποθετούν σε δεύτερη μοίρα 
την αξιοποίηση εμπειριών και ενδιαφερόντων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν προγραμματιστικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας ως 
μέσο ένα θεωρητικό αντικείμενο, τη Νεοελληνική Λογοτεχνία, και συγκεκριμένα το ποίημα του Ν. 
Βρεττάκου, «Το παιδί με τα σπίρτα». Μέσω της σχεδιασθείσας διαθεματικής εκπαιδευτικής προσέγγισης, 
αναμένεται αφενός να αφυπνιστεί το ενδιαφέρον κάποιων μαθητών που  παρουσιάζονται αδιάφοροι 
απέναντι στα θεωρητικά μαθήματα και αφετέρου να επιλυθούν με ουσιαστικό τρόπο προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές στην εκμάθηση του προγραμματισμού. 
Λέξεις κλειδιά: Νέα Ελληνικά, Πληροφορική, Διαθεματικότητα, Προγραμματισμός, App Inventor, 
Android 

Εισαγωγή 
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ταλανίζει την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

και συγκεκριμένα τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η ύπαρξη πολλών και φαινομενικά 
ασύνδετων μεταξύ τους γνωστικών διδακτικών αντικειμένων, γεγονός που δυσχεραίνει την, σε 
ικανοποιητικό βαθμό, γνωστική τους πρόσληψη από την πλευρά των διδασκομένων. Αν και η 
Πολιτεία μέσω των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στηρίζει τη διαθεματικότητα και τη 
διεπιστημονική προσέγγιση και προσπαθεί να αμβλύνει το παραπάνω πρόβλημα, ωστόσο 
παρατηρείται απροθυμία και έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων που 
υπηρετούν στις ίδιες εκπαιδευτικές βαθμίδες, παρότι η ανάπτυξη τέτοιου είδους συνεργασιών 
μεταξύ των εκπαιδευτικών ευνοεί το αποτέλεσμα διάχυσης της εμπειρίας και εμπλουτίζει το 
σχολικό περιβάλλον (Berry, Daughtrey & Wieder, 2009). 

Εκτός από τα παραπάνω, το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω διαφόρων οδηγών σπουδών 
(Οδηγός σπουδών λογοτεχνίας, 2011) προβάλλει έντονα την αξία του «ψηφιακού σχολείου» και 
τη σημασία της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο για την πρόσληψη της γνώσης από την πλευρά των 
διδασκομένων, όσο και για τη βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας. Όμως, η γενίκευση της 
χρήσης του υπολογιστή ως εργαλείου μάθησης, προσκρούει σε διάφορα προβλήματα. Από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών παρατηρείται αδυναμία / άρνηση στην προώθηση της ενσωμάτωσης 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία υπαγορεύεται από διάφορους 
παράγοντες, π.χ. έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης (η επιμόρφωση δεύτερου επιπέδου στους Η/Υ 
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περιορίζεται μόνο σε ορισμένες ειδικότητες), περιορισμένη και παρωχημένη υλικοτεχνική 
υποδομή στα σχολεία, «τεχνοφοβία» και άγχος για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν λόγω της 
απομάκρυνσης από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας κλπ. (Κονιδάρη, 2005, Τάσση, 2014). 
Όσον αφορά στους έφηβους μαθητές, αν και στην πλειοψηφία τους είναι εξοικειωμένοι με τη 
χρήση των Η/Υ από την παιδική ακόμα ηλικία (Κοκκέβη κ.ά., 2011), εμφανίζουν αρκετά συχνά 
«λογοτεχνική αγραμματοσύνη», γιατί δεν διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία (Αργυροπούλου, 2009) 
και κατά συνέπεια αδυνατούν να κατανοήσουν βαθύτερα νοήματα που εμπεριέχονται στις 
δημιουργίες Ελλήνων και ξένων ποιητών και συγγραφέων. Επιπλέον από διεξαχθείσα έρευνα έχει 
διαπιστωθεί ότι επιζητούν τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας με 
αξιοποίηση της τεχνολογίας (Αργυροπούλου, 2009, σ. 108). Βασιζόμενοι σε αυτήν τη 
διαπίστωση, έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί μια «ψηφιακή γέφυρα» μεταξύ του μαθήματος 
της Πληροφορικής και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του  Γυμνασίου, γιατί όπως προκύπτει από 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ο διδάσκων έχει την 
ελευθερία να οργανώσει την εκάστοτε διδακτική ενότητα με τον προσφορότερο γι’ αυτόν τρόπο, 
και να επιλέξει όποιο κείμενο επιθυμεί από τα προτεινόμενα στα σχολικά εγχειρίδια (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, ΔΕΠΣΣ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 2016) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΣΣ 
Πληροφορικής, 2016). Για τη σύνδεση των δύο αντικειμένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 
οπτικού προγραμματισμού App Inventor για τη δημιουργία εφαρμογών σε κινητές συσκευές με 
λογισμικό Android. 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση έχει ως στόχο την ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών 
προγραμματιστικών δεξιοτήτων, οι οποίες σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία  
προκειμένου να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν έννοιες προερχόμενες από ένα διαφορετικό 
γνωστικό αντικείμενο (τη Νεοελληνική Λογοτεχνία) και συγκεκριμένα από το ποίημα «Το παιδί 
με τα σπίρτα» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Με αυτή την προσέγγιση προσδοκάται όχι μόνο η 
κινητοποίηση κυρίως των μαθητών που παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στα θεωρητικά μαθήματα  
και η προσέλκυση του γνωστικού τους ενδιαφέροντος μέσω της δημιουργίας ασκήσεων με 
ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι 
προγραμματιστές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκμάθησης του προγραμματισμού. Τα 
προβλήματα αυτά είναι εστιασμένα και εντοπίζονται κυρίως στη χρήση των μεταβλητών, στους 
βρόχους, στη χρήση των λογικών τελεστών και δομών ελέγχου, νεοελληνικής στη μεταβίβαση 
τιμών και στην εκτέλεση πολλών ταυτόχρονων υπολογισμών (Meerbaum-Salant et al., 2013) 
(Ξυνόγαλος κ.α., 2000). Σύμφωνα με τους Freudenthal et al. (2010), η διδασκαλία του 
προγραμματισμού θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το γνωστικό φορτίο με τη 
μέγιστη δυνατή παιδαγωγική αξία. Η εμπλοκή των μαθητών είναι συχνά επιτυχής, όταν το πλαίσιο 
διδασκαλίας τροφοδοτείται από θέματα που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τους μαθητές 
(Παπαδάκης κ.α., 2014). 

Σχέση διαθεματικότητας και προγραμματισμού 
 Σύμφωνα με το Θεοφιλίδη, (1997) με το όρο διαθεματική προσέγγιση εννοείται η μορφή 

διδασκαλίας κατά την οποία από τη μία το περιεχόμενο διδασκαλίας ενιαιοποείται και από την 
άλλη η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και διερευνητικής μορφής. Τα παραπάνω 
επιβεβαιώνονται και από τον Ματσαγγούρα, (2002) που αναφερόμενος στη διαθεματικότητα 
διαπιστώνει ότι είναι πλέον ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια στην οργάνωση των σύγχρονων 
αναλυτικών προγραμμάτων στα οποία και αντιμετωπίζεται η γνώση ως ολότητα και προσεγγίζεται  
μέσα από τη συλλογική συνήθως διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και προβληματικών 
καταστάσεων, που σύμφωνα με τα κριτήρια των μαθητών παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Κατά 
συνέπεια με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» περιγράφεται μια σειρά από 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης 
(Ματσαγγούρας, 2002). 

Από τα παραπάνω διαφαίνονται τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης 
που είναι: 

 α. η ενιαιοποίηση και όχι ο κατακερματισμός της γνώσης και 
 β. η αναζήτηση της γνώσης με διερευνητικό και βιωματικό τρόπο.  
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιδιώχτηκε να συνδυαστούν στοιχεία από την παραδοσιακή 
προσέγγιση διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών με έναν πιο ενεργητικό τρόπο μάθησης, που 
βασίζεται στις ΤΠΕ. Οι Κορδάκη & Ψώμος, (2012) αναφέρουν ότι οι μαθητές πρέπει να είναι οι 
πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ η οικοδόμηση των γνώσεων τους είναι 
αναγκαίο να επιτυγχάνεται μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες που είναι εγγενώς 
ενδιαφέρουσες γι’ αυτούς. 
Όσον αφορά στη διδασκαλία του προγραμματισμού παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες για τους 
μαθητές, όταν γίνεται με την κλασική προσέγγιση κατά την οποία καλούνται να μάθουν μία 
γλώσσα προγραμματισμού την οποία χρησιμοποιούν για επίλυση προβλημάτων που δεν είναι 
συμβατά με τις πραγματικές διδακτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Γι αυτό και πολλές 
φορές το μάθημα του προγραμματισμού έλκει έναν μικρό αριθμό μαθητών, αφού η πλειοψηφία το 
θεωρεί δυσκολονόητο, ανεφάρμοστο και ξένο προς τις πραγματικές τους ανάγκες.   

Στην προσπάθειά να γίνει ο προγραμματισμός πιο ελκυστικός για τους μαθητές, επιλέχτηκαν 
από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς: 

 α) η ενασχόληση με λειτουργικό Android που είναι ένα περιβάλλον με το οποίο μαθητές είναι 
εξοικειωμένοι στην καθημερινή τους ζωή λόγω των ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούν 
και το οποίο, σύμφωνα με μελέτες, δίνει πολλές προοπτικές για τη διδασκαλία των αντικειμένων 
πληροφορικής (Johnson et al., 2010) (Andrus & Nieh, 2012) (Dabney et. Al, 2013) (Fenwick et 
al., 2012) (Karakus et al., 2012) (Tigrek et al., 2012). Επιπλέον, το οπτικό περιβάλλον 
προγραμματισμού App Inventor για το λειτουργικό σύστημα Android είναι δημοφιλές στους 
νέους, προσφέρει πολλές δυνατότητες, είναι φιλικό προς τους χρήστες, εμπεριέχει όλες τις 
βασικές δομές και έννοιες του προγραμματισμού και μπορεί να αποτελέσει βασικό σημείο 
έναρξης ως εργαλείο προγραμματισμού σε μελλοντικό επαγγελματικό επίπεδο (Morelli et al, 
2011), 

β) ο συνδυασμός του προγραμματισμού σε λειτουργικό σύστημα Android με το μάθημα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για τη διδασκαλία ενός 
διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, έτσι ώστε να μπορούν άμεσα οι μαθητές να εντοπίσουν τα 
αποτελέσματα του προγραμματισμού τους, 

γ) η παροχή της δυνατότητας στους μαθητές να βιώσουν το ρόλο του προγραμματιστή και να 
κατανοήσουν τη διαφορά του από το ρόλο του χρήστη ενός προγράμματος. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση της διττής διδακτικής προσέγγισης  

Η συμβατική διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου 
Η διδασκαλία ενός λογοτεχνικού κειμένου ξετυλίγεται συνήθως σε τρεις άξονες: τον 

αισθητικό, τον πολιτικό / ιδεολογικό και το συστημικό. Το ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου 
«Το παιδί με τα σπίρτα», περιλαμβάνεται στον Β τόμο των Ποιημάτων του και είναι ενταγμένο 
στη θεματική ενότητα «Η βιοπάλη. Το αγωνιστικό πνεύμα το του ανθρώπου» του βιβλίου της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α Γυμνασίου. Αν και ανήκει στη νεωτερική ποίηση και εμπεριέχει 
αρκετά σημεία τα οποία χρήζουν αποκωδικοποίησης, η επιλογή του υπήρξε στοχευμένη. Αρχικά, 
αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία των μαθητών του Γυμνασίου να έρθουν σε επαφή με τον ποιητή 
που από το Mario Vitti (1978), χαρακτηρίζεται ως ειρηνιστής, απόστολος της αγάπης και κυνηγός 
της αδικίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί στα σχολικά εγχειρίδια των δύο επόμενων γυμνασιακών 
τάξεων δεν έχει ανθολογηθεί κανένα απόσπασμα από την ποίησή του. Και με δεδομένο ότι μόνο 
το 25% των μαθητών του Γυμνασίου διαβάζουν εξωσχολικά λογοτεχνικά βιβλία και στις 
προτιμήσεις τους κυριαρχεί η επιλογή πεζών κειμένων (Αργυροπούλου, 2009), η παρουσίαση 
λογοτεχνών που δεν επιλέγονται εύκολα από τους μαθητές, ενδέχεται να τους οδηγήσει σε 
συχνότερη και συστηματικότερη μελέτη του ποιητικού λόγου, έστω κι αν αυτή η επαφή είναι 
αποσπασματική. Επιπλέον, το περιεχόμενό του ποιήματος είναι εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί 
πραγματεύεται ένα οικείο θέμα για την εποχή της οικονομικής κρίσης που διάγουμε, αυτό της 
εκμετάλλευσης των παιδιών μέσα από την παιδική εργασία. Τέλος, το επιλεγέν κείμενο συνάδει 
με τις επιδιώξεις του προγράμματος σπουδών στη λογοτεχνία, που προτείνει την επιλογή 
λογοτεχνικών δημιουργιών που διεγείρουν το αναγνωστικό ενδιαφέρον των μαθητών, 
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προσφέρονται για δημιουργική ανάγνωση, για ανίχνευση των ποικίλων αφηγηματικών τεχνικών, 
για διαθεματική προσέγγιση και για την αξιοποίηση εναλλακτικών υποστηρικτικών υλικών μέσων 
της λογοτεχνίας, όπως είναι οι ΤΠΕ και το διαδίκτυο (Τιμπαλέξη, 2014). 

Το ποίημα σε πρώτη φάση προσεγγίστηκε μέσω του συμβατικού τρόπου διδασκαλίας σε 
σχολική αίθουσα που ήταν εξοπλισμένη με βιντεοπροτζέκτορα, και ακολούθησε την τριμερή 
πορεία που αναφέρθηκε πιο πάνω. Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση διήρκεσε 3 διδακτικές 
ώρες. Η πρώτη ώρα περιλάμβανε γνωριμία με τη ζωή του ποιητή, το ιστορικό πλαίσιο της εποχής 
του και το ευρύτερο λογοτεχνικό του έργο και στηρίχτηκε κυρίως σε εξωκειμενικές πληροφορίες. 
Οι μαθητές μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και της  βιωματικής / ανακαλυπτικής μάθησης, 
(συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένων φύλλων εργασίας ανατρέχοντας σε επιλεγμένες 
ιστοσελίδες και εκπαιδευτικούς ιστότοπους), προσέγγισαν τα βιογραφικά και εργογραφικά 
στοιχεία που αφορούσαν στο δημιουργό. Επίσης, ακούστηκαν  μέσω του YouTube μελοποιημένες 
ποιητικές του δημιουργίες και απαγγελία από τον ίδιο τον ποιητή.  

Τη δεύτερη ώρα πραγματοποιήθηκε η γλωσσική, μορφική και νοηματική εξομάλυνση του 
επιλεγέντος ποιήματος. Για να επιτευχθεί η αποκάλυψη των παραπάνω και η αφομοίωσή τους από 
τα μαθητικά υποκείμενα, απαιτήθηκαν πολλαπλές και διαφοροποιημένες αναγνώσεις. Κι αυτό 
συνέβη, γιατί η συνεχής ενασχόληση με το λογοτεχνικό κείμενο κρύβει πολλές ανακαλύψεις μέχρι 
να αποκαλυφθούν τα βαθύτερα νοήματα και θυμίζει την εικόνα που είχε ο Μανολιός στο «Χριστό 
Ξανασταυρώνεται» του Ν. Καζαντζάκη για τα κρυμμένα νοήματα της λέξης: «…Η κάθε λέξη 
στην αρχή του φάνταζε σαν πικραμύγαλο κι έπρεπε να το σπάσει για να βρει και να γευτεί το 
γλυκύτατο καρπό μα σιγά, σιγά με τον καιρό, με την αγάπη οι λέξεις μαλάκωναν, αλάφρωναν, 
άνοιγαν μόνες κάτω από τη ζεστή του πνοή…» (Καζαντζάκης, 2007). Στη συνέχεια υλοποιήθηκε 
η κειμενοκεντρική ανάλυση μέσω ερωτήσεων κατανόησης και ερμηνείας. Οι ερωτήσεις 
αφορούσαν στις ιδέες, στη δομή και στη μορφή του υπό μελέτη λογοτεχνικού έργου. Ακολούθησε 
διανομή και συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένων αξιολογικών φύλλων εργασίας, 
προκειμένου να διερευνηθεί η προσκτηθείσα γνώση και να γίνει συνολική θεώρηση του 
αναλυθέντος ποιήματος. Στη συμπλήρωση των αξιολογικών φύλλων παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι 
μαθητές που δεν διακρίνονταν για τη σχολική τους επίδοση ή εμφάνιζαν μαθησιακά προβλήματα, 
δεν είχαν κατανοήσει αρκετά από τα διδαχθέντα.  

Την τρίτη διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε συνεξέταση / συνανάγνωση λογοτεχνικών 
κειμένων («Το ξανθό παιδί» του Τ. Άγρα, Κωνσταντής» της Λίνας Ψαραύτη και «Για ένα παιδί 
που κοιμάται», της Δ. Χριστοδούλου) που έχουν παράλληλο θεματικό κέντρο με το εξεταζόμενο 
ποίημα (παιδική εργασία/εκμετάλλευση). Τα παραπάνω κείμενα συνεξετάστηκαν με το «Παιδί με 
τα σπίρτα» ως προς το αξιακό περιεχόμενο (μητρική αγάπη, παιδική βιοπάλη, κοινωνική 
αναλγησία) και το λογοτεχνικό γραμματισμό, (χαρακτηριστικά νεωτερικής ποίησης, στοιχεία 
μορφής, χρήση ποιητικών συμβόλων και μεταφορική / συμβολική γλώσσα). Επιπλέον, εξετάστηκε 
το θέμα της παιδικής εργασίας - εκμετάλλευσης από ζωγραφικούς πίνακες που 
συμπεριλαμβάνονταν στα φύλλα εργασίας και δραματοποίηση του κειμένου που στηρίχτηκε στην 
τεχνική του Θεάτρου Forum του A. Boal (Ζώνιου, 2003). Συγκεκριμένα επιλέχτηκαν δύο μαθητές 
που αρχικά ενσάρκωσαν τη μητέρα και το παιδί. Το χαρακτηριστικό ρούχο σύμβολο που έφεραν 
ήταν για τη μητέρα ένα σκισμένο μαντήλι και για το παιδί ένα παλιό καπέλο. H εθελοντική 
παρέμβαση των μαθητών/θεατών σε κομβικά σημεία της εκτυλισσόμενης ιστορίας, προσέδωσε 
διαφορετικές οπτικές πρόσληψης και κατανόησης των κεντρικών νοημάτων του ποιήματος και 
ξετύλιξε ποικίλες εκδοχές δράσης. Η παραπάνω δραστηριότητα ενίσχυσε την κοινωνικοποίηση 
των μαθητών, το δέσιμο της τάξης και την ενσυναίσθηση, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στη 
διδασκαλία του ποιήματος (Susie MacDonald S. & Rachel D, 2001), γιατί μετέτρεψε τους μαθητές 
από απλούς αναγνώστες σε πρωταγωνιστές. 

Τέλος, η συνολική αξιολόγηση της όλης διδασκαλίας μέσω πρόχειρης γραπτής δοκιμασίας 
απέδειξε ότι οι συμμετέχοντες στη διδασκαλία μαθητές αποκόμισαν υψηλού βαθμού οφέλη, τόσο 
γνωστικά όσο και συναισθηματικά, κυρίως στα σημεία που συμμετείχαν οι ίδιοι στην εύρεση των 
ζητούμενων πληροφοριών (έρευνα στο διαδίκτυο) και όπου απαιτείτο η χρήση του υπολογιστή και 
η βιωματική συμμετοχή τους (δραματοποίηση). Αντιθέτως, οι δοθείσες μέσω μετωπικής 
διδασκαλίας πληροφορίες δεν είχαν προσληφθεί σε υψηλό βαθμό. 
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Υλοποίηση διδακτικού σεναρίου για τον προγραμματισμό σε App Inventor 
Στην παρούσα ενότητα θα περιγράψουμε την υλοποίηση του σεναρίου που στηρίχτηκε πάνω 

στην έννοια της διαθεματικότητας και κατάφερε να συνδυάσει προγραμματιστικές γνώσεις των 
μαθητών της Α  Γυμνασίου με μία ενότητα από το μάθημα των Νέων Ελληνικών (Το παιδί με τα 
σπίρτα του Ν. Βρεττάκου). 

 H υλοποίηση του προγραμματιστικού μέρους έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της 
Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου και  έλαβε χώρα στο εργαστήριο του σχολείου για την ενότητα 
«Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας» (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, ΔΕΠΣΣ Πληροφορικής, 2016). Επιλέχτηκε να γίνει με τη χρήση του App Inventor, 
διότι πρόκειται για ένα εύχρηστο και ισχυρό προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο γενικά δε 
δυσκολεύει τα παιδιά, αφού στηρίζεται στον οπτικό προγραμματισμό (Νικολός κ.α., 2008). Το 
προγραμματιστικό περιβάλλον δημιουργήθηκε ως ένα πειραματικό έργο στα εργαστήρια της 
εταιρείας Google (Google Labs) το 2009. Σύμφωνα με τους (Ελευθεριώτη κ.ά., 2010) ο οπτικός 
προγραμματισμός, «δεν απαιτεί τη χρήση συμβόλων, αριθμών, εντολών, συντακτικών 
λεπτομερειών, απομνημόνευσης τεχνικών λεπτομερειών και απομνημόνευσης μεγάλης έκτασης 
πληροφορίας που αποτελούν τα συνηθισμένα προβλήματα των τυπικών γλωσσών προγραμματισμού» 
(Ελευθεριώτη  κ.ά. 2010) (Brusilovsky et al.,1999). Επιπλέον έχει αρκετά γνώριμα στοιχεία με το 
Scratch, περιβάλλον που ήταν ήδη γνώριμο στους μαθητές.  

Στο App Inventor, είναι δυνατή η δημιουργία εφαρμογών κάνοντας χρήση της Java και του 
Android SDK μέσω του Java Bridge το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν 
συστατικά μέρη του App Inventor σε προγράμματα της Java (Papadakis et al., 2014). 

Αρχικά, σε προηγούμενα μαθήματα έγινε η εξοικείωση σε θέματα προγραμματισμού και στο 
ίδιο το περιβάλλον ανάπτυξης το App Inventor. 

Στη συνέχεια, στην εν λόγω σειρά μαθημάτων, τα παιδιά δουλεύοντας ομαδικά, ανά ζεύγη, και 
έχοντας μία πρώτη επαφή με το ποίημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, κλήθηκαν να εντοπίσουν 
τα σημαντικά στοιχεία του μαθήματος, να αποφασίσουν για τη μορφή των δραστηριοτήτων 
(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, κα). Σύμφωνα με έρευνες 
σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού, η αυτοπεποίθηση των μαθητών αυξάνεται στην 
επίλυση προβλημάτων και παρατηρείται βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όταν οι 
μαθητές εργάζονται ανά ζεύγη. (Αλεξούδα & Πατιώ, 2015) (Hanksa et al., 2011). Επίσης, μέσα 
από τη συνεργασία τους αυτή, στην προσπάθεια ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών για το 
μάθημα των Νέων Ελληνικών είναι δυνατόν να αναπτύξουν προγραμματιστικές δεξιότητες 
(Μπαρμπάτσης κ.α., 2010), (Γιαννοπούλου & Παναγιωτακόπουλος, 2011) 

Στη συνέχεια ζητείται η υλοποίηση μέσω  της προγραμματιστικής πλατφόρμας και στο τέλος 
να γίνει η αυτοαξιολόγηση τόσο των προγραμματιστικών τους δεξιοτήτων, όσο και των 
μαθησιακών τους ικανοτήτων.  

Τα παιδιά στηριζόμενα σε φύλλα εργασίας που έχουν ήδη δουλέψει, όπως περιγράφηκε 
παραπάνω, στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καλούνται σε πρώτη φάση να σχεδιάσουν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εμπέδωση-αξιολόγηση ή την παρουσίαση του 
συγκεκριμένου ποιήματος σε app inventor. Συγκεκριμένα το πρώτο στάδιο αφορά στο σχεδιασμό 
της διεπαφής χρήστη-υπολογιστή που έχει ως παραδοτέο μία σειρά από «οθόνες» χρήσης της 
εφαρμογής, σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης της προτυποποίησης (Smith, 1991). 

Για παράδειγμα, oι μαθητές, αφού συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας τους μπορούν να 
κατασκευάσουν εφαρμογές (apps) ερωτήσεων πολλαπλής εφαρμογής όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. 
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 Κατανόηση και εμβάθυνση στις έννοιες και των δύο γνωστικών αντικειμένων, με τα 
οποία άπτεται η συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 Καλλιέργεια των προγραμματιστικών δεξιοτήτων των μαθητών και κατ’ επέκταση 
μετατροπή τους από «ψηφιακούς καταναλωτές» σε δημιουργούς. 

 Ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της συνεργατικότητας, της υπευθυνότητας και της 
κριτικής τους ικανότητας. 

 Απόκτηση αυτοπεποίθησης στη χρήση των νέων τεχνολογιών.  
Αλλά και για τους εμψυχωτές εκπαιδευτικούς προέκυψαν αρκετά οφέλη, τα οποία 
συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 Εξοικείωση με το συνεργατικό σχεδιασμό και την προετοιμασία και αξιολόγηση 

προγραμμάτων ή διδακτικών εφαρμογών. 
 Προσέλκυση του ενδιαφέροντος μεγαλύτερης μερίδας μαθητών, τόσο για τον 

Προγραμματισμό όσο και για  τη Νεοελληνική Λογοτεχνία, σε σχέση με το συμβατικό 
τρόπο διδασκαλίας. 

 Πρόσκτηση άμεσων και απτών αποτελεσμάτων  της σχολικής επίδοσης των 
συμμετεχόντων μαθητών. 

 Επισήμανση μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων, αδυναμιών και εντοπισμός γνωστικών 
κενών. 

 Ενίσχυση των διαπροσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και δημιουργία φιλικότερου σχολικού κλίματος.   

 Προσοικείωση εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, εκτός πληροφορικής, με τις ΤΠΕ 
και επικαιροποίηση των ψηφιακών τους γνώσεων. 
 

Πρέπει τέλος να σημειωθεί, ότι στην εκ νέου αξιολόγηση του μαθήματος στο πλαίσιο της 
Λογοτεχνίας που ακολούθησε την εφαρμογή παρατηρήθηκε ότι το τμήμα των μαθητών που 
συμμετείχε στη δράση σημείωσε στην πλειοψηφία του ικανοποιητικότερες επιδόσεις σε σχέση με 
την αρχική του αξιολόγηση. Είναι αναγκαίο επίσης να επισημανθεί ότι ορισμένοι αδιάφοροι μέχρι 
τότε ως προς το συγκεκριμένο μάθημα διδασκόμενοι, διατύπωσαν την επιθυμία τους να 
επανεξετάσουν με τον ίδιο τρόπο μία ποιητική δημιουργία σε επόμενα μαθήματα και μάλιστα 
θέλησαν να την επιλέξουν μόνοι τους, γεγονός που απαιτεί μελέτη κάποιων λογοτεχνικών 
κειμένων και άσκηση της κριτικής τους ικανότητας, έστω και βραχυπρόθεσμα. 

Το ερώτημα είναι κατά πόσο στο μέλλον, η συγκεκριμένη πρόταση θα λειτουργήσει ως 
παράδειγμα καλής πρακτικής και θα συμβάλλει στην επέκταση της συνεργασίας του διδάσκοντα 
του διδάσκοντα του μαθήματος της Πληροφορικής με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, ώστε 
να ενισχυθούν τα γνωστικά αποτελέσματα και να αποκατασταθεί η αξία του συγκεκριμένου 
μαθήματος, δεδομένου ότι η μονόωρη διδασκαλία του στο Γυμνάσιο οδηγεί αναπόφευκτα στη  
μείωση της γνωστικής του βαρύτητας. Παρόλα αυτά, ως μελλοντική εργασία έχει ήδη ξεκινήσει η 
επέκταση της παρούσας εργασίας και σε άλλα λογοτεχνικά αποσπάσματα που εμπεριέχονται στο 
σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.  
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Abstract 

This paper aims at presenting to the public a simple, hand-made, one-dimensional Turing machine created 
(both in a “real” form and in the form of a virtual simulation) by one of the authors. Afterwards, the machine 
will be used as a tool in a teaching sequence which was created with the scope of teaching basic principles 
of computer logic and programming to students of the Greek Secondary education. Then the NetLogo model 
(simulation) of a two-dimensional Turing machine is examined, as regards its capabilities of teaching the 
same issues, compared to the first, “real” machine.  

Keywords: Turing machine, NetLogo, education, teaching, computer logic, worksheet, Complex Systems. 

Introduction 
As proved in the scientific literature (Mitchell, 2009; Wolfram, 2002), a Turing Machine 

(Turing, 1936) is a prototype computer that can basically perform all the calculations that another 
computer can do. All the algorithms followed by Turing Machines are the algorithms followed by 
contemporary computers, too. Correspondingly, if a computational problem cannot be solved by a 
modern computing machine, it cannot be solved by a Turing Machine either, and vice versa.  Such 
characteristics make Turing Machines very useful in the educational field: a) For depicting and 
explaining simple properties of computers to the learners, b) For introducing them to specific 
notions of algorithms and programming and c) To unveil to them some aspects of Complex 
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Systems, especially the behavior of cellular automata. Consequently, there has been a lot of 
argumentation lately about teaching with or about Turing Machines and its benefits for the 
Computer or the Technology classrooms (Watters, 2015; Prank & Anton, 2011). 

In the paper, two forms of Turing Machine are used: (i) the one is a hand-made, one-
dimensional (1-D), one, with a circular tape. It is made by one of the authors, as well as its on-line 
simulation (found at the website: https://zaf.io/page-ae.html ).  (ii) The other is the two-
dimensional simulation (2-D) of a Turing Machine made with NetLogo (Wilensky, 2002), and 
existing in the NetLogo Models’ Library. NetLogo (Wilensky, 1999) is a very-well known and 
widely spread Multi-Agent-Based computing, simulation and modeling environment used – 
among other things – to teach Informatics and simple properties of Complex Systems (Wilensky & 
Rand, 2015; Tisue & Wilensky, 2004). 

Both versions of the Turing Machine are used in an educational context, with worksheets for 
the students accompanying them. The objectives of the instruction are described within the paper 
and the worksheets are given as attached. The students addressed at, are, potentially, students of 
the late Primary and the early Secondary Greek Education. Alternatively the educational set-up is 
scheduled to be used for undergraduate students (prospective Primary School teachers). The uses 
of both versions of Turing Machine are complimentary but also somehow comparative, therefore 
either additional or different learning results are discussed.  

The main reasons for examining the use of both the “material” and the “simulated” version of 
the Turing Machine were: (i) to examine what are the learning outcomes in each case and (ii) to 
make the learners realize that, in the foundation of every programming or computer logic, very 
simple choices and rules are applied (Haken, 2006). The role of “colours” in the virtual TM is 
played by “digits” – also depicted as colors – in the NetLogo simulation of the TM. The 
aforementioned choices and rules are firstly identified by the students (in both cases of 
worksheets) and, at a second stage, applied by them. 

Method 
At first, the “real” Turing Machine, made by one of the authors, is going to be distributed to a 

sample of students, and initially some time will be given to them (15-20 minutes) to experiment 
with it and see the way it works. Then the students will have to complete the Group of Worksheets 
Number 1 (given as attached to the paper) working in pairs and sitting in front of computers, since 
the online version of this 1-D machine will also be given to them.  Through this worksheet, 
students are led: (i) to understand the basics of the way that the machine works, (ii) to make simple 
predictions about its behavior and, afterwards, (iii) test these predictions and to try to realize 
specific patterns (tending to be complex) created “by” the machine. 

Secondly, and at the same period of time, an equivalent set of students will work with the 
NetLogo Model of the 2-D Turing machine based on another worksheet, named Worksheet 
Number 2 (also given as attached to the paper), with a similar format of the learners. The students 
are guided through the GUI screen of NetLogo and then asked again questions, prompted to make 
predictions, check the outcomes and change the parameters of the model with specific objectives.  

Analysis of the Worksheets  
In “Group of Worksheets Number 1” (given as an attached Appendix) the students are at first 

familiarized with the circular, one - dimensional handmade Turing machine, and then they are 
prompted to predict – on paper – what will happen with the four different colors (how the variation 
or pattern of lights will look like), according to the orders they give to (the programming of) the 
machine.  

Afterwards, trough trial-and-error procedures, by working with the machine, they try to find 
out what the final outcome (color) will be and where they did go wrong. Gradually, they start to 
learn the inner procedures – the algorithms – that this version of the Turing Machine follows, in 
order to define the colors of the cells at each step.  

In “Worksheet Number 2” (also given as an Appendix) the learners are guided to work with the 
NetLogo simulation of the 2-dimensional Turing Machine and then use it in a “programming” 
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sense, to create arrays of digits 0 and 1 (digital numbers) symbolically represented as coloured 
arrays. 

Results and Discussion  
Obviously it remains to apply these two worksheets in the classrooms (of Primary, Secondary 

and Tertiary Greek Education) during the autumn, to see the final learning outcomes of teaching 
introductory algorithms, logic and Complex Systems to learners. But we consider them as strong 
and useful tools towards this aim, in that they are detailed and comparisons can be made between 
the two as well. The focus in the current work is given in the rigorousness and the accuracy of the 
worksheets accompanying both “forms” of Turing Machines. The worksheets in both cases were 
created, on the basis of four basic principles: 

 the learner has to find by himself the rules governing the Machine, with little 
intervention by the instructor 

 the learner has to apply the rules as he conceived them and check by himself  whether  
he conceived them right 

 the learner reaches at identifying the “right” set of rules governing the Machine and  
finally  

 the learner applies the rules that he found, in order to create new pattern s with the 
machine and its (single) head 

Conclusion 
This is possibly the first time in the Greek Education – and possibly among the first ones in the 

international educational literature – to set up an effort not to “teach the” or “teach about” the 
Turing Machine, but to “teach with the help of” the Turing Machine instead. This – we believe – 
gives some originality and authenticity to the work. Of course, it is necessary to make extended 
changes and improvisations possibly, but these will come with new versions of the work, as well 
with its application in the classes, within the current and the next academic year.  
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shown at the picture above (Example 1).  
Tip: You do not need to configure the buttons of the two last commands since they are not 
going to be executed, as no cell is “on” at the beginning. 

8. Click on the “setup” button to initialize the machine, and then click on the “go” button to 
run the program. 
 

Tip: count down the red and the blue cells, so as to be sure that the right number is written. 
 
Exercise 2 
Configure the machine (write the suitable commands and adjust correctly all the other buttons) so 
that it writes the binary number 010101010101010101010101010101 on the white tape. 
  
Exercise 3 
Write the 30digit binary number 111111000000111111000000111111 on the white tape. 
Do not erase the number because you will need it on the next exercise. 
Tips: carve the number up into smaller parts 
You need to program the machine more than one times in order to write all the parts of the 
number. 
Increase accordingly the “mikos” (“length”) slider every time you reprogram the machine before 
pressing the “go” button. 
 
Exercise 4. 
Configure the machine – write the suitable commands and adjust the buttons needed – in order to 
reverse the number written on the tape (on exercise 3). That means that the head moves cell by cell 
over the number and changes every red cell into a blue one and every blue cell into a red one . 
Tips: if you want to return the machine’s head at the beginning of the tape do not use the “setup” 
button because it initializes the machine and so the number written on the tape will be lost. Use 
the “pigenearxi” (Greek phrase for: “go to the starting point”) button instead. 
Try the program several times at a low speed (by adjusting the “speed slider”) and observe at the 
same time the number changing again and again. 
 
Exercise 5 
a) Write a number on the tape 
b) Configure the machine so that it adds the number 1 to this number. Execute the addition and 
check if it is correct. 
d) Execute the program two more times so that the binary number 11 (3 in decimal system) is 
finally added to the initial number 
 
Questions 
a) Did you find it difficult to program the simulated  Turing Machine? Describe your experience as 
a programmer of this initiative machine. 
b) Was it worth the real and mental experimentation that the scientists designed and carried out in 
the past in order to construct programmable machines as the one you tried today? Justify your 
answer. 
c) Do you think that your experimentation with the virtual (simulated) Turing Machine helped you  
to understand better how the modern computers work? If your answer is “Yes” please explain 
how. 

 
Thank you all for your time and co-operation! 
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Επιδράσεις του θεατρικού παιχνιδιού στα παιδιά με προβλήματα 
συμπεριφοράς στην ειδική αγωγή 

 
Θεολογίδου Γιώτα 

ΜΑ Κοινωνική λειτουργός, Θεατρολόγος, Ηθοποιός 
1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Βόλου 

giotatheo@yahoo.com 

Περίληψη 
Τα προβλήματα συμπεριφοράς κατά τη σχολική περίοδο τόσο στην γενική όσο και στην ειδική αγωγή 
αποτελούν από τις πιο επίμονες και κοινές δυσλειτουργίες των μαθητών σε επίπεδο ενδοπροσωπικό, 
διαπροσωπικό και κοινωνικών σχέσεων, με πολλαπλές επιπτώσεις στη σχολική επίδοση, τη σωματική και 
ψυχική υγεία των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Στην ειδική αγωγή εργάζονται Κοινωνικοί 
Λειτουργοί οι οποίοι υποστηρίζουν τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς στην διάρκεια της σχολικής 
ζωής μέσω ειδικών προγραμμάτων παρέμβασης, που στόχο έχουν την άμβλυνση των εμποδίων για την 
ομαλή παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να 
διερευνηθεί η τεχνική του Θεατρικού Παιχνιδιού ως ένα εναλλακτικό πρόγραμμα παρέμβασης που 
συνδέεται με τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και τις βιωματικές τεχνικές εμψύχωσης στα πλαίσια της 
δυναμικής της ομάδας, και η επίδρασή του στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς.  
Λέξεις κλειδιά: Προβλήματα συμπεριφοράς, Κοινωνική εργασία, Θεατρικό παιχνίδι, Δυναμική της ομάδας, 
Τεχνικές εμψύχωσης.  

Εισαγωγή 
Το θέμα της αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο του σχολείου 

απασχολεί έντονα την διεθνή έρευνα. Η διαλεκτική σχέση μάθησης-συμπεριφοράς, οι αρνητικές ή 
και θετικές συνέπειες που επιφέρει η μία στην άλλη αλλά και η αντιμετώπιση των δύο ως 
πρόβλημα ενιαίο και αλληλένδετο, κατέχουν σημαντική θέση στο χώρο της ψυχοπαιδαγωγικής 
έρευνας και θεραπείας (Στρογγυλός κ.α., 2011). Τα προβλήματα συμπεριφοράς (αντικοινωνική 
συμπεριφορά, σωματική και λεκτική βία, συναισθηματικές διαταραχές, απόσυρση, 
αυτοκαταστροφικότητα) στο ειδικό σχολείο είναι περισσότερα, μεγαλύτερα σε ένταση και 
συχνότητα. Δεν αποτελούν μεμονωμένα ή σποραδικά περιστατικά αλλά εκδηλώνονται σε 
καθημερινή βάση αποτελώντας κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του μαθητή (ό.π.).  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική μελέτη. Το θέμα της προσεγγίζεται μέσα από 
τα γνωστικά πεδία των ερευνών της Θεατροπαιδαγωγικής, της Ειδικής Εκπαίδευσης και της 
Κοινωνικής Εργασίας, με στόχο να επεκτείνει τις έρευνες στην Ειδική Αγωγή. Στο πρώτο 
κεφάλαιο αυτής της μελέτης προσεγγίζουμε την έννοια των προβλημάτων συμπεριφοράς στο 
σχολείο και ειδικότερα στην ειδική εκπαίδευση. Εστιάζουμε στις συνηθέστερες μορφές με τις 
οποίες αυτά εκδηλώνονται και συζητούνται τα πιθανά αίτια εμφάνισης και εκδήλωσης. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια, στο περιεχόμενο και στα βασικά χαρακτηριστικά 
του Θεατρικού Παιχνιδιού. Επιπλέον διερευνούμε τις παραμέτρους που καθιστούν το θεατρικό 
παιχνίδι κατάλληλο εναλλακτικό μέσο εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης της 
κοινωνικής εργασίας με ομάδες στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. Στο τρίτο κεφάλαιο 
διερευνούμε τη δυναμική και τις επιδράσεις του θεατρικού παιχνιδιού σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό, 
ψυχολογικό και δημιουργικό επίπεδο μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς.  

Παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς στην ειδική αγωγή.  

Η έννοια της προβληματικής συμπεριφοράς στο ειδικό σχολείο. 
Ορισμός για την έννοια της προβληματικής συμπεριφοράς που να είναι διεθνώς αποδεκτός 

σήμερα δεν υπάρχει. Τα διάφορα επιστημονικά πεδία προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τις 
πολλαπλές διαστάσεις της προβληματικής συμπεριφοράς και χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους 
για να την περιγράψουν: «συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές», «συναισθηματικές, 
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κοινωνικές και συμπεριφορικές διαταραχές», «συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα», 
«προβλήματα συμπεριφοράς», (Πολυχρονοπούλου  2012). Οι αιτίες που δυσχεραίνουν τον ορισμό 
αναφέρονται μεταξύ άλλων στην ποικιλία των αιτιολογικών θεωριών (ψυχοδυναμική, 
συμπεριφοριστική, γνωστική, οικοσυστημική κ.λ.π), στη δυσκολία ακριβούς μέτρησης 
ψυχολογικών εννοιών (όπως της προσωπικότητας, της προσαρμοστικής ικανότητας, της 
αυτοεκτίμησης κ.λ.π) αλλά και στη ποικιλία των συμπτωμάτων που εμφανίζουν τα παιδιά με 
προβλήματα συμπεριφοράς σε διαφορετικές καταστάσεις (Πολυχρονοπούλου 2012, Κουρκούτας 
2011). Κυρίως όμως στο γεγονός ότι η έννοια της προβληματικής συμπεριφοράς είναι μία 
κοινωνική κατασκευή, στο πλαίσιο της οποίας δεν υπάρχει σαφής συμφωνία για τις νόρμες της 
φυσιολογικής συμπεριφοράς, καθώς αυτές διαφέρουν μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων της ίδιας 
της κοινωνίας αλλά και μεταξύ εθνικών ομάδων (Heward 2011).  

Σύμφωνα με το Συμβούλιο  παιδιών με Συμπεριφορικές Διαταραχές (Council for Children with 
Behavioral Disorders – CCBD ο όρος συναισθηματική ή συμπεριφορική διαταραχή είναι μία 
αναπηρία που: 1)«...…χαρακτηρίζεται από συναισθηματικές ή συμπεριφορικές αντιδράσεις στα 
σχολικά προγράμματα, τόσο διαφορετικές από τα κατάλληλα ηλικιακά, πολιτισμικά ή εθνικά 
πρότυπα που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική επίδοση, συμπεριλαμβανομένων των 
ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επαγγελματικών ή προσωπικών δεξιοτήτων». Πρόκειται για κάτι 
περισσότερο από προσωρινές, αναμενόμενες αντιδράσεις σε στρεσογόνα γεγονότα του 
περιβάλλοντος. Εκδηλώνεται με συνέπεια και σταθερότητα σε δύο διαφορετικά πλαίσια ένα εκ’ 
των οποίων σχετίζεται με το σχολείο. Παρατηρείται μη δεκτικότητα στην άμεση παρέμβαση στη 
γενική εκπαίδευση, ή η κατάσταση του παιδιού είναι τέτοια που η παρέμβαση στο πλαίσιο της 
γενικής εκπαίδευσης είναι ανεπαρκής. 2) «…..περιλαμβάνει μια αναπηρία που συνυπάρχει με 
άλλες αναπηρίες» (συννοσηρότητα). 3) Περιλαμβάνει επίσης τη σχιζοφρενική διαταραχή, τη 
συναισθηματική διαταραχή, την αγχώδη διαταραχή ή άλλη υφιστάμενη διαταραχή της αγωγής ή 
της προσαρμογής που επηρεάζει το παιδί, εφόσον η διαταραχή αυτή επηρεάζει την εκπαιδευτική 
επίδοση» (Heward 2011).  

Για την αναγνώριση των προβλημάτων συμπεριφοράς έχουν προταθεί διάφορα συστήματα 
ταξινόμησης. Σε γενικές γραμμές τα συστήματα ταξινόμησης κινούνται πάνω σε δύο βασικούς 
άξονες: α) προβλήματα συμπεριφοράς εξωτερίκευσης που απευθύνονται προς το κοινωνικό 
περιβάλλον και χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα β) προβλήματα συμπεριφορές 
εσωτερίκευσης, που στρέφει δηλαδή το παιδί προς τον εαυτό του και χαρακτηρίζονται από τάσεις 
ενδοστρέφειας, καταστάσεις δυσφορίας και δυστυχίας (Kaiser & Sklar-Rasminsky 2009). Τα 
προβλήματα αυτά, όταν υπερβαίνουν τα όρια ή όταν εμφανίζονται σε πολύ μικρές ηλικίες 
θεωρούνται αντικοινωνική συμπεριφορά και απαιτείται ειδική αντιμετώπιση από γονείς, 
εκπαιδευτικούς και φορείς υποστήριξης (Ηerbert 1996, Τριανταφύλλου 1998).  

Ειδικότερα στο σχολείο τα παιδιά με συμπεριφορές εξωτερίκευσης συχνά σηκώνονται από τη 
θέση τους, φωνάζουν, βρίζουν, ενοχλούν τους συμμαθητές τους, εκφοβίζουν συστηματικά, είναι 
προκλητικοί και αντιδραστικοί απέναντι στους εκπαιδευτικούς, αρνούνται να συνεργαστούν και 
να συμμετέχουν στην τάξη, χτυπούν πρόσωπα και αντικείμενα, κλέβουν, λένε ψέματα, δεν 
συμμορφώνονται με οδηγίες, έχουν εκρήξεις θυμού και επιθετικά ξεσπάσματα (Στάμος 2006). 
Όλα αυτά συμβαίνουν με μικρή ή χωρίς εμφανή αφορμή.  

Αντίθετα στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς εσωτερίκευσης η κοινωνική 
αλληλεπίδραση με τους άλλους είναι περιορισμένη. Σπάνια παίζουν με τα παιδιά της ηλικίας τους, 
συνήθως αποσύρονται και καταφεύγουν σε ονειροπολήσεις και φαντασιώσεις (Μπίρτσας 1990). 
Αναπτύσσουν φοβίες, παραπονιούνται ότι είναι άρρωστα και περνούν διαστήματα βαθιάς 
κατάθλιψης. Εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές (γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, φοβίες, 
ιδεοψυχαναγκασμό, επιλεκτική αλαλία, νευρική ανορεξία/βουλιμία, διαταραχή μετατραυματικού 
στρες), διαταραχές της διάθεσης (κατάθλιψη, διπολική διαταραχή) και άλλες διαταραχές όπως 
σχιζοφρένεια, σύνδρομο Tourette (ηχητικά και κινητικά τικ), (Heward 2011). Το υπερβολικό 
άγχος και οι διαταραχές της διάθεσης που βιώνουν πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν σε 
αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό ή ακόμα και σε θάνατο λόγω χρήσης ουσιών, λιμοκτονίας ή 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς (Webber & Plotts, 2008 στο Heward 2011). Επίσης πολλές φορές οι 
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διαταραχές εσωτερίκευσης μετατρέπονται σε διαταραχές εξωτερίκευσης όπως συμπεριφορές 
εκφοβισμού και σωματικής βίας (Tan et al., 2011). 

Οι λόγοι εμφάνισης και διατήρησης των προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά αποτελεί 
προϊόν αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων (Capaldi & Patterson 1994 στο Καλαντζή-Ασίζι & 
Ζαφειροπούλου 2004). Μεταξύ άλλων αναφέρονται ορισμένες νευροψυχολογικές διαταραχές, ή 
βλάβες στον εγκέφαλο, η κληρονομικότητα, το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί όπως 
είναι η οικογένεια, οι παρέες, το σχολείο, η έκθεση των παιδιών στη βία μέσω της τηλεόρασης και 
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών καθώς και η υπερβολική χρήση του υπολογιστή (Kaiser & Sklar-
Rasminsky 2009).  

Από όσα προαναφέρθηκαν γίνονται κατανοητές οι σοβαρές παρενέργειες που έχουν τα 
προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού τόσο για το ίδιο όσο και για το περιβάλλον του, γεγονός 
που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πρόβλεψη και αντιμετώπιση του φαινομένου από όλους 
όσους σχετίζονται με το παιδί, τόσο την οικογένεια όσο και το σχολείο.  

Θέατρο και παιχνίδι 

Η δυναμική του θεατρικού παιχνιδιού 
Υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές για την προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων 

συμπεριφοράς των παιδιών, που βασίζονται σε αντίστοιχες θεωρίες όπως η ψυχοδυναμική 
προσέγγιση, η συμπεριφοριστική, η γνωστική, η οικοσυστημική κ.ά. Κάθε μία έχει την δική της 
αξία σε σχέση με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των εργαλείων που χρησιμοποιεί. 
Όπως γνωρίζουμε το Θέατρο στην Εκπαίδευση, μορφή του οποίου αποτελεί το Θεατρικό 
Παιχνίδι, αποτελεί μια σχετικά νέα εφαρμογή στη γενική, ειδική, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, με 
την οποία η παιδαγωγική επιστήμη προσπαθεί να πραγματώσει τους στόχους της (Κοντογιάννη 
2012). Το Θέατρο και το Παιχνίδι ως πηγές μάθησης (Ο΄Tool 2008), αλλά και εργαλεία θεραπείας 
(Νeelands 2008) θεωρούνται από τους μελετητές οι πιο ενδεδειγμένοι μέθοδοι εκπαίδευσης και 
θεραπείας στην ειδική εκπαίδευση καθώς εμπλέκουν το άτομο στη μαθησιακή και θεραπευτική 
διαδικασία μέσα από διαφορετικές διαδρομές και πέρα από τις γνωστικές λειτουργίες (Kempe 
2005). 

Το θεατρικό παιχνίδι έχει από τη φύση του διπλή υπόσταση. Αποτελεί μία μορφή θεατρικής 
έκφρασης, που φέρει ειδοποιά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βασικούς μηχανισμούς του 
θεάτρου, αλλά είναι και παιχνίδι καθώς διαθέτει βασικά χαρακτηριστικά του, όπως την ελεύθερη 
επιλογή και έκφραση, εμπλέκει ενεργά τους παίκτες, κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα, 
παρέχει ευχαρίστηση και ικανοποίηση και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κανόνων και κωδικών 
επικοινωνίας για να ολοκληρωθεί (Beauchamps 1998).  

Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα «δημιουργικό συμβάν», μια δραστηριότητα σύνθετη που η 
ολοκλήρωση της δομής και του περιεχομένου του επιτυγχάνεται μέσα από τέσσερις φάσεις και 
άπειρες τεχνικές (Κουρετζής 1991). Χρησιμοποιεί ως εργαλεία δόμησης και ανάπτυξης τον 
αυτοσχεδιασμό, που είναι η αυθόρμητη δράση πάνω στο περιβάλλον, στα αντικείμενα και τους 
άλλους χαρακτήρες, με αφηγηματικά μέσα τον λόγο, τη φωνή, την κίνηση, την χειρονομία 
(Παπαγεωργίου 2010), και το παιχνίδι ρόλων όπου με βάση ένα ερέθισμα (μια ιδέα, κάποιο 
οπτικο-ακουστικό υλικό ή ένα κείμενο) οι συμμετέχοντες εμπλέκονται αυθόρμητα στη σκηνική 
δράση με τη δημιουργία ρόλων και καταστάσεων (Γραμματάς 2014β). Η θεματολογία μπορεί να 
προέρχεται από προσωπικά βιώματα των παιδιών, από κοινωνικά και επίκαιρα γεγονότα, από 
φανταστικά γεγονότα, από λαϊκές παραδόσεις και παραμύθια και πολλά άλλα.  

Ανάλογα με το μοντέλο εμψύχωσης το θεατρικό παιχνίδι διακρίνεται σε ελεύθερο (Untutored) 
ή κατευθυνόμενο (Tutored), (Mellou 1994a).  

Στο κατευθυνόμενο θεατρικό παιχνίδι ο εμψυχωτής μέσα από κατάλληλες και ποικίλες 
δραματικές τεχνικές ή ερεθίσματα καθοδηγεί τα παιδιά να αναπτύξουν το παιχνίδι και να 
ολοκληρώσουν τους στόχους που έχουν θέσει (Neelands 2008).  Στην ειδική αγωγή η  Cattanach 
υποστηρίζοντας την παρεμβατική προσέγγιση πρότεινε τρία μοντέλα μάθησης μέσω του 
δράματος, και σύμφωνα με την Kempe το θεατρικό παιχνίδι  μπορεί να ενταχθεί στο μοντέλο 
«δραστηριότητες- δεξιότητες» (2005), όπου όλες οι δραστηριότητες του παιχνιδιού εστιάζουν στις 
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ελλιπείς εμπειρίες και αδυναμίες των συμμετεχόντων. Στο μοντέλο αυτό, ο 
εκπαιδευτικός/εμψυχωτής παρεμβαίνει έτσι ώστε να αναπτύξει εξειδικευμένες δραστηριότητες, οι 
οποίες φέρνουν αντιμέτωπους τους συμμετέχοντες με τις αδυναμίες τους, με στόχο να βοηθηθούν 
να τις ξεπεράσουν. Έτσι το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ειδική αγωγή εκτός 
από αυτόνομη θεατρική δραστηριότητα, ως πλαίσιο διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων του 
αναλυτικού προγράμματος και ως πρόγραμμα παρέμβασης. 

Άλλωστε το θεατρικό παιχνίδι διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που καθιστούν τη συμβολή 
του στο χώρο της εκπαίδευσης ιδιαίτερα σημαντική. Διαθέτει: 

-θεατρικότητα η οποία πραγματώνεται από τους συμμετέχοντες όταν οπτικοποιούν μια ιδέα ή 
μια κατάσταση μέσω του λεκτικού και σωματικού αυτοσχεδιασμού, από τον οποίο προκύπτουν 
μυθοπλαστικά περιβάλλοντα (Γραμματάς 2014β) και παρασταίνονται με τη βοήθεια κυρίως των 
θεατρικών κωδικών, όπως του υποκριτικού, του εικαστικού, του ενδυματολογικού και του 
μουσικού (Κουρετζής 1991).  

-βιωματικότητα (Ζαφειριάδης & Δαρβούδης  2010). Η γνώση προκύπτει από τις αισθήσεις, το 
συναίσθημα και το σώμα, αποκτάται δηλαδή μέσω της προσωπικής εμπειρίας και πέραν της 
νοησιαρχικής διαδικασίας (Φιλίππου & Καραντάνα 2010). Τα παιδιά έχουν ενεργητική 
συμμετοχή, επικοινωνούν τα συναισθήματά τους, διερευνούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους 
και με αυτόν τον τρόπο ιδιοποιούν την γνώση (Δεδούλη 2002). Η χρήση του θεατρικού παιχνιδιού 
όπως και όλες οι άλλες μορφές εκπαιδευτικού δράματος ενισχύει την «αισθητική γνώση» (Bruner 
& Reid στο Κοντογιάννη 2012), μία άλλου είδους γνώση πέρα από αυτή που στηρίζεται στις 
γνωστικές λειτουργίες και προκύπτει από την αισθητηριακή εμπειρία ( αίσθηση, αντίληψη, 
αναπαράσταση, σύνθεση, δόμηση), προσφέροντας ενορατική γνώση και δομές για την κατανόηση 
και τον προσδιορισμό της θέσης ενός ατόμου στον κόσμο.   

Επιπλέον το σώμα ως συνισταμένη της βιωματικότητας συνδέεται με την κιναισθητική 
νοημοσύνη-αφορά στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί ολόκληρο το σώμα, ώστε να 
εκφράζει με επιδεξιότητα ιδέες και συναισθήματα (Καραμήτρου 2010)- χρησιμοποιείται από τους 
παίκτες του θεατρικού παιχνιδιού ως μέσο για να ενσαρκώσουν ρόλους και ιδέες, μέσα από τους 
οποίους μεταβαίνουν από τον κόσμο της πραγματικότητας σε αυτόν της φαντασίας. Αναπόσπαστο 
στοιχείο της βιωματικής μάθησης αποτελεί επίσης ο αναστοχασμός (Neelands 1998 στο 
Γκουτζαμάνης 2008). Οι συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία διερεύνησης και ανάπτυξης του 
θεατρικού δρώμενου διαπιστώνουν τις διαφορετικές και ποικίλες διαστάσεις που μπορεί να έχει η 
επεξεργασία ενός θέματος σε επίπεδο ιδεολογίας, περιεχομένου και φόρμας. Προβληματίζονται 
σχετικά με οτιδήποτε θεωρούν δεδομένο και εν δυνάμει τροποποιούν τη σκέψη και τις 
αναπαραστάσεις τους (Page 2008). Διαδικασία που προσδίδει στο θεατρικό παιχνίδι και μια 
διαδραστική και παραδειγματική ιδιότητα.  

-Ομαδικότητα που στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικότητας και συνεργατικότητας οι 
οποίες αναφέρονται στην αναγκαιότητα μετάβασης από το ατομικό στο συλλογικό για την 
ολοκλήρωση μιας θεατρικής δραστηριότητας (Μαργαρώνη 2014) και προϋποθέτουν την 
επικοινωνία και τη συνεργασία των μελών μεταξύ τους. Η συλλογική αυτοσχεδιαστική 
προσποίηση που απαιτείται στο θεατρικό παιχνίδι προϋποθέτει αμοιβαία προσαρμοστικότητα 
προκειμένου να διατηρηθεί η ανάπτυξη και η συνοχή της δραματικής διαδικασίας. Οι παίκτες 
δίνουν μορφή στη συλλογική εμπειρία και διατηρούν τη λειτουργία της κοινωνικής επαφής που 
συνεπάγεται την κοινωνική αλληλεπίδραση (Τσιάρας 2003), καθιστώντας το θεατρικό παιχνίδι 
ένα σημαντικό επικοινωνιακό και κοινωνικό γεγονός. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
συνδέουν το θεατρικό παιχνίδι με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.  

-Το θεατρικό παιχνίδι επίσης είναι ένα πλαίσιο όπου ο συμβολισμός της ανθρώπινης 
προβληματικής βρίσκεται σε δράση. Η προσωπική σκέψη είναι αυτή που διερευνάται και 
εκτίθεται στην ομάδα μέσα από τη δημιουργία αναπαραστάσεων, εκφράζοντας με αυτόν τον 
τρόπο μια προσωπική θέαση και ερμηνεία του κόσμου αυτών που συμμετέχουν (Page 2008). Η 
ελεύθερη επιλογή του ρόλου από τον παίκτη ανασύρει στην επιφάνεια όλο το υποκειμενικό 
ψυχοσυναισθηματικό του δυναμικό, που του επιτρέπει να δώσει σχήμα και να εκφράσει αυτό που 
νιώθει και το απασχολεί (ό.π.). Γεγονός που καθιστά το θεατρικό παιχνίδι μια μαθητοκεντρική 
διαδικασία.  
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-Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο άσκησης και έκφρασης της 
δημιουργικότητας του παιδιού. Έτσι στους συμβολικούς μετασχηματισμούς των παικτών τα 
αντικείμενα και οι δράσεις στο θεατρικό παιχνίδι χρησιμοποιούνται με νέους και ασυνήθιστους 
τρόπους, σε ευφάνταστους συνδυασμούς, που αποτελούν προϊόν δημιουργικής σκέψης και 
φαντασίας (Mellou 1995), τροποποιώντας με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις τους ή δημιουργώντας καινούρια περιβάλλοντα. Αυτή η διαδικασία καθιστά τον 
παίκτη δημιουργό (Mellou 1994b) και αναπτύσσει τη δραματική και αναπαραστατική του ευφυΐα 
ενώ παράλληλα συμβάλλει στην πολιτιστική του εκπαίδευση (Παπαδόπουλος 2010 στο 
Μαργαρώνη 2014). 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης και τα ψυχοθεραπευτικά χαρακτηριστικά 
του θεατρικού παιχνιδιού που στηρίζονται στην λειτουργία της κάθαρσης, στην αναπαραστατική 
έκφραση της εσωτερικής εμπειρίας, στην ομάδα ως πλαίσιο θεραπείας και στη βιωματική μάθηση 
ως διαδικασία συνολικής ανάπτυξης της προσωπικότητας.  

-Μέσω της λειτουργίας της κάθαρσης δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να εξωτερικεύσει και να 
αντιμετωπίσει τους φόβους και τις ψυχικές του συγκρούσεις, να απαλλαχθεί από καταπιεσμένα 
συναισθήματα και να βρει ανακούφιση (Κοντογιάννη 2012).  

- Επίσης η αυθόρμητη αναπαραστατική έκφραση της εσωτερικής εμπειρίας δίνει μορφή και 
σχήμα στο ασυνείδητο και αποτελεί έναν τρόπο δήλωσης δύσκολων και συγκεχυμένων 
συναισθημάτων, σε μία προσπάθεια να αποκτήσουν σαφήνεια και τάξη ((Naumburg 1958, Dalley 
1984, Hall 1998 στο Κλειτσινίκου κ.α. 2012).  

-Η ομάδα εκτός από πλαίσιο εργασίας γίνεται και μέσο θεραπείας για τα μέλη της καθώς 
επιδρά θετικά στην ανάπτυξη του ατόμου και των μελών της οι οποίοι αξιοποιούν τις πηγές 
βοήθειας όπως είναι η υποστήριξη, η αναγνώριση (Heap 1979 στο Κατσορίδου-Παπαδοπούλου 
1993).  

 -Η βιωματική μάθηση στο χώρο της ψυχολογίας είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αλλαγής της 
συμπεριφοράς του ατόμου και αναφέρεται στην διαδικασία κατανόησης του εαυτού και τη 
συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας (Δεδούλη 2002). «Η βιωματική εμπειρία, μέσα από το 
συγκινησιακό της υπόβαθρο και τη λειτουργία γένεσης των επιθυμιών, αλλάζει και εμπλουτίζει το 
εγκατεστημένο κάθε φορά σύστημα γνώσεων, σχέσεων, αντιλήψεων και αξιών» (Μπακιρτζής 
2006). 

Όλα αυτά τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του θεατρικού παιχνιδιού καθορίζουν τη δυναμική του 
η οποία προέρχεται από διάφορα κανάλια του θεατρικού γίγνεσθαι. Μεταξύ άλλων από τον ρόλο 
και τα παιχνίδια ρόλων, την υποκριτική, την κοινωνική αλληλεπίδραση, τους συμβολικούς 
μετασχηματισμούς, τη φαντασία και το συναίσθημα.  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών 

Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. 
Από έρευνες που έχουν γίνει τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς στην ειδική εκπαίδευση 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην ακαδημαϊκή τους επίδοση, στην κοινωνική και 
προσωπική τους ανάπτυξη καθώς και στην συναισθηματική τους ωρίμανση (Hollo et al. 2014). 
Σύμφωνα με τους ερευνητές τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζουν ελλείμματα στις 
γνωστικές τους δεξιότητες όπως στην ανάγνωση και την κατανόηση περιεχομένου που είναι 
αποτέλεσμα συνεπειών των διαταραχών διαγωγής και του συναισθήματος (διακοπή τις 
εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω διατάραξης, ή μη συμμετοχή σε αυτήν λόγω ονειροπόλησης και 
απόσυρσης του μαθητή), Liu et al. 2011). Μελέτες έχουν δείξει ότι μετά την εφαρμογή σύντομων 
δραματικών δραστηριοτήτων θεατρικού αυτοσχεδιασμού τα παιδιά ήταν σε θέση να μάθουν 
καινούριες έννοιες, να διατυπώνουν συχνότερα υποθέσεις και να κατανοούν τους υπαινιγμούς ( 
Mellou 1994b). Σημαντική βελτίωση επίσης παρουσίασαν η αναγνωστική δεξιότητα και ο 
προφορικός λόγος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Veleder εφαρμόζοντας το θεατρικό παιχνίδι σε 
ομάδα μαθητών, διαπίστωσε στην έρευνά του ότι οι εγγενείς απαιτήσεις του θεατρικού παιχνιδιού 
για την αναγνώριση και κατανόηση του νοήματος της δράσης από τους παίκτες, έδωσε την 
ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν μια γλώσσα περισσότερο εξελιγμένη, κάνοντας χρήση 
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κυριολεκτικών αναφορών, ονοματικών συνόλων και σύνθετων εκφορών λόγου, υιοθετώντας έτσι 
μια μορφή λόγιας γλώσσας (προσχεδιασμένος προφορικός λόγος), (1997). Και αυτό συμβαίνει 
γιατί στο συμβολικό παιχνίδι, η χρήση των διαφόρων αντικειμένων και καταστάσεων επειδή 
έχουν διαφορετική λειτουργία στο παιχνίδι από αυτή που έχουν στην πραγματική ζωή, ο παίκτης 
πρέπει να ορίζει προφορικά αυτούς τους συμβολικούς μετασχηματισμούς προκειμένου να τους 
δώσει μια σαφή έννοια και να γίνουν κατανοητοί από τους συμμετέχοντες (Umek et al. 2001).  

Στην κοινωνική τους ανάπτυξη τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς παρουσιάζουν επίσης 
πολύ σημαντικές δυσκολίες. Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς εξωτερίκευσης έχουν 
ανικανότητα ελέγχου και ρύθμισης των συγκινήσεων και των συναισθημάτων τους με 
αποτέλεσμα να επιδεικνύουν αντιδραστική, παρορμητική και μη συνεργατική συμπεριφορά καθώς 
και περιορισμένες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων (Dodge 2000, Frick & 
Morris 2004 στο Κουρκούτας 2011). Ως εκ τούτου είναι λιγότερο δημοφιλή μεταξύ των 
συνομηλίκων τους και έχουν λιγότερες θετικές φιλίες (Elkins  et al. 2011, Mannuzza et al. 2000, 
στο Liu et al. 2011). Παρουσιάζουν ανώριμες μορφές σκέψης, έντονο εγωκεντρισμό, 
περιορισμένες ικανότητες εσωτερίκευσης κανόνων και κοινωνικών προτύπων (Κουρκούτας 
2011). Τα παιδιά αυτά σχετίζονται με σταθερά πρότυπα προκλητικής, αντικοινωνικής και 
επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι σε συνομηλίκους, γονείς και δασκάλους (Burke 2002, Frick 
1998, Hinshaw & Anderson 1996, Mash & Wolfe 2000, στο Κουρκούτας 2011). Σύμφωνα με τις 
έρευνες ένα σημαντικό κομμάτι των δυσκολιών των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς 
οφείλεται στην έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη αποδεκτών κοινωνικών δεξιοτήτων 
είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν οι αρνητικές σχέσεις με συμμαθητές και ενήλικες και να 
αναπτυχθούν οι κατάλληλες σχέσεις και οι κοινωνικοί ρόλοι (Gresham & Elliott 1990 στο 
Freeman et al., 2003). Φαίνεται ότι το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί ένα τέτοιο εναλλακτικό μέσο 
ομαδικής παρέμβασης για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και τροποποίησης της 
συμπεριφοράς λόγω της κοινωνικής διαδικασίας που εμπεριέχει, δηλαδή την αλληλεπίδραση, την 
επικοινωνία, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, τη συνεργατικότητα και τη 
συμμετοχικότητα (Muscott 1988, Warger 1985 στο Κοντογιάννη 2012, Fischer & Garrison 1980 
στο Τσιάρας 2003, Freeman et al.2003). Το θεατρικό παιχνίδι ως διαδικασία αλληλεπίδρασης 
όπου κάθε μέλος επηρεάζει και επηρεάζεται από την συμπεριφορά και τις πράξεις των άλλων 
μελών συντελεί στην ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων με αποτέλεσμα την κοινωνική 
προσαρμογή του παιδιού με προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτή η θετική αλληλεπίδραση του 
ατόμου και της ομάδας δίνει τη δυνατότητα βίωσης μιας ατομικής και κοινωνικής αλλαγής μέσω 
του ρόλου σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Ariel 1991 στο Τσιάρας 2003) που οδηγεί στην ανάπτυξη 
της ικανότητας ενσυναίσθησης (Fischer 1992, ό.π.) και τη μείωση της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς (Jackson 2000, ό.π.). Επιπλέον το θεατρικό παιχνίδι φαίνεται να συντελεί στην 
καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω των κοινωνικών ρόλων και καταστάσεων που 
αναπαριστώνται με τα παιχνίδια ρόλων, με αποτέλεσμα την αποσαφήνιση της κοινωνικής 
πραγματικότητας για τον συμμετέχοντα. Κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού βλέποντας τι κάνουν 
οι άλλοι και πως αντιδρούν, το παιδί αντιλαμβάνεται το εύρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς και 
τις εκφάνσεις της στην καθημερινή ζωή και έτσι κατανοεί τους τύπους κοινωνικής συμπεριφοράς 
και μαθαίνει πως είναι να είσαι κάποιος άλλος. Δοκιμάζοντας διάφορους ρόλους δομεί τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει παρατηρήσει και σχηματίζει νέα μοτίβα συμπεριφοράς πιο 
αποδεκτά κοινωνικά. Με αυτόν τον τρόπο συντελείται η κοινωνική μάθηση που αφορά στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων για κοινωνική αντίληψη, κοινωνική προσαρμογή και παραγωγική 
συνεργασία (Byron 1986 στο Μellou 1994b, Μουδατσάκις 1994). Η ομαδικότητα επίσης που 
απαιτείται για την παραγωγή έργου μυεί τους συμμετέχοντες στη λύση προβλημάτων μέσα από 
δημοκρατικές διαδικασίες, τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών, καθιστώντας όλους 
συνυπεύθυνους για τις αποφάσεις. Έρευνες έδειξαν  ότι τα παιδιά με τη συμμετοχή τους στο 
θεατρικό παιχνίδι έμαθαν να συνεργάζονται παραγωγικά και αρμονικά ανακαλύπτοντας την 
αμοιβαία αποδοχή των κοινωνικών συμβάσεων (Mellou 1994b).  

Σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης  η αυτοεκτίμηση (self-esteem) των παιδιών με προβλήματα 
συμπεριφοράς εξωτερίκευσης κυμαίνεται από χαμηλή έως ιδιαίτερα διογκωμένη και αναπόφευκτα 
έχει λανθασμένη εκτίμηση για τον εαυτό του και ως προς τις αξιολογήσεις των άλλων προς τον 
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εαυτό του (Boden & Smart 1996 στο Κουρκούτας 2011). Ο Way υποστήριξε ότι το θεατρικό 
παιχνίδι συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη καθώς μέσα από τις θεατρικές δραστηριότητες το 
άτομο ξεπερνά τη δυσάρεστη συνείδηση του εαυτού υπέρ μιας υγιούς συνείδησης, ως αποτέλεσμα 
της προσωπικής εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης που αποκτήθηκε δουλεύοντας στην άκριτη 
ατμόσφαιρα του θεατρικού παιχνιδιού. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη συνειδητοποίηση των 
προσωπικών δυνάμεων, σε αποδοχή του εαυτού, διαμορφώνοντας μια θετική αυτοεκτίμηση που 
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη υγειών σχέσεων με συνομήλικους και ενήλικες (στο 
Freeman et al. 2003).Επίσης οι ευκαιρίες αυτοανάλυσης που παρέχονται από το θεατρικό παιχνίδι 
δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, 
αναβιώνοντας και επαναπροσδιορίζοντας τα γεγονότα που του προκαλούν συγκινησιακές 
αντιδράσεις και με τον τρόπο αυτό να αποκτήσει αυτοέλεγχο και να μειώσει την επιθετική και 
διασπαστική συμπεριφορά του ή την υπερένταση, το άγχος και την αγωνία που προέρχονται από 
διάφορες φοβίες (Κοντογιάννη 2012). Έτσι το θεατρικό παιχνίδι ως δραστηριότητα ενίσχυσης της 
αυτοεκτίμησης μπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση και αντιμετώπιση της προβληματικής 
συμπεριφοράς (Widdows 1996), στη μείωση των συμπτωμάτων του άγχους, της κατάθλιψης και 
των φοβιών (Wilkinson & Carter 1991).  

Οι Ψυχολόγοι επίσης έχουν επισημάνει ότι η «πρόβα» στο θεατρικό παιχνίδι βοηθά το παιδί να 
μειώσει τον αντίκτυπο των πιο ισχυρών εντυπώσεων και του επιτρέπει να αντιμετωπίσει πιο 
εύκολα νέες καταστάσεις ειδικά αυτές που τον τρομάζουν. Με αυτήν την έννοια η πρόβα 
χρησιμοποιείται ως επανάληψη ή πρακτική για τη ζωή και όχι με σκοπό να επιφέρει επίτευξη της 
τελειότητας στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Μέσα από την πρόβα το παιδί εσωτερικεύει και 
οργανώνει τις εμπειρίες και κτίζει τον προσωπικό του κόσμο (Hendricks 2009) τροποποιώντας εν 
δυνάμει στάσεις, χαρακτήρα και συναισθήματα (McCaslin 1981 στο Mellou 1994b). 

Δραματικές δραστηριότητες έχουν χρησιμοποιηθεί στα σχολεία για μια ποικιλία θεραπευτικών 
σκοπών (Schattner & Courtney 1981 στο Freeman et al. 2003). Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι το 
θεατρικό παιχνίδι. έχει κοινή βάση με το ψυχόδραμα αλλά και με τη δραματοθεραπεία καθώς 
αποτελεί ένα από τα στάδια ανάπτυξής τους (Pendzik 2006). Στη ψυχοδραματική σκέψη (Moreno) 
η κάθαρση επιτυγχάνεται όχι τόσο από τη συνειδητοποίηση των εσωτερικών συγκρούσεων που 
βιώνει το άτομο, όσο από το παίξιμό τους επί σκηνής και το μοίρασμά τους με τους άλλους. Ο 
ρόλος αποτελεί το μέσο που εξωτερικεύει και συμφιλιώνει το ασυνείδητο με το συνειδητό, τις 
επιθυμίες με τη συμπεριφορά, που ενώνει τον εσωτερικό κόσμο με τον εξωτερικό (Αρχοντάκη & 
Φιλλίπου 2003). Η δραματοθεραπεία από την άλλη στηρίζει τη θεραπευτική της διάσταση στην 
έννοια της δραματικής πραγματικότητας που ενημερώνεται από την έννοια του «as if-μαγικού 
εάν» του Stanislavki (Pendzik 2006). Ορίζεται ως ένας δυναμικός χώρος, μια ενδιάμεση ζώνη που 
βρίσκεται μεταξύ της συμπεριφοράς και της περισυλλογής, ανάμεσα στο «σε μένα αλλά όχι εγώ», 
η οποία σύμφωνα με τον Winnicott (1980) αποτελεί και τη φυσική τοποθεσία του παιχνιδιού. 
Περιλαμβάνει την είσοδο σε ένα φανταστικό βασίλειο όπου ο χρόνος και ο χώρος έχoυν 
ανασταλεί, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό μέσα από το παιχνίδι της προσποίησης. Με την 
παραστασιμότητα των καταστάσεων και των συναισθημάτων, η δραματική πραγματικότητα 
μετατρέπεται σε ένα κατάλληλο πεδίο για την επεξεργασία και την έκφρασή τους και ένα πεδίο 
δοκιμών για οποιαδήποτε συμπεριφορά, έκφραση συναισθημάτων και ιδεών. Άλλωστε η 
μεταφορά των ψυχικών συγκρούσεων και συναισθημάτων σε καλλιτεχνικές μορφές συνεπάγεται 
μια πράξη δημιουργίας, κάτι το οποίο έχει από καιρό αναγνωριστεί ως έχοντα εγγενή αξία 
επούλωσης (Blatner & Blatner 1988, Hillman 1972, Jung 1971, Maslow 1977, Moreno 1987, 
ό.π.).  

Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς όμως έχουν επίσης μειωμένες ικανότητες για 
δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια (Κουρκούτας 2007). Έρευνες έχουν δείξει ότι η 
εμπλοκή του παιδιού σ’ ένα θεατρικό παιχνίδι αυξάνει τη δημιουργική του ικανότητα 
καλλιεργώντας την ικανότητα δημιουργικής σκέψης, εφευρετικότητας δραματικών 
δραστηριοτήτων και φαντασίας (Hensel 1977, Clements 1982 στο Τσιάρας 2003).  

Συμπεράσματα 
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Τα ερευνητικά δεδομένα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του θεατρικού 
παιχνιδιού ως εναλλακτικό μέσο παρέμβασης στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να 
συμβάλλει θετικά στην τροποποίηση της συμπεριφοράς τους καθώς αποτελεί ένα δυναμικό μέσο 
αλλαγής σε γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές  μέσω της γνωστικής και κοινωνικής μάθησης, 
προσωπικής και πνευματικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπευτικής λειτουργίας. 

Με την εφαρμογή του θεατρικού παιχνιδιού αναπτύσσονται οι γνωστικές δεξιότητες του 
παιδιού και κυρίως η γλωσσική μάθηση. Αναπτύσσεται ο προφορικός λόγος, η αναγνωστική και 
αντιληπτική ικανότητα του παιδιού. Σε επίπεδο κοινωνικής μάθησης συμβάλλει στην κοινωνική 
αντίληψη, προσαρμογή, και παραγωγική συνεργασία, καλλιεργεί την επικοινωνία και δημιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων. Συμβάλλει στην 
προσωπική ανάπτυξη του παιδιού ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή του, στην 
πνευματική του ανάπτυξη καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη και φαντασία. Σε 
ψυχοθεραπευτικό επίπεδο συντελεί στην απόκτηση συναισθηματικού ελέγχου, ανακούφισης από 
ψυχικές συγκρούσεις, φοβίες και άγχη.  

Επέκταση της μελέτης αυτής θα ήταν η διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών σε ομάδες  θεατρικού 
παιχνιδιού μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς ή ακόμα και αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης, 
που θα διερευνούσαν τις επιδράσεις στην γνωστική και κοινωνική μάθηση, στην προσωπική και 
πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Οι έρευνες θα μπορούσαν επίσης να εστιάζουν σε επιμέρους 
θεματικές όπως στην στάθμιση και ενδεχομένως κωδικοποίηση συγκεκριμένων θεατρικών 
τεχνικών και ασκήσεων που θα μπορούν να εφαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς ή 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας στα σχολεία προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά με προβλήματα 
συμπεριφοράς. 

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη όλα τις προαναφερθείσες ευεργετικές επιδράσεις προτείνεται η 
ένταξη του θεατρικού παιχνιδιού στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της ειδικής αγωγής εκτός 
από το ειδικό δημοτικό σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες και σε όλα τα είδη σχολείων (ειδικό 
γυμνάσιο και λύκειο, ΤΕΕ ειδικής αγωγής, ΕΕΕΕΚ) όπου εκτός από ανήλικοι μαθητές φοιτούν 
και ενήλικες. Οι σύγχρονοι μελετητές βλέπουν το θεατρικό  παιχνίδι εκτός από μια στρατηγική για 
την επίτευξη της γνωστικής, ψυχικής και κοινωνικής ωριμότητας, μια δια βίου δραστηριότητα με 
την έννοια της δια βίου εμπειρίας που παρέχει μια ευκαιρία για να υποβληθεί ο ενήλικας σε μια 
αναστοχαστική και διανοητικά πολύτιμη εμπειρία μέσα από απλές συμβολικές ενέργειες. 

Ο διττός ρόλος του εκπαιδευτικού-παιδαγωγού-κοινωνικού λειτουργού/εμψυχωτή καθιστά 
αναγκαία την επιμόρφωσή του τόσο σε επίπεδο θεατρικής παιδείας όσο και σε ζητήματα 
δυναμικής της ομάδας. Απαιτεί τον εκσυγχρονισμό των βιωματικών διδακτικών του εργαλείων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων παιδαγωγικών αιτημάτων για μια 
παιδαγωγία λιγότερο νοησιαρχική και περισσότερο  βιωματική που συνδέεται με την ουσιαστική 
μάθηση. 

Το θεατρικό παιχνίδι δεν αποτελεί πανάκεια για τη μελέτη της προσωπικότητας του παιδιού με 
προβλήματα συμπεριφοράς και την αντιμετώπιση των δυσκολιών του. Ωστόσο με ένα ευχάριστο 
και παιγνιώδη τρόπο μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση της προσωπικότητάς του και στην 
βελτίωση της συμπεριφοράς του. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας 
για την ισότητα των δύο φύλων στην προσχολική ηλικία. Μέσα από τη βιβλιογραφία διαφαίνεται ότι 
πραγματική ισότητα των δύο φύλων στα σχολεία δεν υπάρχει. Το εκπαιδευτικό σύστημα με τον τρόπο που 
λειτουργεί, ενισχύει σε καθημερινή βάση τα μηνύματα τα οποία εκλαμβάνουν τα παιδιά για τις έμφυλες 
διακρίσεις. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός για την άμβλυνση αυτών των ανισοτήτων 
κυρίως μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένων παιδαγωγικών πρακτικών, που θα προάγουν την ισότητα 
των δύο φύλων και θα σέβονται τη διαφορετικότητα. Καλύτερη μέθοδος για την προσέγγιση του θέματος 
θεωρήθηκε το project μέσα από δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής ομαδοσυνεργατικού και βιωματικού 
χαρακτήρα. Η εστίαση του θέματος έγινε στην ενδυμασία σε σχέση με το φύλο. Τα παιδιά 
πραγματοποίησαν ένα εικονικό ταξίδι στον κόσμο και εντόπισαν τις διαφορές και ομοιότητες της 
ενδυματολογικής κουλτούρας της περιοχής και εποχής μας, εκφράζοντας τις επιλογές και τα συναισθήματα 
τους. 
Λέξεις Κλειδιά: νηπιαγωγείο, ρόλοι των δύο φύλων, ενδυμασία 

Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το Δίκτυο Ευρυδίκη (2010), η έρευνα για τη διαφορά των φύλων στην 

εκπαίδευση είναι δημοφιλής και έχει καταδείξει την ύπαρξη ανισοτήτων. Το εκπαιδευτικό 
σύστημα ενώ αναπαράγει τις ανισότητες της κοινωνίας μέσα από την ενσωμάτωση στην 
οργάνωση του της κυρίαρχης ιδεολογίας, ταυτόχρονα αποτελεί και ένα μέσο για τη διαμόρφωση 
και την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα και από τις παιδαγωγικές πρακτικές που 
ακολουθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009γ), στην ερευνητική επιθεώρηση που έκανε για τα φύλα 
και την εκπαίδευση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι νοοτροπίες των εκπαιδευτικών ως προς τα 
ζητήματα των φύλων είναι συχνά συντηρητικές και αναπαράγουν παραδοσιακές στερεοτυπικές 
ιδέες και προσδοκίες για τα φύλα, οι οποίες αντανακλώνται συνειδητά ή ασυνείδητα και στις 
επαγγελματικές τους πρακτικές. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν πώς να προάγουν την ισότητα των φύλων στα 
σχολεία (Δίκτυο Ευρυδίκη, 2010). Η Tsouroufli (2002), αναφέρει ότι οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για τον ρόλο των δύο φύλων επηρεάζονται από δύο παράγοντες, την ύπαρξη 
θεσμικής δομής και την ενημέρωση τους για θέματα ισότητας. Αναφέρει ότι η ισότητα των δύο 
φύλων στην ελληνική εκπαίδευση είναι ένας μύθος κι ότι οι εκπαιδευτικοί συμπεριφέρονται 
διαφορετικά στα αγόρια και στα κορίτσια, συμπεριφορά η οποία εξαρτάται τόσο από τις γενικές 
(σιωπηρές) παραδοχές των εκπαιδευτικών για τους ρόλους των δύο φύλων, όσο όμως και από τη 
σχεδόν παντελή έλλειψη ενημέρωσης για θέματα ισότητας των φύλων. Ταυτόχρονα, η ίδια 
καταρρίπτει και την άποψη ότι οι θεσμικές προϋποθέσεις για την ισότητα των δύο φύλων στην 
εκπαίδευση από μόνες τους μπορούν να εγγυηθούν και την ισότητα των δύο φύλων. Οι 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ασχολούνται με τις ανισότητες των φύλων στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης. Ωστόσο, μόνο μερικές έχουν θέσει αυτόν τον στόχο ως πρώτιστη προτεραιότητα, 
όπως η Σουηδία και η Νότιος Αφρική, όπου εφάρμοσαν επιτυχώς τη στρατηγική της ένταξης της 
διάστασης του φύλου στον τομέα της εκπαίδευσης (Δίκτυο Ευρυδίκη, 2010). 

Για να μπορέσει να υπάρξει μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση που θα προωθεί την ισότητα των 
δύο φύλων, πρέπει να αλλάξουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και οι πρακτικές διδασκαλίας 
που ακολουθούν. Η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη συνειδητοποίηση αυτών των 
αντιλήψεων και πρακτικών, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει από την πλευρά της πολιτείας σε 
νέες θεσμικές αλλαγές, επιμορφώσεις, μετεκπαιδεύσεις κ.α. και από την πλευρά των 
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εκπαιδευτικών σε νέους αναστοχασμούς και πρακτικές, υπερπηδώντας τις στερεοτυπικές 
αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων (Tsouroufli, 2002). 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι λέγοντας φύλο εννοούμε το γένος (αρσενικό ή θηλυκό) των 
ανθρώπων ή ζώων. Με τον όρο ρόλος εννοούμε τη συμπεριφορά που αναμένεται από τον κάτοχο 
μιας θέσης. Με την έννοια ρόλοι των φύλων επομένως εννοούμε ένα σύνολο από συμπεριφορές 
που χαρακτηρίζουν το κάθε φύλο. Μέσα συνήθως από μη συνειδητές διαδικασίες οι άντρες και οι 
γυναίκες μαθαίνουν τους ρόλους και τα πρότυπα συμπεριφοράς, που δημιουργεί και συντηρεί η 
εκάστοτε κοινωνία για το φύλο τους, τους οποίους αφομοιώνουν και μεταβάλλουν σε κανόνες 
προσωπικής ζωής. Μέσω αυτού του συστήματος διαμορφώνεται και ο τρόπος θέασης του κόσμου 
ο οποίος στηρίζεται κυρίως σε προκατασκευασμένες εικόνες (στερεότυπα) που απέχουν πολύ από 
την αληθινή διάσταση (Γκασούκα, Παπαγιαννοπούλου, Φουλίδη & Χαραμής, 2015). 
 Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας του ρόλου των δύο 
φύλων, μέσα από συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές στα πλαίσια της προσχολικής αγωγής. Ο 
όρος προσχολική αγωγή καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 1985 με το Ν.1566/85, άρθρο 3. Είναι 
κλάδος της παιδαγωγικής επιστήμης και έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της αγωγής και 
εκπαίδευσης των παιδιών πριν από την είσοδο τους στο δημοτικό σχολείο (ηλικίες περίπου 4-6 
ετών). 
 Η προσχολική ηλικία είναι κρίσιμη και αποφασιστική γιατί αποτελεί το πρώτο περιβάλλον 
μάθησης στο οποίο φοιτούν τα παιδιά με συστηματικό τρόπο. Επομένως κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική η εφαρμογή συγκεκριμένων παιδαγωγικών πρακτικών σχετικών με τα δύο φύλα, με 
βασικό τελικό στόχο την προώθηση αλλαγών για την άμβλυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο 
φύλα. Η ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών για τα δύο φύλα γίνεται ακόμα περισσότερο 
επιτακτική και για τους εξής δύο λόγους: 
 α) Στην ηλικία αυτή, σύμφωνα με την Μαραγκουδάκη (2005), τα παιδιά οριοθετούν πλήρως 
το φύλο και κατακτούν τη σταθερότητα του. Τα παιδιά από την ηλικία των 2-2,5 χρόνων αρχίζουν 
να διαμορφώνουν μια αντίληψη για το φύλο τους, ενώ από τον τρίτο χρόνο και μετά η συνείδηση 
του φύλου τους αρχίζει να εδραιώνεται. Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία (2000), αναφέρει 
ότι καθώς το παιδί αναπτύσσει τη συνείδηση του φύλου του, πειραματίζεται με στάσεις και 
συμπεριφορές που το χαρακτηρίζουν εντάσσοντας τον εαυτό του μέσα από την ενθάρρυνση ή την 
απόρριψη των παρορμήσεων του στην μια ή αντίστοιχα στην άλλη κατηγορία, αγόρι – κορίτσι. 

β) Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας σύμφωνα με την έρευνα του Garrahy (2001), 
θεωρούν την προσέγγιση του θέματος των δύο φύλων κατάλληλη για μεγαλύτερες ηλικίες, 
παραβλέποντας το γεγονός ότι σε αυτή την ηλικία διαμορφώνεται η ταυτότητα του φύλου, δηλαδή 
η αντίληψη που έχει το άτομο για το φύλο του.  

Βασική παιδαγωγική επιδίωξη του προγράμματος, μέσα στα πλαίσια ενός φιλικού και 
ευέλικτου προς τα παιδιά μαθησιακού περιβάλλοντος ήταν: 

1. να μπορέσουν τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, στάσεις και 
συμπεριφορές τους για τα δύο φύλα 
2. να κατανοήσουν τη σταθερότητα του φύλου 
3. να εμπλακούν σε δραστηριότητες μη σεξιστικής φύσης  
4. να αποδέχονται και να σέβονται τη διαφορετικότητα. 

Μεθοδολογία 
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο, 

προβάλλει τη διαθεματική προσέγγιση ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης. 
Σύμφωνα τον Οδηγό Νηπιαγωγού, με τη διαθεματική προσέγγιση η γνώση αντιμετωπίζεται ως 
ολότητα και όχι τεμαχισμένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές, ενώ τα παιδιά εμπλέκονται 
δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία. Η προσέγγιση των γνώσεων γίνεται μέσω διαφορετικών 
μέσων και διδακτικών πρακτικών όπως: διατύπωση ερωτημάτων και διερεύνηση, άντληση 
πληροφοριών, αφήγηση εμπειριών, δραματοποίηση, παραγωγή κειμένων, εικαστικές 
αναπαραστάσεις και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, χρήση της τεχνολογίας κ.α.. Στον 
σχεδιασμό του προγράμματος ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις 
προηγούμενες μαθησιακές και κοινωνικές εμπειρίες τους και τις αξιοποιεί για περαιτέρω 
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επεξεργασία, ενθαρρύνοντας συνεχώς τα παιδιά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να εξερευνούν 
και να ανακαλύπτουν διατηρώντας τον ρόλο του συμβούλου. 

Το project ως μέρος της διαθεματικής προσέγγισης θεωρήθηκε η καλύτερη μέθοδος για την 
ανάπτυξη του προγράμματος, μέσα από δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής ομαδοσυνεργατικού 
και βιωματικού χαρακτήρα. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα 
όταν επιλέγουν και προγραμματίζουν την εργασία τους γιατί με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον 
τους είναι πλήρως ενεργοποιημένο και επικεντρωμένο σε θέματα που έχουν σχέση με τις ανάγκες 
και τα βιώματα τους. Συνδυάζει παιγνιώδεις δραστηριότητες μέσω των οποίων το παιδί μαθαίνει 
και ανακαλύπτει, εστιάζει στην απόκτηση γνώσης με βιωματικές μεθόδους, ενώ ο 
ομαδοσυνεργατικός χαρακτήρας της, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συνεργαστούν, να 
αναλάβουν ρόλους, να αυτοπειθαρχούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Μέσα από 
όλες αυτές τις διαδικασίες τα παιδιά εκφράζουν, ανταλλάσσουν και αντιπαραθέτουν ιδέες μέσω 
των οποίων έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν 
γνωστική ασυμφωνία. Με τον τρόπο αυτό προβλέπουν και συγκρίνουν τις δικές τους απόψεις με 
αυτές των άλλων, γεγονός το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη γνωστική εξέλιξη των παιδιών 
(Helm & Katz, 2002; Katz & Chard 2004; Χρυσαφίδης, 2003).  

Πριν την έναρξη του project, αλλά και κατά την εξέλιξη του, με τη μέθοδο της παρατήρησης 
πραγματοποιήθηκε καταγραφή έμφυλων στερεοτυπικών εικόνων. Η παρατήρηση γινόταν κατά τη 
διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού των παιδιών στις γωνιές για περίπου έναν μήνα. Τα στοιχεία 
από τις παρατηρήσεις χρησιμοποιούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια καθορίζοντας την εξέλιξη της 
προόδου του project. 

Το πρόγραμμα εξελίχθηκε ταυτόχρονα με την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας από την 
υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος, στο πλαίσιο μεταπτυχιακού, με θέμα «Οι αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τους ρόλους των δύο φύλων: ερευνητική εργασία». 
Υλοποιήθηκε στο 1/Θέσιο Νηπιαγωγείο Δωροθέας που βρίσκεται στον Δήμο Αλμωπίας του 
Νομού Πέλλας και συμμετείχαν τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Διήρκησε περίπου τρεις 
μήνες. Πριν την έναρξη του προγράμματος ενημερώθηκε εγγράφως η υπεύθυνη σχολικών 
δραστηριοτήτων και η σύμβουλος προσχολικής αγωγής του νομού, ταυτόχρονα με τους γονείς 
στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση γονέων. 

Εξέλιξη του project  
Η προσέγγιση του θέματος ξεκίνησε με την καταγραφή των απόψεων των παιδιών για τα δύο 

φύλα όπως εκφράζονται μέσα από το παιχνίδι και τον λόγο κατά τη διάρκεια του ελεύθερου 
παιχνιδιού τους στις γωνιές. Στόχος ήταν ο εντοπισμός της ύπαρξης ή μη διαφυλικών ανισοτήτων 
μεταξύ των παιδιών. Οι καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν παρατίθενται στο Παράρτημα Α. 

Φάση Ι - Το ξεκίνημα του project 
Το έναυσμα για το ξεκίνημα του project δόθηκε από τη συζήτηση ανάμεσα σε ένα αγόρι και 

ένα κορίτσι για τα όπλα, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τη γιορτή της 25ης Μαρτίου (βλέπε 
Παράρτημα Α).  

Συγκεντρωθήκαμε στην παρεούλα και ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από το τι μπορούν να 
κάνουν τα αγόρια και τα κορίτσια, ποια είναι τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, ποια 
επαγγέλματα μπορούν να κάνουν και αν υπάρχουν χρώματα για τον καθένα. Την ίδια διαδικασία 
ακολουθήσαμε για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. 

Βασικός σκοπός της δράσης ήταν η αρχική καταγραφή των απόψεων των παιδιών για τα δύο 
φύλα μέσα από οργανωμένη συζήτηση. Ενθαρρύναμε τα παιδιά να συμμετάσχουν στη συζήτηση, 
να ανταλλάξουν απόψεις, να ακούσουν τη γνώμη των άλλων και να αναφέρουν πληροφορίες από 
τις προσωπικές εμπειρίες τους. Όλες οι απόψεις των παιδιών καταχωρήθηκαν σε δύο 
ιστογράμματα για τα αγόρια και τα κορίτσια και τους μπαμπάδες και τις μαμάδες αντίστοιχα. Οι 
καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν παρατίθενται στο Παράρτημα Β. 

Σε συνέχεια της καταγραφής των απόψεων των παιδιών στα ιστογράμματα, τα παιδιά 
συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας στο οποίο έγραψαν αγόρι και κορίτσι και τα ζωγράφισαν με τα 
χρώματα που ήθελαν αναφέροντας και το τι κάνουν (βλέπε Παράρτημα Γ, 3). Σκοπός της 
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συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας ήταν ο έλεγχος του αποτελέσματος της ενδεχόμενης 
γνωστικής σύγκρουσης που μπορεί να επήλθε μετά τη συζήτηση των παιδιών. 

Φάση Ι Ι  -  Το project σε εξέλιξη  
Μετά τη γιορτή της 25ης Μαρτίου όπου τα παιδιά ντύθηκαν τσολιαδάκια, ξεκίνησε μια 

συζήτηση γύρω από το τι φορούσαν οι Έλληνες, άντρες και γυναίκες, τα παλιά χρόνια, 
συγκρίνοντας την ενδυματολογική κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά εμφάνισης εκείνης της 
εποχής με τη δική μας. Στη διαδικασία αυτή εμπλέξαμε και τα συναισθήματα που μας 
δημιούργησε η διαφορετική ενδυματολογική εμφάνιση εκείνης της εποχής από αυτό που ορίζει η 
μόδα μας σήμερα. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια εργασία με σκοπό να δούμε πώς ντύνονται 
τώρα ή ντύνονταν παλιά τα αγόρια και τα κορίτσια καταγράφοντας ομοιότητες και διαφορές.  

Ο σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν να μπορέσουν τα παιδιά να διακρίνουν και να 
κατανοήσουν την ενδυματολογική διαφορετικότητα διαχρονικά και τη σχέση της με τη μόδα. Ενώ 
οι επιμέρους στόχοι ήταν: να αναγνωρίσουν τη χρηστικότητα της ενδυμασίας, να αποκτήσουν 
γνώση της ενδυματολογικής εξέλιξης τόσο του πολιτισμού μας όσο και των άλλων πολιτισμών 
και της σχέσης της με τη μόδα, να κατανοήσουν τη σημασία της προσωπικής ενδυματολογικής 
επιλογής, να αντιληφθούν τη σημασία της αποδοχής του διαφορετικού, να ανταλλάξουν απόψεις, 
να βιώσουν μέσα από το παιχνίδι το συναίσθημα που δημιουργεί η διαφορετική ενδυματολογική 
αμφίεση και τέλος να κατανοήσουν ότι η επιλογή θεμάτων στη ζωή γίνεται με βάση τις 
προσωπικές προτιμήσεις και όχι με βάση το φύλο. 

Ξεκινήσαμε τη συγκέντρωση του υλικού επικεντρωμένοι στην ενδυμασία τόσο της εποχής 
μας και του πολιτισμού μας όσο και άλλων εποχών και πολιτισμών. Αρχικά χρησιμοποιήσαμε 
εικόνες που βρήκαμε στο διαδίκτυο με ενδυματολογικές παρουσιάσεις της τωρινής εποχής μας 
διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν εικόνες της σημερινής εποχής 
με άντρες, κυρίως διάσημους, που φοράν φούστα (όπως π.χ. οι ποδοσφαιριστές Σισέ και Μπέκαμ). 
Επίσης, είδαμε εικόνες με άντρες εργαζόμενους στα τρένα της Σουηδίας που επίσης φοράν 
φούστα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στον χώρο εργασίας τους. Τέλος, 
είδαμε εικόνες από τα Φίτζι, τον πρωθυπουργό τους, τους στρατιώτες, παρελάσεις μαθητών κ.α. 
όπου επίσης η φούστα αποτελεί για τους άντρες στοιχείο της ενδυματολογικής κουλτούρας τους. 

Ακολούθησε συζήτηση όπου τα παιδιά εξέφρασαν τα συναισθήματα που τους δημιούργησε η 
οπτική επαφή με τη διαφορετική ενδυματολογική κουλτούρα σε σχέση με τη δική μας και 
συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας όπου έπρεπε να γράψουν Αγόρι και Κορίτσι και να τα 
ζωγραφίσουν με ό,τι ρούχα ήθελαν σχολιάζοντας το γιατί (βλέπε Παράρτημα Γ, 4). 

Στην επόμενη φάση επιστρέψαμε ξανά στον πολιτισμό μας παρουσιάζοντας με εικόνες που 
βρήκαμε στο διαδίκτυο την ενδυματολογική «εξέλιξη» του πολιτισμού μας, καταλήγοντας στην 
σημερινή εποχή και, αφού συζητήσαμε, τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας για την 
αποτύπωση της νέας πληροφορίας (βλέπε Παράρτημα Γ, 5). 

Οι δράσεις μας συνεχίστηκαν με την παρουσίαση εικόνων που βρήκαμε στο διαδίκτυο και 
παρουσιάζουν την ενδυμασία άλλων πολιτισμών. Τις εικόνες τις μελετήσαμε ξεχωριστά για τους 
άντρες και τις γυναίκες. Ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία της συζήτησης και της συμπλήρωσης 
σχετικού φύλλου εργασίας, στο οποίο τώρα τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν και να αποτυπώσουν 
από τη μία πλευρά ό,τι τους άρεσε και από την άλλη ό,τι δεν τους άρεσε από την ενδυματολογική 
κουλτούρα των άλλων πολιτισμών εξηγώντας το γιατί (βλέπε Παράρτημα Γ, 6). 

Συνδυαστικά με τη δράση αυτή και ανάμεσα από την παρουσίαση και τη συμπλήρωση του 
φύλλου εργασίας, τα παιδιά φόρεσαν κατά κάποιον τρόπο ρούχα άλλων πολιτισμών (π.χ. 
μπούργκες, φούστες, τσεμπέρια κ.α.). Με αυτή την αμφίεση τα παιδιά έπαιξαν στο οικοδομικό 
υλικό και στη συνέχεια επέστρεψαν στην παρεούλα για να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Η 
δραστηριότητα επαναλήφθηκε με εναλλαγές της εμφάνισης προκειμένου όλα τα παιδιά να 
δοκιμάσουν τα ρούχα. 
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παιδιά τα οποία άρχισαν να την αναδιηγούνται και να τη δραματοποιούν κατά τη διάρκεια του 
ελεύθερου παιχνιδιού τους. Τα ρώτησα αν θα θέλανε να δείξουν τα ρούχα τους στον βασιλιά ; 
Ποιος όμως θα γινόταν βασιλιάς; Μέσα από συζήτηση αποφασίσαμε ο βασιλιάς να είναι μια 
κούκλα που θα μπορούν να την παίζουν όλοι. Η συνέχεια ήταν άλλος ένας μήνας ενασχόλησης με 
το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Τα παιδιά έφτιαξαν με ζωγραφιές, οι οποίες πλαστικοποιήθηκαν, τον βασιλιά, τη γυναίκα 
του, τη γάτα τους, τον σύμβουλο του και τα παιδιά που γύρισαν τον κόσμο και είδαν τι φοράν τα 
αγόρια και τα κορίτσια στον κόσμο όλο. Ο βασιλιάς ζούσε στη Γελαδοχώρα, έτσι ονομάστηκε 
από όλους η χώρα του βασιλιά, γιατί στη χώρα αυτοί όλοι γελούσαν και του άρεζε πολύ να φοράει 
ρούχα και να γυρνάει έξω ώστε να τον βλέπουν όλοι. Επέλεξαν ποια ρούχα και από ποιες περιοχές 
θα ήθελαν να του δείξουν. Κατέληξαν στους κατοίκους των νησιών Φίτζι, της Κίνας, τους 
Ινδιάνους και τους Έλληνες. Είδαν στον χάρτη που βρίσκεται κάθε περιοχή και μέσω του 
υπολογιστή πήραν πληροφορίες για κάθε χώρα ξεχωριστά και έμαθαν τι ιδιαίτερο έχουν. 

Ξεκινήσαμε έτσι ένα ταξίδι στον κόσμο. Για το ταξίδι όμως θέλαμε και ένα μεταφορικό μέσο 
το οποίο θα έπρεπε να μπορεί να περάσει και τη θάλασσα και τη στεριά. Τα παιδιά επέλεξαν ως το 
καλύτερο μέσο το αεροπλάνο, το οποίο ξεκίνησαν να κατασκευάζουν με μια κούτα. Αφού το 
ολοκλήρωσαν, έφτιαξαν φωτογραφικές μηχανές με ζωγραφιές τις οποίες πλαστικοποιήσαμε και 
ξεκίνησαν το ταξίδι τους στον κόσμο για να μάθουν περισσότερα για τα ρούχα που φοράνε τα 
αγόρια και τα κορίτσια και να βγάλουν φωτογραφίες, τις οποίες θα έδειχναν στον βασιλιά της 
Γελαδοχώρας. 

Σιγά – σιγά αρχίσαμε να δημιουργούμε μια ιστορία που θα παρουσίαζαν τα παιδιά στον 
βασιλιά την οποία μετά από ένα σημείο ξεκινήσαμε να καταγράφουμε. Από κάθε χώρα τα παιδιά 
επέλεξαν μια φορεσιά την οποία θα έδιναν ως δώρο στον βασιλιά. Κάθε παιδί ζωγράφισε εκ νέου 
τον βασιλιά με τη νέα του στολή την οποία θα έδειχνε σε όλο τον κόσμο. 

Επειδή πλησίαζε και το τέλος της σχολικής χρονιάς, που συνήθως στο νηπιαγωγείο κλείνει 
και με μία γιορτή, αποφασίσαμε να κάνουμε την παρουσίαση των ρούχων στον βασιλιά, τελική 
γιορτή. Η παρουσίαση όμως δεν θα περιλάμβανε μόνο στοιχεία της ενδυμασίας αλλά και 
πληροφορίες, εικόνες, φωτογραφίες και χορούς από κάθε περιοχή. 

Η γιορτή μας ολοκληρώθηκε με αυτοσχέδια δραματοποίηση του ταξιδιού στον κόσμο, με 
κουκλοθέατρο της παρουσίασης των ρούχων του κόσμου (από τα παιδιά) στον βασιλιά της 
Γελαδοχώρας και με χορούς που χόρεψαν φορώντας αντίστοιχα τα ρούχα κάθε περιοχής, σε 
παραδοσιακή μουσική της χώρας. Τα παιδιά διάλεξαν τις φωτογραφίες που θα παρουσίαζαν 
από κάθε περιοχή και αρχίσαμε την κατασκευή των ρούχων που θα φορούσαν τα οποία 
κατασκευάσαμε σε συνεργασία με τους γονείς από σακούλες σκουπιδιών. Τέλος, τα παιδιά 
φόρεσαν τα μαγιό τους και η γιορτή έκλεισε με ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι. 

Αναστοχασμοί – Αξιολόγηση 
Η προσέγγιση του θέματος της ισότητας των δύο φύλων προσέφερε γνώση στα παιδιά για την 

έννοια της διαφορετικότητας μέσα σε ένα ευέλικτο πλαίσιο, που είχε όλα τα στοιχεία του 
παιχνιδιού. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους για να 
πραγματοποιήσουν ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο αποκομίζοντας γνωστικές εμπειρίες.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του και πέρα από την αρχική διαγνωστική αξιολόγηση 
πραγματοποιούνταν διαμορφωτικές αξιολογήσεις ώστε να εξελίσσεται το πρόγραμμα με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό 
και η επίτευξη των αρχικών μας στόχων και αυτό μπορεί να γίνει ορατό από διάφορες 
δραστηριότητες έμμεσης αξιολόγησης όπως για παράδειγμα της παραγωγής συνθημάτων.  

Από τις δράσεις ολοκλήρωσης του project φαίνεται ότι ο στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε σε 
μεγάλο βαθμό είναι αυτός της αποδοχής της διαφορετικότητας και συγκεκριμένα της αποδοχής 
της διαφορετικής ενδυμασίας. Τα παιδιά φάνηκε μέσα από την τελική δραστηριότητα σύνοψης 
των νέων γνώσεων, της μουσικοκουκλοθεατρικοχορευτικής παράστασης, όπως την ονομάσαμε, ότι 
εφάρμοσαν την νέα γνώση κάνοντας την πραγματικά δική τους. 
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Ευρήματα – Συμπεράσματα  
Μέσα από τις συζητήσεις που καταγράφηκαν πριν την έναρξη του project, φαίνεται ότι τα 

παιδιά έχουν αρχίσει από την ηλικία αυτή να προσδίδουν και να αποδέχονται στάσεις, ρόλους και 
συμπεριφορές που «ταιριάζουν» καλύτερα στο φύλο τους. Για παράδειγμα αναφέρθηκε από ένα 
αγόρι προς ένα κορίτσι: 

«…γιατρός μπορεί να γίνει μόνο άντρας, εσύ μπορείς να γίνεις νοσοκόμα». 
Με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη Φάση Ι, φαίνεται ότι τα παιδιά στην προσπάθεια 

τους να εδραιώσουν το φύλο τους, ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά, τους ρόλους και τις 
συμπεριφορές του ιδίου φύλου που υπάρχει μέσα στο οικείο περιβάλλον τους. Για παράδειγμα 
αναφέρθηκαν από τα παιδιά: 

«…και ο μπαμπάς δουλεύει στην κουζίνα», «…σιγά να μην ξέρει ο μπαμπάς να φτιάχνει 
τούρτα», «…υπάρχει δικηγορίνα την έχω δει». 

Το παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιβεβαιώνεται και από τη συμπλήρωση του 
πρώτου φύλλου εργασίας, όπου τα παιδιά αφού έγραψαν Αγόρι και Κορίτσι και τα ζωγράφισαν με 
τα χρώματα που επιθυμούσαν, ανέφεραν και το τι κάνουν. Όλα τα κορίτσια τοποθέτησαν το 
κορίτσι στην κουζίνα ενώ το αγόρι σε διάφορες θέσεις όπως π.χ. στηνσκεπή, στο πιλοτήριο κ.α. 

Επίσης φαίνεται ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου χρησιμοποιούν με πολύ μεγάλη ευκολία μη 
σεξιστική γλώσσα προσδίδοντας στάσεις, ρόλους και συμπεριφορές στα δύο φύλα. Το γεγονός 
αυτό κάνει ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη εξοικείωσης και χρήσης των εκπαιδευτικών με τη μη 
σεξιστική γλώσσα. Κατά τη διατύπωση των απόψεων των παιδιών για το ποια επαγγέλματα 
μπορούν να κάνουν τα κορίτσια αναφέρθηκαν τα εξής : 

«…δε λέμε δικηγορίνα, δεν ταιριάζει»,»  «λέμε…μαστόρισσα…στρατιωτικίνα κ.α.». 
Κατά την εξέλιξη της Φάσης ΙΙ του project διαπιστώσαμε ότι για τα παιδιά η ενδυμασία και τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων συνδέονται άμεσα με το φύλο θεωρώντας τα ως 
απαράβατο κανόνα. Η πρώτη επαφή των παιδιών με τη διαφορετική ενδυματολογική κουλτούρα 
προκάλεσε έκπληξη και γέλιο και σχόλια όπως : 

«…αν έβλεπα τον μπαμπά μου με φούστα θα μου φαινόταν αστείο γιατί θα φαινόταν σαν 
κορίτσι, γιατί στην Ελλάδα απαγορεύεται να φοράνε τα αγόρια φούστα». 

Επίσης, τα παιδιά δυσκολεύονται να αναθεωρήσουν τις ήδη διαμορφωμένες εικόνες που έχουν 
για τα ενδυματολογικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων. Στο φύλλο εργασίας που συμπλήρωσαν 
ντύνοντας το αγόρι και το κορίτσι όπως ήθελαν, μετά την παρουσίαση εικόνων της σημερινής 
εποχής με αγόρια που φοράν φούστες, σχεδόν όλοι ζωγράφισαν το κορίτσι με φούστα και το 
αγόρι ως ποδοσφαιριστή με παντελόνι το οποίο επισήμαναν αναφέροντας το. 

Αγόρι : «Παίζει μπάλα, φοράει παντελόνι με δικέφαλο αετό, δεν είναι τα παλιά τα 
χρόνια…», «Φοράει της μπάλας τα ρούχα…», 
Κορίτσι : «η μαμά…μαγειρεύει και φοράει φούστα» 

Τα παιδιά αποδέχονται την παλαιότερη ενδυματολογική κουλτούρα του κοντινού πολιτισμού 
τους με μεγαλύτερη ευκολία γιατί ίσως είναι κατά κάποιον τρόπο εξοικειωμένα και αναφέρουν ως 
κανονικό ντύσιμο μόνο ό,τι συνάδει με την κουλτούρα του άμεσου ορατού πολιτισμού τους. Με 
μεγάλη ευκολία ζωγράφισαν τον Έλληνα τα παλιά τα χρόνια με κοντή φούστα και την Ελληνίδα 
με μακριά φούστα, αφού και τα ίδια την έχουν φορέσει ή δει όταν για παράδειγμα ντύθηκαν 
τσολιαδάκια ή αμαλίες. Επίσης στις δύο τελευταίες εικόνες που ασχοληθήκαμε με τη διαχρονική 
εξέλιξη του πολιτισμού μας, αναφέρθηκε: 

«κυρία, εδώ ντύνονται κανονικά». 
Κατά την παρουσίαση της ενδυμασίας άλλων πολιτισμών όλα τα παιδιά ανέφεραν ότι τους 

άρεσαν οι Ινδιάνοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιλογή τους ίσως να συνδέεται και με την 
εξοικείωση που έχουν με τους Ινδιάνους μέσα από άλλες δράσεις που εξελίχθηκαν κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους στο νηπιαγωγείο. 

«… οι Ινδιάνοι, γιατί είναι ωραίοι … έχουν στολίδια …κ.α». 
Δεν τους άρεσαν οι αφρικανοί, οι μπούρκες και τα μαντήλια, αλλά και η τσολιαδίστικη φούστα 

αναφέροντας ότι :  
«…δεν είναι ωραία να είσαι αφρικανός, γιατί δεν είναι ωραία να είσαι γυμνός» 
«…πώς μπορούσαν κι έτρεχαν οι Έλληνες με τη φούστα;» 
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«με αυτό που δεν βλέπεις [μπούργκα] ένιωσα άβολα … άσχημα … χάλια … δεν άντεχα άλλο 
… ζαλίστηκαν τα μάτια μου … δεν μπορούσα να παίξω … να περπατήσω … δε θα 
μπορούσα να πάω σχολείο κ.α.». 

Τέλος, στην τελευταία ενδυματολογική έρευνά μας τα παιδιά φάνηκε ότι δυσκολεύτηκαν να 
αποδεχτούν το ότι οι άνθρωποι δεν έμπαιναν κάποτε στη θάλασσα και ιδιαίτερα οι γυναίκες και το 
ότι αν έμπαιναν, φορούσαν ρούχα, αντιπαραβάλλοντας το με την ευχαρίστηση που βιώνουν μέσα 
από αυτή τη διαδικασία λέγοντας :  

«…κυρία, εμένα μου αρέσει να μπαίνω στη θάλασσα». 
Ολοκληρώνοντας θα λέγαμε ότι οι παιδαγωγικές πρακτικές που ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίες κατά βάση επηρεάζονται από τις νοοτροπίες τους, ενισχύουν σε 
καθημερινή βάση τα μηνύματα τα οποία εκλαμβάνουν τα παιδιά για τις έμφυλες διακρίσεις. Η 
αναγνώριση από την πλευρά των μαθητών ισότιμων σχέσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινωνία ισότητας που σέβεται τη διαφορετικότητα. Η αναγνώριση 
από την πλευρά των εκπαιδευτικών των συνειδητοποιημένων ή μη στερεοτυπικών αντιλήψεων για 
τον ρόλο των δυο φύλων και η προσπάθεια εξάλειψης τους μέσα από συγκεκριμένες παιδαγωγικές 
πρακτικές, μπορεί να συμβάλει στο ξεπέρασμα των προκαταλήψεων και των παραδοσιακών 
στερεοτύπων για τον ρόλο των δύο φύλων και άρα στη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα προάγει 
την ισότητα από την αρχή της σχολικής ζωής και θα σέβεται το διαφορετικό μέσα από την 
αναγνώριση κάθε μέλους ως ισότιμου στην κοινωνία. 

Η εκπαίδευση αν και αποτελεί βασικό φορέα κοινωνικοποίησης του ατόμου, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως ο βασικότερος για την καλλιέργεια ίσων ευκαιριών ανάμεσα στα αγόρια και τα 
κορίτσια. Αν δεν μεταβληθούν οι αντιλήψεις για τον ρόλο των φύλων εντός της οικογένειας και 
γενικότερα της κοινωνίας, η εκπαίδευση θα συμβάλλει με ένα λιθαράκι στο χτίσιμο των βάσεων 
για την ισότητα των φύλων. Επειδή όμως το θέμα της ισότητας ξεκινάει από την πρώιμη παιδική 
ηλικία, αυτό το λιθαράκι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να το βάλουν με περισσότερο 
συνειδητοποιημένο και μεθοδικό τρόπο, προκειμένου να δομήσουν μια κοινωνία που θα σέβεται 
τη διαφορετικότητα και θα ενισχύει την ισότητα. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε σχολεία που θα 
προωθούν την ισότητα, μέσα στα οποία δε θα αποκλείεται κανένας και με κανέναν τρόπο, τότε 
είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.   
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Παράρτημα Α 
Καταγραφές των καταστάσεων και των συζητήσεων των παιδιών κατά τη διάρκεια του 

ελεύθερου παιχνιδιού τους πριν την έναρξη του project. 
 Μια συχνή κουβέντα των αγοριών κατά τη διάρκεια του πρωινού τους παιχνιδιού είναι 

σχετικά με το ποδόσφαιρο -ο ΠΑΟΚ, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και η ΑΕΚ-, στην οποία 
σχεδόν ποτέ δε συμμετέχουν τα κορίτσια.  

 Κατά τη διάρκεια παιχνιδιού αγοριών και κοριτσιών στα μεγάλα τουβλάκια 
αναπτύχθηκε ο εξής διάλογος:  
Αγόρι:  - Εσύ θα είσαι ΠΑΟΚ.  
Κορίτσι:  - Όχι εγώ θα είμαι Κουκουβάγια.  

 Επίσης, στο ίδιο σημείο καταγράφηκε ο εξής διάλογος:  
Αγόρι: - Θα παίξουμε μαϊκραφτ; 
Κορίτσι: - Ναι, κι εγώ θα παίξω.  
Αγόρι: - Δεν παίζουν τα κορίτσια μαϊκραφτ. 
Κορίτσι: [Σιωπή] 

 Σε συζήτηση για το τι μπορεί να σπουδάσει κάποιος. 
Κορίτσι: - Θα γίνω γιατρός. 
Αγόρι: - Γιατρός μπορεί να γίνει μόνο άντρας, εσύ μπορείς να γίνεις νοσοκόμα. 
Κορίτσι: [Σιωπή] 

 Την ώρα του φαγητού τα αγόρια ξεκινάνε συζήτηση για τα χελωνονιτζάκια.  
Κορίτσι: - Με τα χελωνονιτζάκια δεν παίζουν τα κορίτσια, μόνο τα αγόρια παίζουν.  
Αγόρια: [Σιωπή] 

 Στο κουκλόσπιτο πριν την 25η Μαρτίου.   
Αγόρι: - Είσαι κορίτσι δεν μπορείς να πάρεις όπλο γιατί θα πέσεις αν πυροβολήσεις.  
Κορίτσι: [Σιωπή] 

Παράρτημα Β 
Καταγραφές των απόψεων των παιδιών κατά το ξεκίνημα του project.  

1. Εξωτερικά χαρακτηριστικά αγοριών και κοριτσιών. 
Αγόρια: Έχουν κοντά μαλλιά και μερικά μακριά. Έχουν μακριά παντελόνια. Δεν έχουν 
φούστα. Δεν έχουν φιόγκο και κορδέλα στο κεφάλι.  
Κορίτσια: Έχουν μακριά μαλλιά και μερικά κοντά. Φοράνε φούστα. Φοράνε καλτσόν. 
Έχουν παντελόνια. Έχουν φιόγκο και κορδέλα στο κεφάλι. 
Αγόρια και Κορίτσια: Φοράνε παπούτσια. 

2. Τι μπορούν να κάνουν; 
Αγόρια: Να πάνε σε γυμναστήριο (αλλά και τα κορίτσια). Να πάνε στο χωράφι (αλλά και τα 
κορίτσια). Να κάνουν δουλειά στη σκεπή (τα κορίτσια δεν μπορούν, θα πέσουν). 
Αγόρια και Κορίτσια: Να πάνε σε εκκλησία, σε γάμο, σε πισίνα και θάλασσα, να πάνε στο 
σχολείο, βόλτα έξω να παίξουν, κλαίνε και οι δύο, έχουν γενέθλια. 

3. Ποια επαγγέλματα μπορούν να κάνουν; 
Αγόρια: Πιλότος. Να ανέβει σε κολώνα (- το κορίτσι θα καεί από το ρεύμα αν ανέβει, - 
μπορούν και τα κορίτσια, - αν ανέβει η μαμά σου θα καεί και θα σου πω ποιος είναι 
έξυπνος μετά). Στα καλώδια. Στο αστυνομικό κτήμα [sic]. Δικηγόρος (δεν μπορούμε να λέμε 
δικηγορίνα δεν ταιριάζει). Μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι (και τα κορίτσια αφού λέμε 
μαστόρισσα). Το αγόρι φτιάχνει την τηλεόραση αλλά και το κορίτσι λίγο – πολύ.  
Κορίτσια: Πιλοτίνα. Δικηγορίνα (την έχω δει). Δημαρχίνα (εμείς όμως εδώ έχουμε 
δήμαρχο). Στρατιωτικίνα. Δουλεύει στην κουζίνα. Μαστόρισσα. 

4. Υπάρχουν χρώματα για τα αγόρια και τα κορίτσια; 
Αγόρια: Μαύρο  
Κορίτσια: Ροζ  
Αγόρια και Κορίτσια: Όλα τα άλλα είναι για όλους (εμένα δεν μου αρέσει το μπλε, ανέφερε 
ένα κορίτσι).  

5. Ιστόγραμμα για τη μαμά και τον μπαμπά  
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Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη; 
 

Κοκκώνη Αγγελική 
Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Χανακίων 

agkokk@hotmail.gr 
 

Γεωργίου Ιωάννης 
Καθηγητής πληροφορικής, 1ο ΓΕΛ Πύργου 

giageorgiou@sch.gr 

Περίληψη 
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο αποτελεί μια πρόκληση για το σύγχρονο εκπαιδευτικό καθώς 
παρέχει μια σειρά από οφέλη αλλά παράλληλα απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί η 
επιτυχία. Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μια εκπαιδευτική παρέμβαση 4 
ωρών. Οι μαθητές δούλεψαν συνεργατικά και αξιοποίησαν μια σειρά από εργαλεία και προγράμματα 
προκειμένου να μελετήσουν το θέμα « Χαρακτηριστικά του καιρού». Οι δραστηριότητες με τη χρήση των 
ΤΠΕ τόνωσαν το ενδιαφέρον των παιδιών, συμμετείχαν σε αυτές με ιδιαίτερη προθυμία. Εκτός από τις 
γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με τα χαρακτηριστικά του καιρού και την επίδρασή τους στην καθημερινή 
ζωή, ήρθαν σε επαφή με διαφορετικές χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τέλος, μέσα από τις 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, «έδεσαν» περισσότερο σαν ομάδα.  
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, καιρικά φαινόμενα, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 
Η εξοικείωση με τις ΤΠΕ κι ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελούν τμήμα του πυρήνα της 

βασικής εκπαίδευσης και είναι αντίστοιχης σπουδαιότητας με την ανάγνωση και τη γραφή 
(ΥΠΕΠΘ, 1998). Η αναγκαιότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία και της 
αναγκαιότητας εισαγωγής των μικρών παιδιών σε πρακτικές που συνδέονται με τις νέες 
τεχνολογίες επισημαίνεται και από τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006). Σύμφωνα με το 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2009), το σύγχρονο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον θεωρεί τις ΤΠΕ ως αναπόσπαστο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το οποίο 
στοχεύει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, στην προώθηση της ενεργητικής 
συμμετοχής τους και τελικά στην αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ΤΠΕ 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των 
καθημερινών, συλλογικών τους δραστηριοτήτων. Τα παιδιά προσεγγίζουν βασικές έννοιες που 
αφορούν τον υπολογιστή, αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής 
χρήσης και «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Παράλληλα το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
του Νηπιαγωγείου (2011) ορίζει τις ΤΠΕ ως μια από τις οκτώ μαθησιακές περιοχές του 
προγράμματος, η οποία εντάσσεται στο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών από το Νηπιαγωγείο μέχρι το 
Γυμνάσιο. Η αξιοποίηση λοιπόν των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση συμβάλλει ουσιαστικά 
στην υλοποίηση των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος( Plowman & Stephen, 2003, 
Brooker & Siraj- Blatchford, 2002), αποτελώντας μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες στην 
εκπαίδευση μικρών παιδιών των τελευταίων ετών (Ντολιοπούλου, 2004), αυξάνοντας την 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (Γιαννακοπούλου 1994). 

 Οι Φυσικές Επιστήμες συνιστούν ένα βασικό και ευχάριστο τρόπο εξερεύνησης και 
κατανόησης του περιβάλλοντός μας. Στο νηπιαγωγείο, η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών δεν 
αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά στηρίζει τη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Η μάθηση 
στις Φυσικές Επιστήμες, απαιτεί δεξιότητες που δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των παιδιών(Νικολάου & Κυριακίδου, 2004). Σύμφωνα με τον Οδηγό 
Νηπιαγωγού (2006), «διδάσκω» Φυσικές επιστήμες στα μικρά παιδιά σημαίνει ότι τους δίνω τη 
δυνατότητα να εμπλακούν σε κατάλληλα σχεδιασμένες διερευνήσεις εννοιών και φαινομένων. 
Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει πως τα παιδιά από πολύ νωρίς προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον 
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κόσμο που τα περιβάλλει και να εντάξουν τα φαινόμενα που παρατηρούν στην ιδιαίτερη 
προσωπική τους κοσμοαντίληψη. Σύμφωνα με τον Ραβάνη (1999), τα νήπια, με τη 
μετασχηματιστική τους δραστηριότητα στα πλαίσια του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και 
αναπτύσσονται, στον ευρύτερο κύκλο συνομηλίκων και των ενηλίκων με τους οποίους έρχονται 
σε επαφή, συγκροτούν στη σκέψη τους το φυσικό κόσμο ως ενότητα. Τα παιδιά από τη βρεφική 
και την προνηπιακή ακόμα ηλικία διαμορφώνουν τις πρώτες βιωματικές νοητικές αναπαραστάσεις 
για ζητήματα που ενδιαφέρουν τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Piaget,1976 
Rayna,Sinclair & Stambak, 1982 Karmiloff-Smith, 1998).  Οι παιδαγωγοί της προσχολικής 
ηλικίας, επιχειρούν μέσα από οργανωμένες διδακτικές παρεμβάσεις, να οδηγήσουν την παιδική 
σκέψη από την αδιαφοροποίητη παρατήρηση σε πραγματική μελέτη του φυσικού κόσμου. 

Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα από τα οποία αντλεί στόχους η συγκεκριμένη διδακτική 
πρόταση, αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτη περιβάλλοντος, Φυσικό και 
Ανθρωπογενές», της «γλώσσας», των «μαθηματικών» και των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών» όπως αυτά αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003). 
 
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

 Να διακρίνουν τα καιρικά φαινόμενα και διάφορα χαρακτηριστικά των 
μετεωρολογικών παρατηρήσεων 

 Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν την επίδραση που έχουν τα καιρικά 
φαινόμενα στο περιβάλλον, στη ζωή του ανθρώπου και των άλλων έμβιων όντων 

 Να χρησιμοποιήσουν χάρτες και να τους αναγνωρίσουν ως εργαλεία 
προσανατολισμού και απεικόνισης του κόσμου  

 Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο με λέξεις σχετικές με τα χαρακτηριστικά 
του καιρού. 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 
 Να έρθουν σε επαφή με τις διάφορες χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως 

εποπτικό μέσο διδασκαλίας και ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης. 
 Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών γενικής χρήσης και 

περιβαλλόντων μάθησης. 
 Να εξοικειωθούν με την έρευνα και την αναζήτηση μέσα απ’ αυτήν πηγών με την 

κατάλληλη χρήση της Τεχνολογίας (Διαδίκτυο). 
 Να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 
 Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
 Να εκφράζουν απορίες και να μπορούν να επιλύουν ένα πρόβλημα 
 Να λειτουργούν ως ισότιμα μέλη της ομάδας, καταθέτοντας τις απόψεις τους, τις 

εμπειρίες, τα επιχειρήματα τους συνδιαλεγόμενοι συνεργατικά(συνεργατική μάθηση). 
 Να μάθουν να σκέφτονται και να μην είναι απλώς δέκτες πληροφοριών (καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης). 
 Να τηρούν σειρά προτεραιότητας 

Μεθοδολογία 

 Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στηρίχθηκε στις θεωρίες του εποικοδομισμού 
(Kelly, 1955; Ράπτης & Ράπτη, 2001)  και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky, 
όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία  που 
διαμεσολαβούν, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και στο 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα. Τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση, ενώ η 
μάθηση προωθεί την ανάπτυξη χωρίς ωστόσο να την διαχωρίζει από το κοινωνικό περιβάλλον 
(Vygotsky, 1978).  Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, τα διδακτικά εργαλεία, το περιβάλλον της τάξης, 
τα αντικείμενα διδασκαλίας, αποτελούν τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας μάθησης 
και βρίσκονται σε μια σχέση αμφίδρομης αλληλεπίδρασης. Η ίδια η δραστηριότητα αποτελεί το 
διαμεσολαβητικό εργαλείο, τη μονάδα ανάλυσης της μαθησιακής διαδικασίας.  
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Βασική επιδίωξη ήταν να γίνει η διδασκαλία ενδιαφέρουσα με την ενεργητική συμμετοχή των 
μαθητών, ώστε οι μαθητές να μάθουν μέσω της ανακάλυψης, του πειραματισμού και της 
διερεύνησης (ανακαλυπτική μάθηση). Η συνεργατική μέθοδος μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο 
που θα βοηθήσει τους μαθητές (Dillnbourg & Self, 1995) καθώς αυτοί εμπλέκονται ενεργά 
αφενός στη διατύπωση ερωτημάτων στη δική τους γλώσσα, αφετέρου στη συλλογική 
διαπραγμάτευση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας και μάθησης, τα παιδιά συζήτησαν, ανάλυσαν, διατύπωσαν απορίες, επίλυσαν 
προβλήματα καθώς ¨η προσοχή και η επίλυση ενός προβλήματος από κοινού, είναι απαραίτητη 
για τη δημιουργία γνωστικής, κοινωνικής  και συναισθηματικής αλληλεπίδρασης¨ (Hausfather, 
1996).  

Ακολουθήθηκε το παραδοσιακό- δασκαλοκεντρικό μοντέλο για την προετοιμασία των 
ομάδων, την ενημέρωση των παιδιών και τη γνωριμία τους με τα λογισμικά που θα 
χρησιμοποιήσουμε. Στη συνέχεια για την υλοποίηση των εργασιών ακολουθήθηκε το 
ομαδοσυνεργατικό μοντέλο που βοηθά στον πειραματισμό και την διαλεκτική αντιπαράθεση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η δημιουργία ανομοιογενών ομαδικών σχημάτων ώστε τα 
δυνατότερα μέλη των ομάδων να βοηθήσουν τα πιο αδύναμα. Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε ένα 
μοντέλο διδασκαλίας ερευνητικό - ανακαλυπτικό όπου ο εκπαιδευτικός  βοηθά και ωθεί τους 
μαθητές στο να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν νέα δεδομένα υλοποιώντας τη στροφή από μία 
δασκαλοκεντρική προσέγγιση σε μία άλλη που θα θεωρεί τον μαθητή ως κέντρο της και τον 
δάσκαλο ως διευκολυντή της μάθησης (Μακρή-Μπότσαρη, 2006). 

Οι κυριότερες γνώσεις που διδάχτηκαν τα παιδιά αφορούν την αναγνώριση των βασικών 
χαρακτηριστικών του καιρού και την επίδραση αυτών στο περιβάλλον και τη ζωή του ανθρώπου. 
Το φυσικό φαινόμενο του καιρού βιώνεται άλλωστε καθημερινά από τα παιδιά και ιδιαίτερα 
έντονα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είναι ένα θέμα που προσεγγίζεται συχνά και ευκαιριακά 
αλλά και ως συστηματική ενότητα ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εποχή. Με αυτή τη διαδικασία 
επήλθε σύνδεση της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης (Lemeignan & Weil-Borais, 1997) με 
την καθημερινότητα των μαθητών (Ραβάνης, 2003) 

Για τη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων προσδιορίστηκαν αρχικά οι έννοιες και τα φαινόμενα 
που θα αποτελούσαν τα αντικείμενα μελέτης και θεωρήθηκαν κατάλληλα και προσιτά για τα 
μικρά παιδιά (Bredekamp  and Copple 1997). Στις δραστηριότητες θεωρήθηκε σημαντικό να 
υπάρξει συσχέτιση των εννοιών με εμπειρίες από την καθημερινότητα των παιδιών. Τέλος, 
δόθηκε μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να έχουν  ακολουθία και 
να γίνονται αντιληπτές από τα παιδιά. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων του σεναρίου υπολογίζεται 
σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες και αυξομειώνεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Υλοποίηση 

Για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες 
ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας με στόχο την αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης και 
την ανίχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών. Ακολούθησαν δραστηριότητες 
διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου καθώς και δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού 
αντικειμένου. Τέλος, η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με δραστηριότητες αξιολόγησης 
του γνωστικού αντικειμένου και μεταγνωστικές δραστηριότητες.  

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας: αποτίμηση υπάρχουσας γνώσης 
και ανίχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών. 

Δραστηριότητα 1 
Εφαρμογή Web 2.0: youtube.com  
Σκοπός: Η ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των παιδιών σχετικά με τον καιρό, τις καιρικές 
συνθήκες και την ιδιαίτερη ορολογία που χρησιμοποιείται. 
Δραστηριότητα: Η Νηπιαγωγός εκμεταλλευόμενη τις καθημερινές ερωτήσεις των παιδιών για το 
εάν θα βρέξει και αν θα μπορέσουν να βγουν διάλειμμα, τα παροτρύνει να παρακολουθήσουν ένα 
δελτίο της ΕΜΥ στο youtube.com για να πληροφορηθούν για τον καιρό της επόμενης μέρας. 
Αφού ολοκληρωθεί η προβολή του βίντεο, η νηπιαγωγός καταγράφει τις απορίες των παιδιών για 
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μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλά νήπια επέλεγαν τόσο ιχνογράφημά τους, όσο και στο παιχνίδι 
ρόλων, να εντάσσουν τον καιρό και τα χαρακτηριστικά του. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στo Πρόγραμμα:« Οι μεγάλοι ζωγράφοι στο Νηπιαγωγείο μας- Εισαγωγή 
στην Καλαισθησία (παιδιών προσχολικής ηλικίας) μέσω της προσέγγισης έργων μεγάλων καλλιτεχνών », 
που υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό Στυλιανή Αργυρούλη στο 37ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λάρισας. 
Το εν λόγω Πρόγραμμα οργανώθηκε στο πλαίσιο της Πιλοτικής εφαρμογής του Νέου Προγράμματος 
Σπουδών «Νέο Σχολείο - Σχολείο 21ου αιώνα» (2ο Μέρος: Μαθησιακές Περιοχές 2011), στο συγκεκριμένο 
νηπιαγωγείο κατά τα έτη 2012-2013, και επαναλήφθηκε  με μεγάλη απήχηση στα παιδιά, κατά τη σχολική 
χρονιά 2015-16. Οι δραστηριότητες  που αναπτύσσονται  αναφέρονται  στην Μαθησιακή Περιοχή των 
Τεχνών και συγκεκριμένα  στα Εικαστικά (μια από τις μορφές της καλλιτεχνικής έκφρασης), ουσιαστική  
επιδίωξή των οποίων είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στην Τέχνη, η ανάπτυξη του 
αισθητικού γραμματισμού, η εισαγωγή τους στην καλαισθησία και η διάχυση του Πολιτισμού μέσω της 
επαφής τους με το έργο των μεγάλων ζωγράφων και το μαγικό κόσμο της ζωγραφικής (υλικά, μέσα, 
τεχνικές, έργα τέχνης, Πινακοθήκες, κ.λπ.).  

Λέξεις κλειδιά: Τέχνη, Εικαστικά, καλαισθησία, ζωγράφοι, Νηπιαγωγείο. 

 
Εισαγωγή 

Πλαίσιο και θεωρητικό υπόβαθρο  

To Πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια των Εικαστικών δραστηριοτήτων, όπως 
περιγράφονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 
Μέσα από αυτές τα παιδιά διακρίνουν την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα 
Τέχνης. Πειραματίζονται επίσης με διάφορα υλικά και τεχνικές, συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες και αντιλαμβάνονται την Τέχνη ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. (Δ.Ε.Π.Π.Σ 
– Α.Π.Σ Νηπιαγωγείου 2003). 

Παράλληλα το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας στηρίχτηκε και αναμορφώθηκε στα 
πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος «Νέο Σχολείο - Σχολείο 21ου αιώνα» στο 
Νηπιαγωγείο μας κατά τα έτη 2011-13, και την έμφαση που δόθηκε στη Μαθησιακή Περιοχή των 
Τεχνών. Τα Εικαστικά ορίζονται ως μια από τις πέντε μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης μαζί με τη 
Μουσική, το θέατρο, το χορό και την Οπτικοακουστική Έκφραση. (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών/2ο 
Μέρος, Μαθησιακές Περιοχές 2011). 
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Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συστηματική και ολοκληρωμένη εμπλοκή των παιδιών 
στην Τέχνη των Εικαστικών και την ενασχόλησή τους με όλα τα περιεχόμενα της εν λόγω 
Μαθησιακής περιοχής,( όπως συστήνει το Νέο Π.Σ): 

 Υλικά, μέσα, τεχνικές 
 Μορφικά στοιχεία 
 Μορφές εικαστικών τεχνών 
 Έργα Τέχνης 
 Εισαγωγή στην Καλαισθησία 
Συγκεκριμένα τα παιδιά γνώρισαν: 
 την Ιστορία εξέλιξης της Τέχνης της ζωγραφικής, τα χρώματα, τα υλικά, τα εργαλεία και 

τις τεχνικές της. Κυρίως όμως ήρθαν σ’ επαφή με έργα Μεγάλων ξένων και Ελλήνων 
ζωγράφων (Paul Klee, Henri Matisse  , Pablo Picasso-Θεόφιλος-Φασιανός-Τέτσης) 

 την έννοια της Εισαγωγής στην Καλαισθησία, γεγονός που αποτέλεσε έμπνευση,  καθ’ 
όλη τη διάρκειά εκπόνησης του προγράμματος, επιδίωξη και τελικό παραγόμενο 
αποτέλεσμα.  

 τον θαυμαστό κόσμο των χώρων έκθεσης Πινάκων και των Εικονικών Μουσείων.   

Στόχοι του προγράμματος  

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος μας απασχόλησε η επίτευξη των παρακάτω στόχων, 
καθώς δεν μας ενδιέφερε οι μαθητές ν’ αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από την τέχνη 
και το έργο των Μεγάλων ζωγράφων αλλά να έρθουν σ’ επαφή με το μαγικό κόσμο των 
χρωμάτων και των εικαστικών, να εκφραστούν και να καλλιεργηθούν ολόπλευρα. 
Γενικός στόχος: Να  προσεγγίσουν τα παιδιά την Τέχνη, να αποκτήσουν καλλιτεχνικές εμπειρίες, 
και να αναπτύξουν τον αισθητικό γραμματισμό μέσω των Εικαστικών. 
Επιμέρους στόχοι: Να επιτύχουν τα παιδιά: 

 Ν’ αγαπήσουν την Τέχνη. 
 Να εκφραστούν μέσω της Τέχνης, να συνεργασθούν και να αλληλοεπιδράσουν. 
 Να καλλιεργήσουν την Καλαισθησία τους. 
 Να καλλιεργήσουν ποικίλες δεξιότητες. 
 Να γνωρίσουν τα χρώματα και τα υλικά της ζωγραφικής. 
 Να αναγνωρίζουν και να συνθέτουν διαφορετικές μορφές και σχήματα. 
 Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη ζωή και το έργο των μεγάλων ζωγράφων. 
 Να αναγνωρίζουν έργα ελληνικής τέχνης και άλλων πολιτισμών. 
 Να αναγνωρίζουν διαφορετικά είδη έργων (τοπιογραφία, πορτραίτο, νεκρή φύση). 
 Να μάθουν και να εισάγουν στον προφορικό τους λόγο απλούς όρους τέχνης. 
 Να γνωρίσουν την Τέχνη ως μέσο μάθησης και επικοινωνίας. 
 Να κατανοήσουν πως ο καθένας έχει δικαίωμα στην προσωπική έκφραση. 
 Να αντιληφθούν ότι η Τέχνη εκτίθεται σε ειδικούς χώρους. 
 Να αντιληφθούν τη διάχυση του Πολιτισμού μέσω της Τέχνης. 
 Τη διαθεματική σύνδεση των Εικαστικών μα τις άλλες Μαθησιακές Περιοχές του 

Προγράμματος. 

Εφαρμογή του προγράμματος 

Μεθοδολογικό πλαίσιο  

Η ενασχόληση των παιδιών με τις δράσεις στην περιοχή των Εικαστικών οργανώθηκε από τη 
νηπιαγωγό έτσι ώστε να εκτελεσθεί διαθεματικά, προσβλέποντας στην ολιστική αντίληψη της 
γνώσης. Με διάφορες δραστηριότητες επιδιώχθηκε η σύνδεση αρκετών -κατά το δυνατό- 
μαθησιακών περιοχών, έτσι ώστε η μάθηση να αφορά πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής, που 
πραγματικά ενδιαφέρουν τους μικρούς μαθητές. (Ματσαγγούρας, 2002). 
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Το πρόγραμμα  υλοποιήθηκε περιλαμβάνοντας δράσεις στην Ιστορία, τη θεατρική Αγωγή, τη 
Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, το Περιβάλλον και τις Φυσικές 
Επιστήμες (Σύνδεση με τις άλλες Μαθησιακές Περιοχές του Προγράμματος). 

Χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, όπου η μάθηση 
με ομάδες εργασίας δεν αναφέρεται σε απλές συναθροίσεις μαθητών καθισμένων γύρω από ένα 
τραπέζι οι οποίοι εργάζονται κυρίως ατομικά, αλλά σε σχηματισμό ομάδων στο πλαίσιο της 
διδακτικής διαδικασίας για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου μαθησιακού στόχου (Κανάκης, 2001 
& Μπιρμπίλη, 2005). 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της διδασκαλίας, αποτέλεσε η βιωματική μέθοδος, 
καθώς τα παιδιά παροτρύνθηκαν να ανακατέψουν και να πειραματιστούν με τα χρώματα, να 
ζωγραφίσουν, να αναζητήσουν εικόνες και πληροφορίες για τους μεγάλους ζωγράφους στον 
υπολογιστή, να αναγνωρίσουν έργα τέχνης, να επιλέξουν τα έργα ζωγραφικής που τους άρεσαν 
περισσότερο και να επισκεφθούν χώρους όπου εκτίθενται έργα Τέχνης. 

Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές προσέγγισης των εικαστικών δραστηριοτήτων όπως ο 
καταιγισμός ιδεών, η συζήτηση, οι συνεντεύξεις, οι νέες τεχνολογίες, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
το  παιχνίδι ρόλων, οι βιωματικές προσεγγίσεις, τα πειράματα, η δραματοποίηση και το θεατρικό 
παιχνίδι. 

Το πρόγραμμα περιέλαβε καινοτόμες δράσεις όπως τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή , την 
εμπλοκή των γονέων ,το άνοιγμα της τάξης προς την κοινωνία με  επισκέψεις σε Πινακοθήκες και 
προσέλευση εικαστικών και τοπικών καλλιτεχνών στο νηπιαγωγείο μας. 

Η ενασχόληση των παιδιών με το έργο των μεγάλων ζωγράφων και η εισαγωγή τους στην 
καλαισθησία πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ανάλογο και προσαρμοσμένο κατάλληλα για την 
προσχολική ηλικία έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ενδεικτικά αναφέρουμε πως τα παιδιά γνώρισαν τα 
χρώματα, τα υλικά και τις τεχνικές. Αναζήτησαν μαζί με τη νηπιαγωγό πληροφορίες στον 
υπολογιστή για τη ζωή και το έργο του Paul klee, Henri Matisse  , Picasso, Θεόφιλου, Αλέκου 
Φασιανού και Παναγιώτη Τέτση. Είδαν τα έργα τέχνης των καλλιτεχνών από προσωπικό αρχείο 
της εκπαιδευτικού αλλά και στο διαδίκτυο. Οι σημαντικότερες πληροφορίες που αφορούσαν στο 
βιογραφικό των ζωγράφων επικολλήθηκαν υπό μορφή σημειώματος σε εργασίες που μπήκαν στον 
ατομικό φάκελο των παιδιών (για πληροφόρηση των γονέων). Οι εν λόγω ζωγράφοι επιλέχθηκαν 
γιατί θεωρήθηκαν ιδιαίτερα προσιτοί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και εξίσου σημαντικοί και 
αντιπροσωπευτικοί των εικαστικών τάσεων. Αναπαρήγαγαν επίσης κάποια έργα τους με το δικό 
τους τρόπο και συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας διαθεματικά, εμπλέκοντας την μαθησιακή περιοχή 
των Εικαστικών με τις υπόλοιπες του Αναλυτικού Προγράμματος. 

Αλληλεπίδρασαν ακόμα κατά τη συνάντησή  τους με τον τοπικό ζωγράφο Αποστόλη Μακρή 
(αφηγήθηκε στα παιδιά την ιστορία της ζωγραφικής, μιας Τέχνης που ξεκίνησε στα σπήλαια της 
Παλαιολιθικής εποχής ). Προσκάλεσαν επίσης κι  υποδέχθηκαν στην τάξη τους τον  καθηγητή 
Εικαστικών-χαράκτη Θανάση Φαλιάγκα και την Εύα Βασδέκη-καθηγήτρια Εικαστικών-
χαράκτρια & αγιογράφο. Ζωγράφισαν μαζί τους και διδάχθηκαν νέες τεχνικές. 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 

O ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε ως προστιθέμενη αξία του προγράμματος, ως 
εποπτικό μέσο, μηχανή αναζήτησης πληροφορίας, ως πεδίο αυτενέργειας και αφόρμηση για 
περαιτέρω δράσεις (internet, YouTube, πρόγραμμα ζωγραφικής Τux Paint, natural art, φύλλα 
εργασίας). 

Αφόρμηση δραστηριότητας 

Η ενασχόληση στο εν λόγω πρόγραμμα προέκυψε καθώς η νηπιαγωγός διέκρινε  την αγάπη 
των μικρών μαθητών για τη ζωγραφική, το προσωπικό ενδιαφέρον της ίδιας γύρω από την Τέχνη,  
καθώς και τη δυνατότητα εμπλοκής τοπικών ζωγράφων και καλλιτεχνών, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας με γονείς αλλά και της παρουσίας ειδικών επιστημόνων στη σχολική τάξη. 
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πραγματικότητας. Γνώρισαν επίσης τον τόπο καταγωγής των ζωγράφων, αναζήτησαν στον χάρτη 
τη χώρα τους κι είδαν διάφορα βίντεο με συλλογές έργων τους. 
 
Αξιολόγηση δραστηριoτήτων 

Η υποδειγματική διδασκαλία εκπλήρωσε το σκοπό και τους στόχους για τον οποίο 
οργανώθηκε. Η νηπιαγωγός κατάφερε να διαμορφώσει τη διδακτική πρακτική, να συντονίσει και 
να καθοδηγήσει τις δράσεις, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών. 

H εφαρμογή του προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη γιατί κράτησε ζωντανό το 
ενδιαφέρον των μαθητών. Σ’ αυτό συνέβαλε η οργάνωση, η μεγάλη χρονική διάρκεια και η 
συνεργασία των εμπλεκόμενων καλλιτεχνών, γονέων και φορέων. Αν και πολύς κόσμος 
αμφισβητεί την ωριμότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας προκειμένου ν’ ασχοληθούν με 
τέτοιου είδους πρόγραμμα, εντούτοις τα παιδιά καλλιέργησαν την αγάπη τους για την Τέχνη, 
εκφράστηκαν μέσω των εικαστικών  και πραγματοποίησαν την εισαγωγή τους στην Καλαισθησία 
προσεγγίζοντας το έργο των μεγάλων ζωγράφων (καθώς αυτό τους παρουσιάστηκε με τον 
κατάλληλο εκπαιδευτικό για την ηλικία τους τρόπο). 

Παράλληλα το πρόγραμμα εκτελέσθηκε διαθεματικά. Έγινε σύνδεση με άλλες μαθησιακές 
περιοχές όπως γλώσσα, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, μαθηματικά, περιβάλλον  και 
φυσική. Δόθηκαν φύλλα εργασίας ανάλογα και αξιοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.    Τα 
παιδιά αγάπησαν τη ζωγραφική, ταξίδεψαν στον φανταστικό κόσμο των χρωμάτων, του 
πολιτισμού και της τέχνης και κατέκτησαν τον ποθητό αισθητικό  γραμματισμό. 
 
Συμπεράσματα-αποτελέσματα 

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, οι γονείς ενημερώνονταν από την 
εκπαιδευτικό για το έργο των μεγάλων ζωγράφων με πληροφορίες σχετικές που δίδονταν λίγες 
μέρες πριν τις σχετικές δράσεις στην τάξη. Επίσης οι γονείς παροτρύνθηκαν να ψάξουν παρέα με 
το παιδί στο σπίτι στον υπολογιστή εικόνες των έργων των μεγάλων ζωγράφων. Με τον τρόπο 
αυτό επεκτάθηκε η γνώση και το ενδιαφέρον για την τέχνη και στο σπίτι και το αποτέλεσμα όλων 
αυτών των οργανωμένων δράσεων ήταν να μπορέσουν τελικά τα παιδιά να γνωρίσουν και να 
διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων των μεγάλων ζωγράφων. Τα παιδιά όχι μόνο 
αγάπησαν την τέχνη αλλά και  την επέλεξαν ως μέσο έκφρασης. Αυτό φάνηκε από τις ωραίες 
ζωγραφιές και κατασκευές που έκαναν όλο το χρόνο αλλά και από τη συμμετοχή τους σε 
ομαδικές εκθέσεις  ζωγραφικής (Νηπιαγωγείο Ąžuoliuko” mokykla  του  Jurbarkas, Λιθουανία 
2015 μέσω προγράμματος eTwinning) και ( Θέατρο Ο.Υ.Λ Λάρισας 2016). 

Ιδιαίτερη διάκριση αποτέλεσε το Βραβείο Εξαίρετης Δημιουργίας που απονεμήθηκε στην κα. 
Αργυρούλη από τη Μαρί Κυριακού για τη συμμετοχή των παιδιών με εικαστικά έργα στον 2ο 
Μαθητικό διαγωνισμό του Ε.Κ.Ε.Δ.Ι.Σ.Υ (Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού 
Υλικού) με θέμα: «Η ιστορία του σχολείου μου» (Μουσείο Ακρόπολης-Νοέμβριος 2015). 
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Περίληψη 
Τα παιδιά, μέσω της κοινωνικοποίησης, αποκτούν αξίες, γνώσεις και πρότυπα της κοινωνίας στην οποία 
ζουν. Συγκεκριμένα, μέσα από μία σύνθετη διεργασία στην οποία συμμετέχουν βιολογικοί παράγοντες, 
γνώσεις, πληροφορίες και κοινωνική μάθηση τα παιδιά αποκτούν  την ταυτότητα του φύλου τους. Ωστόσο, 
συχνά, εξαιτίας των στερεότυπων των δύο φύλων προκαλείται ένταση ανάμεσα στις επιταγές της κοινωνίας 
και στις επιλογές των παιδιών, σύγχυση στους ρόλους που  καλούνται να παίξουν και δημιουργείται πλήθος 
αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του 
προγράμματος «Όταν μεγαλώσω θα γίνω …αγόρι», το οποίο  εκπονήθηκε στο νηπιαγωγείο Ράχης -
Ημαθίας, το σχολικό έτος  2013-2014 και στόχευε στην αλλαγή της στάσης και των στερεότυπων 
αντιλήψεων μιας μαθήτριας σχετικά με την απόκτηση της ταυτότητας του φύλου της. Στην αποτίμηση του 
προγράμματος καταγράφεται η αλλαγή της στάσης της, αλλά και ολόκληρης της τάξης, στην κατεύθυνση 
της κρίσης, αποδοχής ή απόρριψης των σχετικών κοινωνικών επιταγών. 
Λέξεις κλειδιά: Ταυτότητα φύλου, στερεότυπα, προκαταλήψεις, προσχολική ηλικία, νηπιαγωγείο. 

Εισαγωγή 
Tα παιδιά από τη γέννησή τους αποκτούν γνώσεις, συμπεριφορές και αξίες, ταυτίζονται με 

πρότυπα των σημαντικών άλλων και υποδύονται κοινωνικούς ρόλους, δηλαδή 
κοινωνικοποιούνται (Cole&Cole, 2000). Ωστόσο, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης δεν έχει 
γραμμική πορεία, καθώς μέσα στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια τα παιδιά διαμορφώνουν 
ενεργητικά την προσωπικότητά τους, κάνουν τις επιλογές τους, οι οποίες όμως συχνά 
συγκρούονται με τις κοινωνικές επιταγές (Νόβα-Καλτσούνη, 2005). Με τον τρόπο αυτό 
διαμορφώνουν διάφορες ταυτότητες όπως του φύλου, επαγγελματική, θρησκευτική, πολιτική 
ταυτότητα κ.λπ. 

Η ταυτότητα του φύλου, όπως και οι άλλες ταυτότητες, χρησιμοποιείται για τον 
αυτοπροσδιορισμό ενός ατόμου σε σχέση με άλλα άτομα και διακρίνεται σε προσωπική και 
κοινωνική. Η δόμηση της κοινωνικής ταυτότητας του φύλου αποτελεί μια ενεργητική ανθρώπινη 
δημιουργία κατά την οποία το άτομο κάνει επιλογές αναφορικά με την εμφάνιση, τη συμπεριφορά 
κ.λπ., οι οποίες είτε είναι αυθόρμητες, είτε είναι προϊόντα καταστάσεων που το θέτουν  ενώπιον 
διλημμάτων (Connell, 1987). Συνεπώς, οι επιλογές αφενός εξαρτώνται από τα άτομα, αφετέρου 
συνδιαμορφώνονται, δηλαδή είναι απότοκα προσωπικά, κοινωνικά και ιστορικά (Steedman, 
1986). 

Ποικίλες θεωρίες επιχειρούν να ερμηνεύσουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών αναφορικά με 
την απόκτηση της ταυτότητας του φύλου: 

Διά της διαφοροποίησης ή προσεταιρισμού (Freud,1949; 1964). Ο S. Freud υποστηρίζει ότι με 
τους προαναφερθέντες μηχανισμούς, τα παιδιά επιλέγουν ως πρότυπο ταύτισης το γονιό του ίδιου 
φύλου και πως η επίλυση του Οιδιπόδειου Συμπλέγματος αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη 
διαμόρφωση ταυτότητας φύλου. 

Διά της παρατήρησης ή μίμησης μιας συμπεριφοράς (Bandura, 1969; 1986). Οι θεωρητικοί της 
Κοινωνικής Μάθησης υπενθυμίζουν το ρόλο του περιβάλλοντος, τις διεργασίες της παρατήρησης 
και της μίμησης και τη συμβολή της αμοιβής στη μάθηση. Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, τα 
παιδιά παρατηρούν και μιμούνται την κατάλληλη συμπεριφορά για το φύλο τους, η οποία 
ενισχύεται από το περιβάλλον (Mischell, 1966). Με την προαναφερθείσα διαδικασία 
επιτυγχάνεται η μάθηση. 
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Διά της γνώσης (Kohlberg, 1966). Η γνωστική-αναπτυξιακή προσέγγιση, υποστηρίζει πως η 
ταύτιση επιτυγχάνεται μέσω της γνώσης διότι, καθώς με το πέρασμα του χρόνου το παιδί 
αναπτύσσεται, εξελίσσεται και η διαδικασία της εννοιολογικής ανάπτυξής του. Ο Kohlberg, βάσει 
της νοητικής διεργασίας, ανέπτυξε τρία στάδια που συντελούν στη διαμόρφωση ταυτότητας 
φύλου: προσδιορισμός της βασικής ταυτότητας φύλου, σταθερότητα του ρόλου του φύλου και 
μονιμότητα του ρόλου του φύλου. 

Διά του σχήματος του φύλου (Levy & Fivush, 1993). Η συνδυασμένη προσέγγιση για τη 
διαμόρφωση ταυτότητας αναφέρεται σε συνδυασμένους μηχανισμούς παρατήρησης, μίμησης και 
δημιουργίας σχημάτων (Martin & Halverson, 1981). Σύμφωνα με τη θεωρία του Σχήματος του 
Φύλου, το περιβάλλον αποτελεί ένα μοντέλο συμπεριφοράς αφού μέσω ενός σχήματος επηρεάζει 
έμμεσα τα παιδιά, τα  καθοδηγεί και κατευθύνει τον τρόπο που επιλέγουν και ανακαλούν 
πληροφορίες 

Διά της συμβολικής αλληλεπίδρασης (Mead, 1962), η οποία  αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη 
μιας κοινωνίας και βασίζεται στην επικοινωνία τους μέσω κωδίκων, όπως οι εκφράσεις του 
προσώπου, οι χειρονομίες και η γλώσσα. Τα παιδιά αποκτούν την ταυτότητα του φύλου τους 
παρατηρώντας τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι γύρω τους χρησιμοποιούν σύμβολα, 
κυρίως  λεκτικά, με τα οποία αναφέρονται στα φύλα, στα χαρακτηριστικά και στις συμπεριφορές 
τους. 

Από τα ευρήματα ερευνών μιας ομάδας θεωρητικών της δεκαετίας του 1980  διαπιστώνεται  
πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα, σε αντίθεση με προγενέστερα. Τα 
ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι κοινωνικοί ρόλοι διαμορφώνονται εξαιτίας πολιτισμικών 
αλλαγών, οι οποίες αφορούν στον προσδιορισμό συμπεριφορών ως κατάλληλων ή ακατάλληλων 
για κάθε φύλο (Craig & Don Baucum, 2007). Συνεπώς η κοινωνία, και όχι η βιολογία, έχει τον 
καθοριστικό ρόλο στη δόμηση της ταυτότητας του φύλου (Tibbets, 1979). Με βάση τα 
προαναφερθέντα, επιβεβαιώνεται ότι: «Δε γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι. Καμία βιολογική, 
ψυχολογική ή οικονομική μοίρα δεν προσδιορίζει τη θέση που κατέχει σήμερα στην κοινωνία το 
ανθρώπινο θηλυκό. Είναι ο πολιτισμός σαν σύνολο που παράγει αυτό το πλάσμα…» (De 
Beauvoir, 1979:293). Ωστόσο, μέσα στην κοινωνία θεωρούμε ότι είναι απαξιωμένη η γυναικεία 
ταυτότητα και αυτό το αντιλαμβανόμαστε από: τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας, τις 
θέσεις που κατέχει σε αυτήν, την αυτονόητη προσφορά οικιακής εργασίας στο σπίτι, τις λιγοστές 
ώρες ελεύθερου χρόνου συγκριτικά με τους άνδρες, την εικόνα σώματος που τής επιβάλλεται 
κ.λπ.. Υπάρχει λοιπόν πατριαρχική οργάνωση της κοινωνίας, «πατριαρχικό μέρισμα». 

Αυτή η απαξίωση της γυναικείας ταυτότητας εδράζεται σε στερεότυπα, τα οποία 
διαμορφώνουν σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα. Τα στερεότυπα του ρόλου του φύλου 
είναι άκαμπτες και παγιωμένες ιδέες, που δε μάς επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε τους άνδρες 
και τις γυναίκες όπως είναι πραγματικά, αλλά μάς ορίζουν ποια είναι η κατάλληλη θηλυκή και 
αρσενική συμπεριφορά (∆εληγιάννη, 2003; Lippman, 1922).  Επίσης, ενέχουν τη μεροληψία, την 
αξιολόγηση και τη γενίκευση και βασίζονται σε προκαταλήψεις, χωρίς τεκμηρίωση (Allport, 
1954). Οι σχέσεις αυτές ευθύνονται για τη δόμηση των ταυτοτήτων των ανδρών και γυναικών και 
ταυτοχρόνως εντείνουν την κυριαρχία του ανδρικού φύλου (Wetherel, 2004; Spender, 1980). 

Καθώς λοιπόν δομείται η κοινωνική μας ταυτότητα , δομείται και ο εαυτός μας. Τι μπορεί να 
κάνει, να επιθυμήσει ή να ονειρευτεί μία γυναίκα, ένα κορίτσι, σε ένα πλαίσιο 
προδιαγεγραμμένων επιλογών; Πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί, και  ιδιαιτέρως οι 
νηπιαγωγοί, το ρόλο μας στη διαμορφωθείσα κατάσταση και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, 
στην εξάλειψη των στερεότυπων στα φύλα, με δεδομένο ότι στη νηπιακή ηλικία τα παιδιά 
μαθαίνουν πολλά σχετικά με τους κοινωνικούς ρόλους που θα παίξουν στο μέλλον και εκτίθενται 
σε προσδοκίες σημαντικών άλλων σχετικά με τις συμπεριφορές που αναγνωρίζονται ως θεμιτές ή 
όχι; 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του προγράμματος «Όταν μεγαλώσω θα 
γίνω …αγόρι», το οποίο  εκπονήθηκε στο νηπιαγωγείο Ράχης -Ημαθίας, το σχολικό έτος  2013-
2014 και στόχευε στην αλλαγή της στάσης και των αντιλήψεων μιας μαθήτριας σχετικά με την 
απόκτηση της ταυτότητας  του φύλου της. 
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Μεθοδολογικό  Πλαίσιο 
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα-παρέμβαση ήταν οκτώ μαθητές, εκ των οποίων οι τέσσερις 

ήταν νήπια και οι τέσσερις προνήπια, ανάμεσά τους δε υπήρχαν πέντε κορίτσια και τρία αγόρια. 
Αρχικά  η νηπιαγωγός  παρατήρησε και κατέγραψε σε ημερολόγιο τις συμπεριφορές μιας 

μαθήτριας και τις πληροφορίες της μητέρας της. Στη συνέχεια, τις προτιμήσεις στα μαθησιακά 
κέντρα  και στις δραστηριότητες που επέλεγαν τα υπόλοιπα παιδιά. Δια αυτών των παρατηρήσεων 
και καταγραφών, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα παρέμβασης, κατά τη διάρκεια της 
χρησιμοποιήθηκαν εικόνες, βίντεο και πληροφορίες από το διαδίκτυο, προβολές ταινιών και 
ηλεκτρονικών παραμυθιών, επιστημονικά βιβλία, πρόπλασμα ανθρώπινου σώματος, χαρτόνια, 
χαρτιά, μαρκαδόροι. Οι μαθητές εργάστηκαν κυρίως στην ολομέλεια, ατομικά και  σπανιότερα σε 
ομάδες. Υπήρξαν επισκέψεις εκτός και εντός σχολείου, υποστηρικτικές προς το πρόγραμμα. Οι 
διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ζωγραφική, καταιγισμός ιδεών, συζητήσεις, 
δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων. 

Αιτιολογία του προγράμματος -παρέμβασης 
Από την αρχή της χρονιάς μία μαθήτρια εμφάνιζε «ασυνήθιστες» συμπεριφορές. Έπαιζε μόνο 

με τα αγόρια της τάξης, τόσο στην τάξη, όσο  και στην αυλή (δηλαδή με κατασκευές, επιτραπέζια, 
ποδόσφαιρο κ.λπ.) και δεν πλησίαζε ποτέ το κουκλόσπιτο. Ντυνόταν μόνο με παντελόνια και δε 
φορούσε ποτέ ροζ και φουξ ρούχα, αλλά προτιμούσε το μπλε ή οποιοδήποτε άλλο σκούρο χρώμα. 
Είχε αρκετά κοντά μαλλιά και δε φορούσε ποτέ κοκαλάκια. Η μητέρα της συχνά μιλούσε για την 
«παραξενιά» της κόρης της να συμπεριφέρεται σαν αγόρι, να συναναστρέφεται και να παίζει μόνο 
με αυτά και να ασχολείται με «αγορίστικα» παιχνίδια, όπως έλεγε, γελώντας συνήθως. Στην 
οικογένεια υπήρχαν δύο ακόμη, μικρότερα σε ηλικία αγόρια και αυτό την οδηγούσε στη σκέψη 
ότι η μαθήτρια ήταν πολύ εξοικειωμένη με το αντίθετο φύλο και για αυτό κρατούσε αυτήν τη 
στάση. Η επιτακτική, ωστόσο, ανάγκη για την εκπόνηση ενός προγράμματος σχετικό με τα 
στερεότυπα στα φύλα, προέκυψε όταν η μαθήτρια αρνήθηκε να πάρει μέρος στη γιορτή της 25ης 
Μαρτίου, επειδή δε ντύθηκε τσολιάς. Τότε η μητέρα της εκμυστηρεύτηκε στη νηπιαγωγό ότι η 
μαθήτρια προσδοκούσε πως, μεγαλώνοντας, θα άλλαζε φύλο και θα μπορούσε να 
πραγματοποιήσει όσα θεωρούσε ότι δεν απολάμβανε επειδή ήταν κορίτσι. Η νηπιαγωγός, ωστόσο, 
θεώρησε ότι η στάση της μαθήτριας δεν πήγαζε από τη σύγχυση που τη διακατείχε σχετικά με την 
απόκτηση του ρόλου του φύλου της, αλλά από στερεοτυπικές αντιλήψεις που είχε αποδώσει σε 
αυτό και οι οποίες τη δυσκόλευαν να το αποδεχτεί. Εξάλλου, τα στερεότυπα επικρατούν στη 
σημερινή πραγματικότητα, μερικές φορές σε μεγάλο βαθμό, και συχνά εγκλωβίζουν τα δύο φύλα 
σε στάσεις, επιλογές και επιθυμίες που δεν τα εκφράζουν. 

Σώμα-Υλοποίηση προγράμματος 

Σταθερότητα και μονιμότητα του φύλου 

Στόχοι: 
1. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα δύο φύλα και συγκεκριμένα αυτών που συμβάλλουν στην 

αντίληψη της σταθερότητας και της μονιμότητας κάθε φύλου. 
2. Σύγκριση των εξωτερικών χαρακτηριστικών, των σωμάτων και των συναισθημάτων των δύο 

φύλων, ώστε οι μαθητές να συμπεράνουν ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητές τους. 
3. Πρόκληση ερωτημάτων στα παιδιά, οι οποίες να τα οδηγούν σε ανάπτυξη της κριτικής 

ικανότητας και αμφισβήτηση των πεποιθήσεων εν γένει και των κοινωνικών πρακτικών. 

Δραστηριότητες: 
1. Ταυτότητα. Τα παιδιά ονόμασαν τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπό τους και τα περιέγραψαν 

κοιτώντας σε έναν καθρέφτη. Στη συνέχεια παρατήρησαν  τις αστυνομικές ταυτότητες και 
επισημάνθηκε ότι καταγράφονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για κάθε άτομο. Δημιούργησαν 
τις ταυτότητές τους, στις οποίες κατέγραψαν το βάρος, το ύψος, το χρώμα μαλλιών και ματιών και 
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το νούμερο παπουτσιού τους. Από το βιβλίο μητρώου τα παιδιά έψαξαν, βρήκαν και κατέγραψαν 
ημερομηνίες γέννησης και ηλικίες. 

2. Συζήτηση-διερεύνηση αντιλήψεων για τα δύο φύλα. Η νηπιαγωγός έδειξε στα παιδιά διάφορες 
εικόνες σχετικά με τα δύο φύλα, ζήτησε να χαρακτηρίσουν αν βλέπουν άνδρα ή γυναίκα και να 
αιτιολογήσουν την απάντηση τους. Οι απαντήσεις  των μαθητών βασίστηκαν στα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά (όπως μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια, ροζ ή μπλε χρώμα, ρούχα κ.ά.). Κάθε φορά η 
νηπιαγωγός «ανέτρεπε» τις απαντήσεις τους, οδηγώντας τους σε προβληματισμό για τις επιλογές 
τους και, συχνά, αναθεώρηση τους. 

3.Χαρακτηριστικά προσώπου στα δύο φύλα. Τα παιδιά σε ζευγάρια παρατήρησαν ο ένας τον 
άλλο. Δημιούργησαν έναν πίνακα με τα χαρακτηριστικά του καθενός και οδηγήθηκαν στο 
συμπέρασμα ότι και τα δύο φύλα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, στην ίδια θέση στο πρόσωπο και 
για τον ίδιο λόγο. 

4. Παρατήρηση του σώματος εξωτερικά. Κάθε παιδί παρατήρησε το σώμα του σε έναν 
καθρέφτη και το περιέγραψε στους συμμαθητές του. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα σώματα όλων 
μοιάζουν γιατί έχουν τα ίδια μέλη, τα οποία επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες. 

5. Το ανθρώπινο σώμα εσωτερικά. Με τη βοήθεια ενός προπλάσματος του ανθρώπινου 
σώματος, φωτογραφίες και βιβλία σχετικά, τα παιδιά μελέτησαν το ανθρώπινο σώμα, τα όργανα 
που υπάρχουν σε αυτό και τις λειτουργίες τους. Αποτύπωσαν σε χαρτί του μέτρου το σώμα μιας 
μαθήτριας και ενός μαθητή. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και ζωγράφισαν τα όργανα του σώματος. 
Στη συνέχεια παρουσίασαν στην ολομέλεια την εργασία τους και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα 
ότι τα σώματα και των δύο φύλων είναι ίδια. 

6. Η μόνη διαφορά των δύο φύλων. Τα παιδιά ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν, όταν γεννιέται ένα 
παιδί, εάν είναι αγόρι ή κορίτσι. Οι απαντήσεις -ακόμη μία φορά- σχετίστηκαν με τα 
στερεοτυπικά χρώματα με τα οποία ντύνουν τα νεογέννητα. Ρωτήθηκαν εάν τα μωρά γεννιούνται 
φορώντας ρούχα και απάντησαν όχι. Μετά από πολλές απαντήσεις ένας μαθητής ανέφερε τα 
γεννητικά όργανα και δόθηκε η ευκαιρία να ειπωθεί ότι αυτή είναι η, βιολογική, διαφορά ανάμεσα 
στα δύο φύλα, η οποία παραμένει σταθερή σε όλη τη ζωή των ανθρώπων και τα καθορίζει. 

7. Συναισθήματα. Τα παιδιά παρατήρησαν ζωγραφισμένα πρόσωπα, στα οποία ήταν εμφανής η 
έκφραση κάποιου συναισθήματος (θυμός, φόβος, λύπη, χαρά). Ονόμασαν το συναίσθημα και 
περιέγραψαν πώς αποτυπώνεται στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Πραγματοποιήθηκε 
καταιγισμός ιδεών σχετικά με τις αντιδράσεις του κάθε παιδιού, όταν νιώθει τα ανωτέρω 
συναισθήματα και με ποιο χρώμα θα μπορούσε καθένα από αυτά να αποτυπωθεί. Τα παιδιά 
ζωγράφισαν πότε νιώθουν θυμό, φόβο, λύπη, χαρά και παρουσίασαν στην ολομέλεια. Συζήτησαν 
για τα συναισθήματα και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι τα δύο φύλα νιώθουν όλα τα 
συναισθήματα με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση. Αξίζει να επισημανθεί ότι, εκτενώς 
συζητήθηκε  ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται κυρίως η λύπη. Κάποιοι υποστήριξαν ότι οι 
άνδρες δεν κλαίνε, γιατί θα τους εμπαίξουν, όμως οι υπόλοιποι αντέκρουσαν την αντίληψη αυτή 
και ανέφεραν παραδείγματα των πατέρων τους. 

Επαγγέλματα, δικαιώματα, επικοινωνία, ρόλοι των δύο φύλων.  

Στόχοι: 
1. Η αποδόμηση των στερεότυπων σχετικά με τα επαγγέλματα που μπορεί να ασκήσει κάθε 

φύλο και τα χρώματα που προτιμά. 
2. Η άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των δύο φύλων. 
3.Η προσέγγιση της επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο φύλα, η οποία να βασίζεται στη 

αλληλοκατανόηση και το σεβασμό. 
4. Η ανατροπή του στερεότυπου σχετικά με την οικιακή εργασία. 
5. Η ανάληψη αρμοδιοτήτων των παιδιών στο σπίτι. 
6. Ο εντοπισμός των προκαταλήψεων και των συνεπειών τους. 
7. Η παρουσίαση δραστηριοτήτων, επαγγελμάτων και ικανοτήτων των δύο φύλων, ώστε να    

ανατραπούν σχετικές στερεότυπες πεποιθήσεις. 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 260 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Δραστηριότητες:  
1. Επαγγέλματα. Πραγματοποιήθηκε καταιγισμός ιδεών σχετικά με τα επαγγέλματα που τα 

παιδιά γνωρίζουν και με γνωστά, σε αυτά, άτομα που τα ασκούν. Ζωγράφισαν τα επαγγέλματα τα 
οποία ονειρεύονται να ασκήσουν στο μέλλον και αιτιολόγησαν τις επιλογές τους. Ακολούθησε 
συζήτηση σχετικά με τα επαγγέλματα και τα δύο φύλα, εάν δηλαδή θα χαρακτήριζαν ένα 
επάγγελμα ανδρικό, γυναικείο ή εάν ασκείται από τα δύο φύλα, με τη βοήθεια εποπτικού υλικού. 
Ανέφεραν γυναίκα δικαστίνα, ταξιτζού και πυροσβέστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχαν δει 
γυναίκες να ασκούν κάποια επαγγέλματα, όπως πλοίαρχο. Όταν είδαν μία γυναίκα βαφέα, έγινε 
μεγάλη συζήτηση. Κάποιοι ανέφεραν ότι έχουν δει τις μαμάδες τους να βάφουν και άλλες να 
μαστορεύουν. Μερικές μαθήτριες ανέφεραν ότι τις αρέσει ιδιαιτέρως να βάφουν μαζί με τους 
γονείς τους και κάποια είπε ότι θα ήθελε, μεγαλώνοντας, να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων. Σε μία 
εικόνα με γυναίκα μαέστρο, η οποία είχε κοντά μαλλιά, τα παιδιά ισχυρίστηκαν αρχικά ότι ήταν 
άνδρας και στη συνέχεια ότι ήταν γυναίκα, ανακάλεσαν δε στη μνήμη τους και ανέφεραν 
περιπτώσεις στο άμεσο περιβάλλον τους, γυναικών με κοντά μαλλιά (γιαγιάδες, θείες). Από τη 
συζήτηση συμπέραναν ότι ο καθένας μπορεί να διαλέξει το επάγγελμα που του αρέσει, 
ανεξάρτητα από το φύλο του, αρκεί βεβαίως να είναι σε θέση να το ασκήσει. 

Με αφορμή την προηγηθείσα συζήτηση και το γεγονός ότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν ένα 
εξωτερικό χαρακτηριστικό (τα μαλλιά) για να συμπεράνουν το φύλο, η νηπιαγωγός ρώτησε, εκ 
νέου, για τα χρώματα και τα δύο φύλα. Πληροφόρησε τους μαθητές ότι στη Βρετανία, όταν 
γεννιέται ένα αγόρι τα δώρα που του δωρίζουν είναι ροζ χρώμα και σε ένα κορίτσι είναι μπλε. Τα 
παιδιά εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ από αυτήν την πληροφορία. Στην ερώτηση τι νομίζουν ότι τα 
βρέφη αυτά, όταν μεγάλωναν, θα προτιμούσαν, έδειξαν να κατανοούν ότι είναι κοινωνική 
κατασκευή η προτίμηση και ο χαρακτηρισμός των χρωμάτων ως «αγορίστικα» και 
«κοριτσίστικα». Τέλος, ζωγράφισαν τρία αγαπημένα τους χρώματα. Οι επιλογές τους ήταν πολύ 
διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Κορίτσια των οποίων τα αγαπημένα χρώματα ήταν μόνο το 
ροζ και το κόκκινο πρόσθεσαν τα: μπλε, γκρι, πορτοκαλί, γαλάζιο, μαύρο, κίτρινο. Τα αγόρια που 
προτιμούσαν μόνο το κίτρινο ή το πράσινο πρόσθεσαν το κόκκινο. 

2. Επίσκεψη στη γυναίκα-δήμαρχο της πόλης και σε άνδρα-μάγειρα. 
a. Προετοιμασία: Εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το λειτούργημα της δημάρχου, η οποία 

είναι, μέχρι σήμερα, η μοναδική γυναίκα δήμαρχος στην ιστορία της Βέροιας.  Ποιες είναι οι 
αρμοδιότητες και οι συνεργάτες της, πώς εκλέγεται, ποιοι ψηφίζουν. Στη συνέχεια συζήτηση για τη 
θέση των γυναικών στο παρελθόν, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις επιλογές και τους 
αποκλεισμούς που βίωναν. Αναφορά έγινε στο γεγονός ότι δεν είχαν τη δυνατότητα  να 
δουλεύουν και να σπουδάζουν (κάποιες μάλιστα ντυνόταν άνδρες για να σπουδάσουν, όπως η 
Αλταμούρα). Η θέση τους ήταν στο σπίτι, όπου μεγάλωναν τα παιδιά τους και μάλιστα με 
διάφορους ενδυματολογικούς περιορισμούς. Δεν έπαιρναν αποφάσεις  και δε συμμετείχαν στις 
εκλογικές διαδικασίες. Οι Σουφραζέτες πρώτες αγωνίστηκαν και πέτυχαν το δικαίωμα στο 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι άνδρες επίσης ήταν εγκλωβισμένοι σε ρόλους που τούς περιόριζαν, 
κυρίως στην έκφραση των συναισθημάτων τους, στη σκληρότητα και αυστηρότητα που έπρεπε να 
δείχνουν στον περίγυρό τους, στους περιορισμούς ενδυματολογικά και επαγγελματικά. 

Στο πλαίσιο οργάνωσης των επισκέψεων  ορίστηκαν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ζωγράφισαν 
τις ερωτήσεις όλων προς τη δήμαρχο, οι χειριστές του κασετοφώνου και της φωτογραφικής 
μηχανής και κατασκευάστηκαν τα δώρα που θα προσφέρανε. 
β. Πραγματοποίηση επισκέψεων: 

 Δήμαρχος. Τέθηκαν οι ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις. Τα σημαντικότερα σημεία 
της συζήτησης ήταν: ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση των συζύγων μέσα στο γάμο, 
η ύπαρξη μονογονεϊκών οικογενειών, η διεκδίκηση  των δικαιωμάτων  των ανθρώπων 
εν γένει και ειδικότερα των γυναικών, η καταδίκη της λογοκρισίας λόγω φύλου. 

 Μάγειρας. Τα σημαντικότερα λεχθέντα ήταν ο λόγος για τον οποίο επέλεξε αυτό το 
επάγγελμα, το γεγονός ότι η γυναίκα του δε μαγειρεύει καθόλου και ότι τα παιδιά τους 
(αγόρι και κορίτσι) σπουδάζουν μαγειρική. Παρουσιάστηκαν στα παιδιά το 
εστιατόριο, υλικά και συνταγές. Οι μαθητές μαγείρεψαν, έστρωσαν το τραπέζι, 
έφαγαν. 
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γ. Επεξεργασία των δεδομένων:  
 Δήμαρχος. 

-Τα παιδιά ζωγράφισαν για ποιο λόγο μπορεί να προκύψει διαφωνία σε ένα ζευγάρι και έναν 
τρόπο επίλυσης της. 

-Μονογονεϊκή οικογένεια. Συζήτηση: γιατί και πότε χαρακτηρίζεται ως τέτοια. 
-Συνεννόηση στο γάμο. Συζήτηση για την έννοια συνεννόηση, την ανάγκη για αυτήν, τρόποι 

συνεννόησης ακόμη και σε περίπτωση διαφωνιών. 
-Δικαιώματα και διεκδίκησή τους. Τι είναι δικαιώματα; Έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες ίσα 

δικαιώματα; Με τη βοήθεια του Η/Υ διερευνήσαμε τι ισχύει και σε άλλες χώρες (ενδυμασία, 
συμπεριφορές, σπουδές). Αναφορά έγινε στην αληθινή ιστορία της ταινίας «απαγορευμένο 
ποδήλατο». 

-Προκαταλήψεις. Έγινε συζήτηση με το εξής περιεχόμενο: να λαμβάνουμε υπόψη το λόγο των 
ομιλούντων και όχι την ιδιότητά τους. Να αναρωτηθούμε ποιους προσέχουμε και ακούμε και 
ποιους όχι, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. 

Σε χαρτί του μέτρου, ήταν ζωγραφισμένο ένα αφτί. Τα παιδιά καθισμένα γύρω από αυτό 
ζωγράφισαν κάποιον που ακούνε ή όχι. 

-«Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος». Ανάγνωση του παραμυθιού και συζήτηση για 
τον αποκλεισμό που βιώνουν ομάδες ανθρώπων, χωρίς όσοι τους αποκλείουν να τους γνωρίζουν 
και σύνδεση της ιστορίας με τη θέση των γυναικών στο παρελθόν. 

 Μάγειρας. 
-Συζήτηση σχετικά με το επάγγελμα του μάγειρα. Άραγε οι πατέρες μαγειρεύουν κι αν όχι πώς 

μπορούν να ξεκινήσουν; 
-Τα παιδιά θυμήθηκαν τη συνταγή για τζατζίκι και ανέλαβαν όλοι μαζί να τη γράψουν. Το 

κείμενο το κόλλησαν σε ένα χαρτόνι- σκούφο, το οποίο είχε ως τίτλο «τζατζίκι: συνταγή για 
μπαμπάδες» και τους το χάρισαν. 

3. Οι γυναίκες και ο ρόλος τους στο σπίτι. Με καταιγισμό ιδεών διερευνήθηκε το περιεχόμενο 
των εργασιών των γυναικών στο σπίτι, αλλά και οι αντιλήψεις των παιδιών για το ρόλο αυτό. 
Ενδεικτικές απαντήσεις: Είναι πολύ κουραστικό να κάνει κάποιος συνέχεια τις δουλειές στο σπίτι. 
Εάν απαιτούμε να μας εξυπηρετούν δε μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Οι μπαμπάδες δεν κάνουν 
τίποτε για το σπίτι ή κάποιοι απλώς βοηθάνε. Όταν δουλεύουν και οι γυναίκες έξω από το σπίτι, 
πρέπει να μοιράζουν οι άνδρες και οι γυναίκες τις δουλειές, αλλιώς είναι άδικο. Τέλος, τα παιδιά 
ενημερώθηκαν ότι υπάρχουν οικιακοί βοηθοί, η εργασία των οποίων είναι να δουλεύουν στα 
σπίτια και ασφαλώς με αμοιβή. Στη συνέχεια τα παιδιά είδαν και σχολίασαν εικόνες ανδρών, οι 
οποίοι κάνουν τις δουλειές του σπιτιού και φροντίζουν τα παιδιά και ανέφεραν τι κάνουν οι 
πατέρες τους στο σπίτι. 

4. Λίστα ευθυνών. Καταιγισμός ιδεών σχετικά με τις δουλειές που μπορούν τα παιδιά να 
αναλάβουν στο σπίτι, βοηθώντας τους γονείς τους.  Κάθε παιδί ζωγράφισε μία δουλειά, την οποία 
μπορεί, υπεύθυνα, να αναλάβει, για να βοηθήσει. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα βιβλιαράκι με 
τις ζωγραφιές τους, που περιείχε: α. τον καταιγισμό ιδεών, β. τις ζωγραφιές τους  και γ. ιδέες προς 
τους γονείς, ώστε οι τελευταίοι να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συνεισφέρουν στο σπίτι και οι 
οποίες να είναι όχι μόνο αυτές που θεωρούνται κατάλληλες για κάθε φύλο, αλλά και όσες 
θεωρείται ότι  πρέπει να γίνονται από το αντίθετο φύλο. 

5.  Εργασία στο σπίτι. Καταγράφηκαν οι εργασίες που αναλαμβάνουν τα δύο φύλα στο σπίτι, 
καθώς και οι αιτίες για τις οποίες γίνονται αυτές οι επιλογές. Απαντήσεις ενδεικτικά: οι άνδρες δεν 
κάνουν τις δουλειές γιατί δεν προσπαθούν να τις μάθουν. Οι γυναίκες κουράζονται πιο πολύ. Πρέπει 
να υπερασπίζεται η γυναίκα τον άνδρα και ο άνδρας τη γυναίκα του. Οι γυναίκες δουλεύουν και στις 
δουλειές έξω από το σπίτι. Οι άνδρες δε θέλουν να κάνουν τίποτε. 

6. Αντίθετοι από τους συνηθισμένους ρόλους. Τα αγόρια της τάξης ανέλαβαν, αφού ντύθηκαν 
με ποδιές, σκούφους και γάντια, να διαμορφώσουν τον χώρο για να φάνε όλοι μαζί, να στρώσουν 
το τραπέζι, να μεταφέρουν, να τακτοποιήσουν και να σερβίρουν το φαγητό όλων. Στη συνέχεια, 
να μαζέψουν, τακτοποιήσουν και καθαρίσουν ό,τι λερώθηκε. Τα κορίτσια της τάξης πήραν  το 
βαλιτσάκι με τα εργαλεία και μαστόρεψαν ό,τι ήταν χαλασμένο. Συζήτηση και συμπεράσματα. 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 262 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

7. Η επίσκεψη του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο νηπιαγωγείο. Η επίσκεψη 
πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη γνωριμία των μαθητών με γυναίκα, η οποία υπηρετούσε στην 
Υπηρεσία, με καθήκοντα όμοια με αυτά των ανδρών συναδέλφων της. Μίλησε για την 
εκπαίδευσή της, παρουσίασε τη στολή και τα εξαρτήματα της, τις δραστηριότητες που επιτελεί, οι 
οποίες δε διαφέρουν καθόλου από αυτές των ανδρών. Τα παιδιά ζωγράφισαν ό,τι τα εντυπωσίασε. 
Σχεδόν όλα ζωγράφισαν τον εαυτό τους ως πυροσβέστη (και τα κορίτσια). 

8. Επίσκεψη αθλήτριας του Taekwondo στο σχολείο. Η αθλήτρια παρουσίασε διάφορες 
ασκήσεις και μίλησε στα παιδιά για τα συναισθήματα της που προκαλούνται από την ενασχόληση 
της με το συγκεκριμένο άθλημα (αυτοπεποίθηση, δύναμη). Οι μαθητές φόρεσαν εξαρτήματα και 
δοκίμασαν κάποιες από τις κινήσεις. Προβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (you tube) 
videos στα οποία παρουσιάστηκαν γυναίκες να παίζουν μποξ, ποδόσφαιρο, να κάνουν καταδύσεις 
και άνδρες  να χορεύουν μπαλέτο, να μαγειρεύουν, να ζωγραφίζουν. Ακολούθησε σχετική 
συζήτηση. 

9. Καταγραφή λίστας  σχετικά με τις δραστηριότητες που συνήθως κάνουν τα δύο φύλα, μέσα και 
έξω από το σπίτι. Η νηπιαγωγός, σκοπίμως,  χρησιμοποίησε μαρκαδόρο  ροζ  χρώματος για τις 
σχετικές με τις αναφορές στους άνδρες και μπλε για αυτές που ήταν σχετικές με τις γυναίκες. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε σε ερωτήσεις και στάθηκε η αφορμή για να συζητηθούν οι επικρατούσες 
στερεότυπες απόψεις σχετικά με τα δύο φύλα εν γένει  (τα χρώματα που επιλέγονται για αυτά  ή 
«επιλέγουν» τα ίδια στη συνέχεια, οι δουλειές και τα χόμπι τους, τα μαλλιά και οι 
ενδυματολογικές τους προτιμήσεις). Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι δεν πρέπει  να 
αποδεχόμαστε τις επιλογές που οι άλλοι κάνουν για εμάς και ότι είμαστε ελεύθεροι να 
ακολουθούμε τις δικές μας επιλογές. Από τα παιδιά προέκυψε το τραγουδάκι «τίποτα, τίποτα δε 
μάς σταματά, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε για να ΄μαστε καλά», το οποίο γράφτηκε στον πίνακα. 
Ακολούθησε δραματοποίηση: Τι θέλουμε να κάνουμε; Είμαστε ελεύθεροι, πάμε να το κάνουμε: 
Ψάρεμα , πατίνια, μπαλέτο, μποξ, καταδύσεις, πιάνο. Τέλος κάθε παιδί ζωγράφισε στο μισό μιας 
σελίδας μια δραστηριότητα που συνήθως κάνουν οι άνδρες να γίνεται από γυναίκα και 
αντιστρόφως (πολλά ζωγράφισαν τον εαυτό τους). 

Αμφισβήτηση και ανατροπή στερεότυπων πεποιθήσεων. 

Στόχος: 

 Η πρόκληση ερωτημάτων, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και να 
αμφισβητούν των πεποιθήσεων και των κοινωνικών πρακτικών. 

Δραστηριότητες: 
1. Προβολή της ταινίας «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας». Περιγραφή των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας  του ήρωα της ταινίας . Αναφορά στις επιταγές του 
περιβάλλοντος που ζούσε για να αλλάξει τα χαρακτηριστικά αυτά. Οι αποφάσεις του και οι 
συνέπειές τους. Ζωγραφική σε τρίπτυχο: α. Πώς ήταν ο Ψάρης, β. Πως απαιτούσανε οι άλλοι να 
είναι, γ. Τι έγινε τελικά; Συζήτηση σχετικά με την ταινία, τις προτιμήσεις και επιλογές των 
παιδιών, καθώς επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις επιλογές τους, οι οποίες 
δε «δικαιολογούνται» λόγω φύλου. 

2. Δηλώσεις με στερεότυπα: Σε χαρτάκια διπλωμένα η νηπιαγωγός έγραψε στερεότυπα σχετικά 
με το φύλο των μαθητών (π.χ. είσαι κορίτσι και για αυτό πρέπει εσύ μόνο να κάνεις τις δουλειές 
του σπιτιού). Τα παιδιά λέγανε αν και πόσο τα δυσκολεύει αυτό που ακούν και τι μπορούν να 
κάνουν για να το ξεπεράσουν. Τα παιδιά είπαν ότι θέλουν να πατήσουν τα χαρτάκια, να τα 
σκίσουν και να κάνουν ό,τι επιθυμούν. Αποφασίστηκε, μετά από πρόταση της εκπαιδευτικού, να 
τα κάψουν. Ζωγραφιά: ποιο στερεότυπο με δυσκολεύει και τι αποφασίζω να κάνω τελικά. 
Παρουσίαση στην ολομέλεια. 
3. Ρήσεις και αντιρρήσεις: Στην ολομέλεια η νηπιαγωγός έκανε δηλώσεις στα παιδιά 
σχετικές με στερεότυπα (π.χ. είσαι κορίτσι. Πρέπει να παίζεις μόνο με κούκλες. Είσαι 
αγόρι και τα αγόρια δεν κλαίνε) και αυτά ανέτρεψαν επιχειρηματολογώντας  το 
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περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών (π.χ. είμαι κορίτσι, αλλά θα παίζω με ό,τι θέλω. Είμαι 
αγόρι αλλά και τα αγόρια κλαίνε). Στη συνέχεια, πάνω σε φουσκωμένα μπαλόνια, ένα για 
κάθε παιδί, η νηπιαγωγός κατέγραψε μια δήλωση-στερεότυπο, όπως προσεγγίστηκε στην 
πορεία του προγράμματος. Στην αυλή τα παιδιά φώναζαν τι σκοπεύουν τα ίδια να κάνουν 
στη ζωή τους σχετικά με ό,τι ήταν γραμμένο στο μπαλόνι και το έσκαγαν. 
 
Εμπλοκή των γονέων 

Στόχος:  
Προσπάθεια άσκησης επιρροής στις οικογένειες των παιδιών, ώστε να αλλάξουν και οι 

ενήλικοι στάση. 
Δραστηριότητα: 
1. Στο τέλος της χρονιάς πραγματοποιήθηκε γιορτή με τις μητέρες των παιδιών, στην οποία 

συμμετείχαν ενεργά, παίζοντας παιχνίδια και αναζητώντας τον κρυμμένο θησαυρό, στην 
αυλή του σχολείου. 

Συμπεράσματα 
Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται έρευνες και  συμπεράσματα τα οποία είναι αντικρουόμενα 

μεταξύ τους σχετικά με το εάν και σε ποιο βαθμό είναι δυνατή η τροποποίηση της διεργασίας 
απόκτησης της ταυτότητας του φύλου από τα παιδιά. 

Υπάρχουν έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια τροποποίησης συμπεριφορών και 
στερεότυπων αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο των δύο φύλων, από το σχολείο και την οικογένεια, 
έχει μικρή επίδραση, ή επίδραση για μικρό χρονικό διάστημα (Weisner & Mitchell, 1990; Fagot et 
al., 1986; Paley, 1986). 

Ωστόσο, υφίσταται έρευνα που καταδεικνύει την ύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών και  
συμπεριφορών των δύο φύλων, σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, η οποία ανατρέπει την 
προαναφερθείσα άποψη (Rosaldo & Lamphere, 1974). Προς επίρρωση τούτης υπάρχουν έρευνες 
οι οποίες αναφέρονται στην ανδρόγυνη προσωπικότητα, ένα μείγμα θηλυκών και αρσενικών 
χαρακτηριστικών σε κάθε ένα από τα δύο φύλα, της οποίας η διαμόρφωση θεωρείται εφικτή, 
εφόσον παρασχεθούν στα παιδιά τα κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς (Ruble, 1988), από το 
περιβάλλον στο οποίο ζουν. 

Το πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντάσσεται και το σχολείο ως φορέας 
κοινωνικοποίησης, έχει, επομένως,  καθοριστική σημασία για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του 
φύλου. Το συμπέρασμα αυτό, περί της τροποποίησης της διεργασίας απόκτησης της ταυτότητας 
του φύλου των μαθητριών και μαθητών του νηπιαγωγείου εξήχθη και από την παρούσα 
παρέμβαση. 

Συγκεκριμένα, από την υλοποίηση του προγράμματος καταγράφηκαν οφέλη για το σύνολο των 
μαθητών και μαθητριών της τάξης.  Οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις σχετικά με τα δύο φύλα, 
αντιλήφθηκαν τη σταθερότητα και τη μονιμότητά τους και κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, σε 
μεγάλο βαθμό, από τις στερεότυπες αντιλήψεις που ένιωθαν ότι τους καταπιέζουν. Από το 
ημερολόγιο της νηπιαγωγού διαπιστώνεται ότι τα αγόρια περνούσαν πλέον περισσότερο χρόνο 
στο κουκλόσπιτο μαγειρεύοντας και τα κορίτσια μαστορεύοντας. Επίσης, τα κορίτσια 
δραστηριοποιήθηκαν αρκετά και στη γωνιά του οικοδομικού υλικού. 

Η μητέρα του κοριτσιού, της οποίας η συμπεριφορά ήταν η αφορμή της εκπόνησης του 
προγράμματος, στο τέλος της χρονιάς ανέφερε στη νηπιαγωγό ότι η κόρη της δεν ισχυρίζεται 
πλέον πως μεγαλώνοντας θα γίνει αγόρι, ούτε περιμένει να αποκτήσει ανδρικό μόριο.  Αυτό, 
εξάλλου, το είχε αναφέρει και στην τάξη. Στον αδερφό της, που συχνά τής έλεγε ότι τα παιχνίδια 
που διαλέγει είναι αγορίστικα, απαντούσε, πλέον, ότι είναι ελεύθερη να παίξει με ό,τι η ίδια 
επιθυμεί. Μέσω της παρέμβασης, γενικότερα, τής δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσει τις ανησυχίες 
της και να μη μάθει απλώς ότι η ταυτότητα του φύλου της είναι μόνιμη, αλλά να νιώθει άνετα και 
ελεύθερα, σκεφτόμενη ότι μπορεί να επιλέξει ό,τι επιθυμεί, ως κορίτσι, χωρίς να καταπιέζεται. 
Μετά δύο μήνες διακοπών η νηπιαγωγός την είδε ντυμένη με ροζ ρούχα και κοκαλάκι στα μαλλιά. 
Πληροφορήθηκε δε, από άλλη μητέρα, ότι το καλοκαίρι συχνά κυκλοφορούσε μόνο με ένα κοντό 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 264 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

παντελόνι, κάλτσες ως το γόνατο και μία ποδοσφαιρική μπάλα και έλεγε: «εμείς στο σχολείο 
μάθαμε ότι τα κορίτσια μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν κι εγώ θέλω να μάθω ποδόσφαιρο». 

Δεν κατέστη δυνατόν να γίνει παρατήρηση της χρονικής διάρκειας της επίδρασης της 
παρούσας παρέμβασης (Fagot et al., 1986) λόγω μετάθεσης της νηπιαγωγού σε άλλο σχολείο. 
Ωστόσο,  πληροφορήθηκε ότι η εν λόγω μαθήτρια παίζει στην ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού 
με συμπαίκτες αγόρια, ως σήμερα, δύο χρόνια μετά. 

Όσον αφορά στους γονείς των μαθητών, οι μητέρες συμμετείχαν πιο ενεργά από τους πατέρες 
και ήταν πιο πρόθυμες να προσπαθήσουν να υποστηρίξουν τους στόχους αυτούς και στο σπίτι. 
Φάνηκε ότι οι άνδρες δυσκολεύτηκαν να αμφισβητήσουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις τους, 
γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη σπουδαιότητα της παράλληλης παρέμβασης-εκπαίδευσης και 
των ενηλίκων σχετικά, ώστε τα προγράμματα που απευθύνονται στα παιδιά να καταστούν 
αποτελεσματικότερα. 

Εν κατακλείδι, το σχολείο, ως σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης, δύναται και οφείλει να 
συμβάλλει στη δημιουργία μιας μελλοντικής γενιάς που θα πιστεύει και θα υπερασπίζεται την 
ισότητα και την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής 
δραστηριότητας και η οποία θα εξελίσσεται, όχι κάτω από το βάρος και τη διαιώνιση 
περιοριστικών και καταπιεστικών στερεότυπων, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητες, τις επιθυμίες 
και τις ανάγκες των ανθρώπων, γυναικών και ανδρών. Με αυτό το χαρακτήρα θεωρούμε ότι 
επιτεύχθηκε ο γενικός σκοπός που τέθηκε και ο οποίος αφορούσε στην αποδόμηση των 
στερεότυπων για τα φύλα και στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας για τα παιδιά. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%A
D%CF%84%CE%B5%CF%82. Ανασύρθηκε 19/3/2014 
Απαγορευμένο ποδήλατο https://youtu.be/OPs5zaiCFck. Ανασύρθηκε 20/3/2014 
Ζωγραφική https://youtu.be/mT0RNrTDHkI. Ανασύρθηκε 21/3/2014 
Σεφ http://www.eirinika.gr/article/30847/apokleistiko-o-kyriakos-melas-o-oraios-sef-poy-mageireyei-gia-
ton-emiri-toy-katar-alla. Ανασύρθηκε 26/3/2014 
Πιάνο https://youtu.be/SP12bEnzHbg. Ανασύρθηκε 27/3/2014 
The paper bag princess     https://youtu.be/HO1_yC5oUdQ. Ανασύρθηκε 16/5/2014 
  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 266 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην …Ευρώπη τυλιγμένη 
 

Τσογλής Κωνσταντίνος  
ΠΕ70, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας,  

psemms13035@aegean.gr 
 

Τσίρμπα Χρυσούλα 
ΠΕ60, 6ο Νηπιαγωγείο Πύργου Ηλείας,   

tsirmpa.chrysoula@hotmail.com 

Περίληψη 

Το  6ο Νηπιαγωγείο Πύργου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Teachers4Europe», της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα εκπόνησε το πρόγραμμα «Κόκκινη κλωστή 
δεμένη στην …Ευρώπη τυλιγμένη». Σκοπός του προγράμματος ήταν, τα νήπια να γνωρίσουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά και κουλτούρα των λαών της. 
Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες που προάγουν την διερευνητική-ομαδοσυνεργατική μάθηση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, τα νήπια ταξίδεψαν με την φαντασία τους σε χώρες που δεν είχαν ακούσει ποτέ το 
όνομα τους, διεύρυναν τους ορίζοντες τους, αισθάνθηκαν ευρωπαίοι πολίτες, υιοθέτησαν  νέες στάσεις και 
συμπεριφορές και εξέφρασαν την επιθυμία τους όταν μεγαλώσουν να ταξιδέψουν σε όλες αυτές τις χώρες 
και να μάθουν αρκετές ξένες γλώσσες για να μπορούν να επικοινωνούν. 
Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002) για το  Νηπιαγωγείο και καλύφθηκαν όλες οι γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία- Έκφραση και Πληροφορική. 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, πολυμορφία, μύθοι, παραμύθια 
 
Εισαγωγή 

Η επιμορφωτική δράση με τίτλο «Teachers4Europe» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την 
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια καινοτόμα δια-
δραστική εκπαιδευτική δράση που στόχος της είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των 
εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν 
τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (http://www.teachers4europe.gr/ourgoal). 

Μέσω  της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης, δόθηκε στα νήπια η ευκαιρία να γνωρίσουν 
την Ευρώπη ως ήπειρο, την γεωγραφική της θέση, τις χώρες που την αποτελούν καθώς και την 
ιδέα πάνω στην οποία στηρίχτηκε η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθαν σε επαφή με 
βασικά πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία των χωρών και ενισχύθηκε η ευρωπαϊκή τους 
ταυτότητα. Αισθάνθηκαν μέλη μιας ευρύτερης οικογένειας η οποία διέπεται από τις βασικές αρχές 
της δικαιοσύνης, της ενότητας, του σεβασμού, της ισότητας και της αγάπης. 

Αρωγός μας στο να ενστερνιστούν και να εμπεδώσουν αβίαστα και ευχάριστα αυτές τις αξίες 
και ιδανικά, ήταν οι μύθοι και τα παραμύθια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η επίδραση του 
παραμυθιού είναι αποδεδειγμένη, εκτός από την γνωστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και στην ανάπτυξη της  
δημιουργικής και κριτικής τους σκέψης(Αναγνωστόπουλος,1994,1997· Αυδίκος,1999 · 
Μαλαφάντης, 1996,2006,2011 · Μερακλής, 1986,2012 · Bettelheim, 1995 ) 

Όπως υποστηρίζει και ο Ελβετός μελετητής Max Luthi, «το παραμύθι είναι εν μέρει 
ψυχαγωγία, εν μέρει παιδαγωγία, στην ολότητα του όμως, είναι ο καθρέφτης της ανθρώπινης 
ύπαρξης και των δυνατοτήτων του ανθρώπου» (Μερακλής, 1996, σελ.57). 

Ξεκινώντας με  την αφήγηση ενός παραμυθιού (γνωστού τις περισσότερες φορές), γνωρίσαμε 
χώρες, βασικά πολιτιστικά στοιχεία καθώς και σημαντικούς συγγραφείς παραμυθιών, 
κατανοήσαμε την οικουμενικότητα του παραμυθιού, δώσαμε εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα 
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στους ήρωες, ταυτιστήκαμε μαζί τους, αντιμετωπίσαμε φόβους και ανησυχίες, υιοθετήσαμε 
θετικές στάσεις και συμπεριφορές και αναπτύξαμε ποικίλες δεξιότητες. 

Αναλυτική περιγραφή της εκπαιδευτικής δράσης 

Η δράση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και διήρκησε έως το τέλος Μαρτίου.  Η ενασχόληση με το 
πρόγραμμα ήταν 2 φορές την εβδομάδα,  κατά την διάρκεια όλων των διδακτικών ωρών και 
κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τους προσωπικούς ρυθμούς και τη διατήρηση του 
ενδιαφέροντος των παιδιών.  

Όλες οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν με βάση  το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Σπουδών(ΔΕΠΠΣ ) για το Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με το οποίο, τόσο οι θεματικές προσεγγίσεις 
όσο και τα σχέδια εργασίας «δίνουν έμφαση στη διαθεματικότητα, στην ολιστική αντίληψη της 
γνώσης και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωμένων εμπειριών των 
παιδιών στη διαδικασία της μάθησης.  Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι κυρίως 
συλλογικές και ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, τον 
προφορικό και το γραπτό λόγο» (ΔΕΠΠΣ, 2002). 

Αναγκαία προϋπόθεση για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος, η  εκπαιδευτικός να 
έχει επιμορφωθεί σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προετοιμάσει  με  
κατάλληλα μέσα και υλικά το μαθησιακό περιβάλλον, προκειμένου  να διεγείρει το ενδιαφέρον 
των μαθητών, να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, καθώς επίσης να τους 
εξοικειώσει με την ιδέα της συμμετοχής τους, ως ενεργοί πολίτες σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
και απαιτητικό περιβάλλον.  

Σε αυτό το πλαίσιο σέβεται την προσωπικότητα και την πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού, 
το προτρέπει να παίρνει το λόγο και να αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες  και το ενθαρρύνει συνεχώς 
να εξερευνά και να ανακαλύπτει. Φροντίζοντας με συστηματικό τρόπο τα παραπάνω, 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή στη μαθησιακή προσπάθεια κάθε παιδιού, ενώ παράλληλα 
διαμορφώνει τις προϋποθέσεις  για την ολόπλευρη-σωματική, συναισθηματική, νοητική και 
κοινωνική-ανάπτυξη του. 

Πιο αναλυτικά οι δραστηριότητες, με την σειρά που πραγματοποιήθηκαν , είναι οι εξής: 
 
Δεκέμβριος 
 Έγινε παρουσίαση τους προγράμματος στους γονείς και ζητήθηκε η συνεργασία και η 

βοήθεια τους. 
 Παρουσιάστηκε το θέμα στους μαθητές, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν, έγιναν ερωτήσεις από 

μέρους τους, καταγράψαμε τι ξέρουν για την Ευρώπη και τι θα ήθελαν να μάθουν γι’ αυτή 
(ιδεοθύελλα) και προχωρήσαμε στη δημιουργία ιστογράμματος,  ώστε να βοηθηθούν στην 
κατανόηση και περαιτέρω επεξεργασία του θέματος. 

 Ξεκινήσαμε την γνωριμία μας με την Ευρώπη μέσα από τον μύθο «Η αρπαγή της 
Ευρώπης», εξηγήσαμε από πού πήρε τελικά το όνομά της και  αναφερθήκαμε στην 
γεωγραφική της θέση σε σχέση με τις άλλες ηπείρους. 

 Δραματοποιήσαμε τον μύθο. 
 Κάναμε σε ψηφιδωτό την αρπαγή της Ευρώπης. 
 Κάναμε ψυχοκινητικά παιχνίδια με τους 5 ολυμπιακούς κύκλους, που αντιπροσωπεύουν 

τις 5 ηπείρους. 
 Φτιάξαμε την γωνιά της Ευρώπης με εικόνες, βιβλία, παραμύθια, σημαίες  και σουβενίρ 

από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 
 Αναφερθήκαμε στην ιδέα  δημιουργίας της Ε.Ε, στη σημαία της, στο ευρώ,  στον 

ευρωπαϊκό ύμνο καθώς και στο σύνθημα «Ενωμένοι στην πολυμορφία». 
 Παίξαμε παιχνίδια ενότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης. 
 Στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας με σημαιόμπαλες. 
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Ιανουάριος 
 Τοποθετήσαμε τον χάρτη της Ευρώπης στον τοίχο και έχοντας μια κόκκινη κλωστή 

δεμένη στην Ελλάδα (ως σημείο αφετηρίας) ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στην Ευρώπη. 
 Στόχος μας να ταξιδέψουμε σε όσο περισσότερο χώρες γίνεται  μετακινώντας κάθε φορά 

την κόκκινη κλωστή και να γνωρίσουμε  ένα μύθο ή  παραμύθι από την αντίστοιχη χώρα. 
 Το ταξίδι μας ξεκινούσε πάντα με την εξής στερεότυπη φράση που προηγείται πριν από 

τα παραμύθια, αλλά λίγο παραλλαγμένη: «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην… Ευρώπη 
τυλιγμένη , δώσ’ της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι ν’ αρχινίσει» 

 Και έτσι ξεκινούσαμε το ταξίδι μας με την αφήγηση ενός παραμυθιού από μια 
διαφορετική χώρα. 

 Μετά την αφήγηση, συζητούσαμε τι μας άρεσε πιο πολύ και αναφερόμαστε στα βασικά 
στοιχεία του παραμυθιού όπως ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας, που εκτυλίσσεται η 
ιστορία, ποιο το πρόβλημα  που αντιμετωπίζει, ποιος στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη του 
στόχου του, ποιος είναι ο σύμμαχός του και ποια η λύση που βρίσκεται για την επίλυση 
του προβλήματος. 

 Πολλές φορές δραματοποιούσαμε το παραμύθι , το ζωγραφίζαμε και του αλλάζαμε και το 
τέλος όταν δεν μας άρεσε ή θέλαμε κάτι άλλο να συμβεί… 

 Επόμενο μας βήμα μετά την διήγηση του παραμυθιού, να δώσουμε εθνική ταυτότητα 
στον ήρωα και να αναφερθούμε εκτενέστερα στην χώρα του παραμυθιού. 

 Αναφερόμασταν  σε βασικά πολιτιστικά στοιχεία της χώρας αυτής όπως: γλώσσα, 
μνημεία, τρόπο ζωής, διατροφικές συνήθειες, φεστιβάλ, γιορτές, χορούς κτλ. 

 Βρίσκαμε ομοιότητες ή διαφορές με τον δικό μας πολιτισμό. 
 Αναφερόμασταν κάθε φορά και  στο συγγραφέα του παραμυθιού, ιδιαίτερα όταν 

επρόκειτο και για κάποιον  γνωστό και σημαντικό  συγγραφέα, που έχει γράψει πολλά 
γνωστά παραμύθια. 

 Δεχτήκαμε στο σχολείο μας την συγγραφέα Διονυσία Νέδα, η οποία διηγήθηκε στα 
παιδιά το παραμύθι «Τ’ αστέρια της Ευρώπης» και έκανε μαζί τους διάφορα 
ψυχοκινητικά παιχνίδια. 

 Κατασκευάσαμε ατομικά και ομαδικά τη σημαία της Ευρώπης και  την κάναμε και 
puzzle. 

 Φτιάξαμε το βιβλίο της Ευρώπης με τίτλο «Βόλτα στην Ευρώπη» στο οποίο 
εμπεριέχονταν όλες οι χώρες της ΕΕ και ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά τους. 
 

Φεβρουάριος  
 Γράψαμε στίχους για τον ύμνο της Ευρώπης και τον τραγουδήσαμε. 
 Κάναμε παιχνίδια μνήμης και μαθηματικών χρησιμοποιώντας τις σημαίες των χωρών. 
 Κατασκευάσαμε επιτραπέζιο παιχνίδι με τα αρχικά EU. Σε κάθε αριθμό από το 1 έως το 

28 αντιστοιχούσε μια ερώτηση σχετική με τις χώρες της  ΕΕ. 
 Αναφερθήκαμε στο μεγάλο πρόβλημα των προσφύγων και καταγράψαμε τις ιδέες των 

παιδιών. 
 Παρακολουθήσαμε στο Υoutube, την ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα με τίτλο «Ειρήνη».   
 Διαβάσαμε το παραμύθι «Έλμερ,  ο παρδαλός ελέφαντας» και θίξαμε θέματα ισότητας, 

σεβασμού και διαφορετικότητας. 
 Κάναμε ομαδικό κολλάζ τον Έλμερ, κολλώντας ευρωπαϊκές σημαίες και γράφοντας ως 

τίτλο «Έλμερ, ο ευρωπαίος ελέφαντας». 
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 Μιλήσαμε για το 112, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη και παίξαμε σχετικά 
παιχνίδια στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ένωσης (http://europa.eu/kids-
corner/index_el.htm). 

 Ζωγραφίσαμε αφίσα με θέμα «Ενωμένοι στην πολυμορφία». 
 Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, όπου τα 

παιδιά παρακολούθησαν σε βιντεοπροβολή «Την λίμνη των κύκνων», έκαναν κινητικά 
παιχνίδια, ζωγράφισαν και περιηγήθηκαν στις αίθουσες της Βιβλιοθήκης. 

Μάρτιος 
 Φτιάξαμε μαρτενίτσες (βραχιολάκια φτιαγμένα με άσπρη και κόκκινη κλωστή) και τις 

φορέσαμε για να υποδεχτούμε το Μάρτιο. 
 Περιηγηθήκαμε στον ιστότοπο της ΕΕ και συγκεκριμένα στο http://europa.eu/kids-

corner/index_el.htm. 
 Με αφορμή τις απόκριες διαβάσαμε το υπέροχο παραμύθι με τίτλο «Το γαϊτανάκι», της 

Ζωρζ Σαρή και συζητήσαμε για τα μηνύματα αγάπης και αισιοδοξίας που μεταδίδει. 
 Κατόπιν κάναμε face painting ζωγραφίζοντας σημαίες της Ευρώπης στα πρόσωπα των 

παιδιών και χορέψαμε το γαϊτανάκι που συμβολίζει την ομόνοια και τη συναδέλφωση. 
 Με αφορμή τις τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν στην Ευρώπη, διασκευάσαμε το 

παιδικό τραγούδι «Η μικρή Ελένη» και δημιουργήσαμε το δικό μας με τίτλο «Η μικρή 
Ευρώπη κάθεται και κλαίει…», το οποίο και παίξαμε. 

 Ζωγραφίσαμε ομαδικά τα  αξιοθέατα της Ευρώπης και γράψαμε το καλημέρα σε 
ορισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες.  

 Γράψαμε το δικό μας παραμύθι με τίτλο «Η ενωμένη παραμυθοχώρα», βασισμένο στην 
ιδέα  δημιουργίας της ΕΕ και εμπλέκοντας ήρωες από διάφορα γνωστά παραμύθια και 
ιστορίες.  

 Το εικονογραφήσαμε και το κάναμε βιβλίο χρησιμοποιώντας την τεχνική του κολάζ. 
 Το σκανάραμε και το κάναμε και ηλεκτρονικό  βιβλίο. 
 Σε τελική φάση μερικά  νήπια έγιναν μικροί δημοσιογράφοι και πήραν συνέντευξη από 

τους φίλους τους, προκειμένου να δούμε τι αποκόμισε από το πρόγραμμα κάθε παιδί και 
τι του άρεσε περισσότερο. 

 Η τελική παρουσίαση του προγράμματος σε γονείς και μαθητές έγινε στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς, κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής  με τη συμμετοχή και του 
Δημοτικού Σχολείου. Έγινε  έκθεση  των εργασιών των παιδιών και ποικίλες 
ψυχοκινητικές δραστηριότητες και δρώμενα  από τους μικρούς μαθητές. 

Δραστηριότητες όπως δραματοποιήσεις παραμυθιών, κουκλοθέατρο, ζωγραφική, κινητικά 
παιχνίδια, παιχνίδια μνήμης, δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης καθώς  και παιχνίδια 
μαθηματικής σκέψης πραγματοποιούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

 
Συνεργασία με άλλα σχολεία 

Για  κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο σχολείο, θεωρείται ζωτικής σημασίας 
η διασύνδεση και διάχυση του έργου στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, που έχει σαν στόχο  την 
διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το πρόγραμμα, 
προκειμένου την εφαρμογή νέων διδακτικών  και μαθησιακών τεχνικών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος το 
σχολείο μας συνεργάστηκε με το 8ο Δημοτικό Σχολείο με το οποίο συστεγαζόμαστε, καθώς και με 
το Νηπιαγωγείο Αλφειούσας το οποίο εκπονούσε το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
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Με το δημοτικό σχολείο συνεργαστήκαμε καθ’ όλη τη διάρκεια  του προγράμματος με κοινές 
δράσεις και οργανώσαμε μαζί και τη γιορτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπου έγινε  έκθεση  
των εργασιών των παιδιών και ποικίλες ψυχοκινητικές δραστηριότητες και δρώμενα  από τους 
μικρούς μαθητές με τη συμμετοχή και μερικών μαθητών του δημοτικού σχολείου. 

Επιπλέον, υλικό από τις δράσεις μας αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα του 8ου Δημοτικού 
Σχολείου. 

Με το Νηπιαγωγείο Αλφειούσας ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία και ανταλλάσαμε απόψεις 
και ιδέες πάνω στην εκπόνηση του προγράμματος. Πολλές από τις δραστηριότητές μας τις 
κοινοποιούσαμε, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο και έτσι 
υπήρχε μια ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, την οποία την χαίρονταν και πολύ τα νήπια καθώς 
περίμεναν με ανυπομονησία νέα από τους μικρούς τους φίλους. 

Η διάχυση του προγράμματος όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στη συνεργασία μας με αυτά τα 
δύο σχολεία. 

Αποσπάσματα  από την τελική γιορτή μας ανακοινώθηκαν  στον τοπικό τύπο και υλικό από τις 
δράσεις μας αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Ηλείας. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια ημερίδας παρουσίασης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
που οργανώθηκε από τη Δ/νση 1/θμιας Εκπ/σης και τη Σχολική Σύμβουλο προσχολικής αγωγής 
έγινε παρουσίαση του προγράμματος στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. 

Συμπεράσματα 
Τα καινοτόμα προγράμματα στο σχολείο θεωρούνται φυσικό επακόλουθο των αναγκών της 

σύγχρονης εποχής, να ανταποκριθεί το σχολείο στις σύγχρονες παιδαγωγικές, διδακτικές, 
πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις και στις κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις. 

Συνειδητοποιήθηκε από όλους ότι το σύγχρονο σχολείο θα είναι αποτελεσματικό μόνο εφόσον 
προετοιμάσει αυριανούς πολίτες που θα συμμετέχουν δημιουργικά και κριτικά στα κοινωνικά 
δρώμενα. Πρέπει να παρέχει ποιότητα ανθρωπιστικής παιδείας με περιβάλλον που δεν τυποποιεί 
τη συμπεριφορά του μαθητή και δεν περιορίζει τον αυθορμητισμό και τη φαντασία του. 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Teachers4Europe»  θεωρείται καινοτόμο γιατί ενισχύει τη 
βιωματική μάθηση, εμπνέει τους μαθητές και τους κινητοποιεί να συμμετέχουν ενεργά στη 
μαθησιακή διαδικασία και να δοκιμάσουν νέους τρόπους μάθησης.  Ενισχύει την ανάπτυξη 
πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας και συλλογικότητας. Διαμορφώνει συνθήκες που 
προάγουν τις αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης 
και της ελευθερίας.  Ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα, χωρίς να παραγκωνίζει  την  εθνική 
ταυτότητα και προετοιμάζει υπεύθυνους ενεργούς πολίτες σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και 
απαιτητικό περιβάλλον. 

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος στο νηπιαγωγείο μας στέφτηκε με  επιτυχία, 
γιατί όχι μόνο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί σκοποί και στόχοι μας αλλά και γιατί ήταν κάτι που 
κέντρισε αρκετά το ενδιαφέρον των μαθητών, το διασκέδασαν  και τους έδωσε την επιθυμία να 
θέλουν να ταξιδέψουν σε όλον τον κόσμο. 

Πιο συγκεκριμένα στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές ήταν σε θέση:  
 Να μιλούν για την Ευρώπη , όχι μόνο ως ήπειρο αλλά και ως θεσμό. 

 Να γνωρίζουν αρκετές χώρες της Ε.Ε. 

 Να γνωρίζουν τις αξίες που διέπουν το θεσμό της Ε.Ε. 

 Να αναγνωρίζουν σημαίες, αξιοθέατα  και ονόματα χωρών. 

 Να αναγνωρίζουν χώρες στο χάρτη. 

 Να λένε καλημέρα σε ορισμένες γλώσσες. 

 Να τραγουδούν το τραγούδι των γενεθλίων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. 

 Να  γνωρίζουν βασικά πολιτιστικά στοιχεία των λαών. 
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 Να γνωρίζουν τους συγγραφείς γνωστών παραδοσιακών παραμυθιών καθώς και την 
εθνικότητα τους. 

 Να είναι εξοικειωμένοι με τις Τ.Π.Ε. 

 Να κατανοούν την αξία της ενότητας, της συνεργασίας και της αδελφοσύνης. 

 Να είναι ευαισθητοποιημένοι  σε σοβαρά θέματα που απασχολούν όχι μόνο τη χώρα τους 
αλλά και όλη την Ευρώπη. 

 Να νιώθουν εκτός από Έλληνες πολίτες και Ευρωπαίοι. 
Τα νήπια συμμετείχαν σε μια καινοτόμα εκπαιδευτική δράση όπου έπαιξαν, διασκέδασαν, 

δημιούργησαν και έμαθαν με ευχάριστο τρόπο. Μετατράπηκαν από παθητικοί δέκτες σε ενεργά 
μέλη μιας συνεργατικής ομάδας στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης. Απέκτησαν  
υπευθυνότητα, αυτόνομη δράση, ανοιχτό μυαλό, γνώσεις και κρίση. 

Ο εκπαιδευτικός από μεταδότης γνώσης μετατράπηκε  σε εμψυχωτής της μαθησιακής 
διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις προηγούμενες μαθησιακές 
και κοινωνικές τους εμπειρίες, τις αξιοποίησε θετικά ως αφορμές για περαιτέρω επεξεργασία.  
Σεβόμενος την προσωπικότητα και την πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού, το ενθάρρυνε να 
πάρει το λόγο, να αναλάβει  πρωτοβουλίες, να μάθει να εξερευνά και να ανακαλύπτει. 
Φροντίζοντας με συστηματικό τρόπο τα παραπάνω, ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή στη μαθησιακή 
προσπάθεια κάθε παιδιού, ενώ παράλληλα διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις  για την ολόπλευρη-
σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική-ανάπτυξη του. 

Οι καινοτόμες  αυτές  δράσεις πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα κι αυτό γιατί πρόκειται για 
σοβαρές επιστημονικές προσπάθειες που έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και 
του εκπαιδευτικού έργου. 

Έχουν προστιθέμενη αξία στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί ανανεώνουν το 
περιεχόμενο της  σχολικής γνώσης και τον τρόπο πρόσληψης της και διευρύνουν με αυτό τον 
τρόπο τα γνωστικά πεδία εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Κρίνεται αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών σε καινοτόμα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και η ενημέρωση γονέων για τα οφέλη που προκύπτουν για 
τους μαθητές με την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. 

Με τη συνεργασία λοιπόν του καθενός μας, του κράτους και των φορέων η σωστή παιδεία θα 
γίνει αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης μας ζωής. Θα εκτελεί αβίαστα την αποστολή της για 
πολύπλευρη καλλιέργεια του ανθρώπου ώστε τελικά να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την 
πρόοδο τόσο του ιδίου του ανθρώπου όσο και της κοινωνίας.  
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Η διδακτική ενότητα «Το φως και οι σκιές» στο πλαίσιο ενός 
καινοτόμου προγράμματος μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
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Περίληψη 

Η σχολική ένταξη των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αντιμετωπίζεται ως περίπτωση 
μετάβασης σε ένα νέο και άγνωστο περιβάλλον. Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος μετάβασης, 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, το οποίο διαμορφώσαμε, με τίτλο «Οι μαθητές της Ε΄ τάξης μια μεγάλη 
αγκαλιά για τα παιδιά του νηπιαγωγείου (υποστήριξη και συνεργασία)» παραθέτουμε την παρουσίαση της 
διδακτικής ενότητας «Το φως και οι σκιές». Η ακολουθία των διδακτικών ενεργειών που αναφέρονται 
πραγματοποιήθηκαν σε μία από κοινού δράση των δύο τάξεων. Οι ενέργειες της δράσης αυτής 
διαμορφώθηκαν με βάση τις κοινές αρχές της διδακτικής των φυσικών επιστημών, που ισχύουν τόσο για το 
νηπιαγωγείο, όσο και για το δημοτικό σχολείο, αλλά και τους στόχους που τέθηκαν εκ των προτέρων. Τα 
αποτελέσματα κρίνονται ως άκρως ικανοποιητικά.  

Λέξεις κλειδιά: μετάβαση, καινοτόμο πρόγραμμα, διδακτική φυσικών επιστημών 

Εισαγωγή 

Η έννοια της μετάβασης είναι συνδεδεμένη με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών 
και αποτελεί ένα μοναδικό, ατομικό, προσωπικό και ιδιαίτερο βίωμα για το κάθε άτομο. Το άτομο 
κατά την πορεία ανάπτυξης του βιώνει διάφορες αλλαγές, η συνειδητοποίηση των οποίων 
ενεργοποιεί την ικανότητα της αντίδρασης και τον μηχανισμό προσαρμογής του, απέναντι «στα 
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εμπόδια» που προκαλούν ανισορροπία στην δυναμική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον 
εαυτό του και τον περίγυρο του. Η περίπτωση της σχολικής ένταξης των παιδιών από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αντιμετωπίζεται ως περίπτωση μετάβασης σε ένα νέο και 
άγνωστο περιβάλλον. Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος μετάβασης, το οποίο 
διαμορφώσαμε, με τίτλο «Οι μαθητές της Ε΄ τάξης μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου (υποστήριξη και συνεργασία)», πραγματοποιήθηκε, μεταξύ των άλλων μία από 
κοινού δραστηριότητα των παιδιών του νηπιαγωγείου και της Ε΄ τάξης, η οποία αφορούσε την 
διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «φως και σκιές», που είναι κοινή και για τις δύο τάξεις.  

Στην παρούσα εργασία, αφού παρουσιαστεί αναλυτικά το καινοτόμο πρόγραμμα στο οποίο 
αναφερόμαστε, θα περιγραφούν οι αρχές της διδακτικής φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο και 
το δημοτικό. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου, που αφορά το «φως και 
σκιές» (επιλέχτηκε επειδή υπάρχει στα αναλυτικά προγράμματα τόσο του νηπιαγωγείου, όσο και 
της Ε΄ τάξης), το οποίο εφαρμόστηκε στην πράξη για να καταλήξουμε, τέλος, στα συμπεράσματα, 
που θα προκύψουν. 

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο  
Το πρόγραμμα μετάβασης, στο οποίο αναφερόμαστε –εγκεκριμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας-, έχει τον τίτλο «Οι μαθητές της Ε΄ τάξης μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου (υποστήριξη και συνεργασία)». Η περίπτωση της σχολικής ένταξης των παιδιών 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αντιμετωπίζεται ως περίπτωση μετάβασης σε ένα νέο 
και άγνωστο περιβάλλον. Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο «συνδέεται με συγκεκριμένες 
προσδοκίες και ενθουσιασμό ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παρουσιάσει ποικίλους βαθμούς έντασης 
κι ανησυχίας» (Brostrom, 2002). Γι αυτό και η συγκεκριμένη χρονική αυτή περίοδος θεωρείται 
μια από τις κρισιμότερες της παιδικής ηλικίας. Σηματοδοτεί ιδιαίτερα έντονες αλλαγές τόσο στην 
προσωπικότητα του παιδιού όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, εκθέτοντας 
το σε μια μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων (γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών), στις 
οποίες καλείται να απαντήσει βάσει καθορισμένων προδιαγραφών (Γουργιώτου, 2008). Η 
επιτυχημένη μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο ότι 
παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη μαθησιακή όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού. 
Η προσαρμογή των παιδιών στις νέες αλλαγές, κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής περιόδου, 
μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη του παιδιού, 
την κοινωνικοποίησή του αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητάς του (Μπαγάκης, Διδάχου, Βαλμάς, Λουμάκου & Πομώνης, 2006; Entwisle & 
Alexander, 1998).  

Στο πρόγραμμα αυτό οι ενέργειες και οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν είχαν ως στόχο την 
δημιουργία σύνδεσης ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χώρους. Όλα τα εμπλεκόμενα συστήματα: η 
οικογένεια, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο σε αυτήν την σύνδεση. Έχουν την ευθύνη να βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει βασικές 
δεξιότητες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει με επιτυχία την όποια 
«ασυνέχεια». Η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών των δυο βαθμίδων κρίνεται 
καθοριστική για τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης. Τόσο η συνεργασία και η δράση με 
κοινό στόχο, όσο και η ποικιλία μεθόδων, προσαρμοσμένων στις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών, 
συμβάλλουν στην ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων και εμπειριών αλλά και στην καλύτερη πλαισίωση 
και υποστήριξη των παιδιών. Σκοπός είναι να εκπαιδευτούν τα παιδιά, ώστε να προσαρμοστούν 
ομαλά στο καινούριο πλαίσιο αλλά και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες, ώστε να υπάρχει 
φροντίδα και ηρεμία στην αλλαγή χωρίς βιαιότητα και ρήγματα στις σχέσεις.  

Δύο είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα μετάβασης: το μοντέλο ικανοτήτων και το 
αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο. Το μοντέλο ικανοτήτων επικεντρώνεται στα οικολογικά 
χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση του παιδιού, όπως είναι για παράδειγμα η ποιότητα 
της διδασκαλίας στην τάξη ή άλλα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού. Η προσαρμογή του 
παιδιού κατά την περίοδο της μετάβασης γίνεται αντιληπτή με όρους χαρακτηριστικών του, όπως 
είναι η ικανότητα ετοιμότητας, η χρονολογική ηλικία ή το επίπεδο ωρίμανσής του. Δεν λαμβάνει 
υπόψη ότι τα παιδιά φέρνουν μαζί τους τις αποσκευές τους, δηλαδή γνώσεις, στάσεις και 
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δεξιότητες (Downer, Driscoll & Pianta, 2006). Από την άλλη το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο 
περιγράφει ένα σύνολο παραγόντων, οι οποίοι αλληλοσυνδέονται και αλληλεξαρτώνται κατά την 
περίοδο της μετάβασης και αφορούν το παιδί, την οικογένεια  το σχολείο και την κοινότητα. 
Αναγνωρίζει κατά τεκμήριο ότι οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες των παιδιών είναι 
συνεχώς μεταβαλλόμενες κατά τη διάρκεια αυτών πρώτων χρόνων (La Paro &Pianta, 2001). 
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό ο όρος μετάβαση αναφέρεται σε εκείνες τις στρατηγικές και τις 
διαδικασίες για α) τη διασφάλιση της ομαλής εισόδου και προσαρμογής των νηπίων στο δημοτικό 
σχολείο, β) την παροχή συνέχειας μέσα από δραστηριότητες που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ 
σπιτιού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, και γ) τη σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού με 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες γονεïκής υποστήριξης και του συστήματος προσχολικής 
εκπαίδευσης. Το αναπτυξιακό/οικολογικό μοντέλο αγκαλιάζει την ιδέα ότι η μετάβαση στο 
σχολείο είναι μια συνεχής, δομημένη από σχέσεις διαδικασία σε πολλαπλά επίπεδα. Όταν υπάρχει 
μια θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού, τις σχολικές 
πρακτικές και την οικογενειακή και κοινοτική υποστήριξη, τότε οι  μαθησιακές εμπειρίες στο 
Δημοτικό Σχολείο είναι επιτυχημένες (Pianta & Kraft-Sayre, 2003). Υιοθετώντας το 
αναπτυξιακό/οικολογικό μοντέλο ενστερνιζόμαστε την ιδέα ότι η μετάβαση στο σχολείο είναι μια 
συνεχής, δομημένη από σχέσεις διαδικασία σε πολλαπλά επίπεδα. Η ενεργός συνεργασία μεταξύ 
των πρωταγωνιστών-κλειδιών στην διαδικασία της μετάβασης-εκπαιδευτικών, γονέων, 
διευθυντών, στελεχών εκπαίδευσης, διοικητικών αρχών και τοπικής κοινότητας-είναι θεμελιώδης 
στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης μετάβασης στο δημοτικό σχολείο (Rimm-Kaufmann & Pianta, 
2000). Εξάλλου μέσα από μελέτες είναι γνωστό ότι τα μικρά παιδιά είναι έτοιμα να 
ακολουθήσουν επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες στο Δημοτικό Σχολείο, όταν υπάρχει μια 
θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού, στις σχολικές 
πρακτικές και στην οικογενειακή και κοινοτική υποστήριξη (Pianta & Kraft-Sayre, 2003). 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκεται η ανάδειξη της υπευθυνότητας στη στάση των 
παιδιών της Ε΄ τάξης απέναντι στα παιδιά του νηπιαγωγείου, σε ένα πλαίσιο φροντίδας και 
συναισθηματικής υποστήριξης. Έχοντας υπόψη συμπεριφορές πατερναλιστικού χαρακτήρα από 
την πλευρά των παιδιών της Ε΄ τάξης θα επιστήσουμε την προσοχή των εκπαιδευτικών, στο 
πλαίσιο συνεργασίας νηπιαγωγείου-δημοτικού στα παρακάτω σημεία: 
1. Από τον ρόλο ευθύνης των παιδιών της Ε΄ τάξης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως η 

συμπεριφορά των παιδιών αυτών, έτσι ώστε να μην καταστρατηγηθεί η ελεύθερη και 
αυτόνομη έκφραση και δράση των παιδιών του νηπιαγωγείου, στη διάρκεια των κοινών 
συναντήσεων και δράσεων. 

2. Όσον αφορά τη θέση των παιδιών του νηπιαγωγείου θα επιστήσουμε την προσοχή στους 
εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου, έτσι ώστε οι ρόλοι που αναλαμβάνονται και οι προσδοκίες 
που διαμορφώνονται από τα παιδιά να είναι σε ένα πλαίσιο υποστηρικτικό, φιλικό και 
συνεργατικό με τρόπο που να αναδεικνύει τις δυνατότητες του κάθε παιδιού στην πορεία 
ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. 

Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η ενδυνάμωση της προσωπικότητάς των παιδιών του 
νηπιαγωγείου και η καταστολή της ενδοσχολικής βίας και των φόβων που ενδεχόμενα υπάρχουν 
από τα παιδιά του νηπιαγωγείου για το νέο σχολικό περιβάλλον, δημιουργώντας ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον ασφάλειας από μαθητές του δημοτικού σχολείου, οι οποίοι, λόγω της 
ηλικίας τους, μπορούν να παίξουν τον ρόλο των μεντόρων και των υποστηρικτικών φίλων για 
τους μαθητές του νηπιαγωγείου. Στόχος του προγράμματος, άλλωστε, είναι η δημιουργία ενός 
κοινωνικού δικτύου, που αποτελείται από μικροομάδες των δύο ή τριών μαθητών.   

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ο πιο καθοριστικός για μια επιτυχημένη μετάβαση των 
νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Ο ρόλος των νηπιαγωγών στη διαδικασία της 
μετάβασης είναι σημαντικός όχι μόνο γιατί βοηθάει τα νήπια αλλά γιατί αποφέρει ευεργετικά 
οφέλη στους γονείς και στους ίδιους τις/τους νηπιαγωγούς (Γουργιώτου, 2008). Όταν οι 
νηπιαγωγοί βοηθούν τα νήπια να ενταχθούν εύκολα μέσα στο νέο περιβάλλον του Δημοτικού, τα 
αποτελέσματα για τα παιδιά είναι: η συνέχεια με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες τους, 
η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών, η επαφή με νέες εμπειρίες, η ενίσχυση των σχέσεων 
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με τα άλλα παιδιά ή τους εκπαιδευτικούς και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών και 
εκπαιδευτικών. 

Ο κύριος σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκε το πρόγραμμα είναι την επόμενη χρονιά που τα 
παιδιά θα φοιτούν στην πρώτη τάξη να έχουν ήδη αποκτήσει φίλους, οι οποίοι θα τους 
καθοδηγούν και θα τους βοηθούν καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, 
που τυχόν θα αντιμετωπίσουν στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, κάθε πρωτάκι θα γνωρίζει 
ότι μπορεί να απευθυνθεί και κάπου αλλού, εκτός από τους δασκάλους του για οτιδήποτε το 
απασχολεί. 

Μία από τις ενέργειες μετάβασης ήταν η εμπλοκή παιδιών σε κοινές δραστηριότητες 
(λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες), αλλά και με την συμβολή και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων του 
δημοτικού σχολείου όπως: γυμναστή στο πλαίσιο οργανωμένων παιχνιδιών στον αύλειο χώρο, 
εκπαιδευτικού μουσικού, εικαστικού. Οι από κοινού δράσεις των μαθητών πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των εικαστικών, της μουσικής, της φυσικής αγωγής και των 
φυσικών επιστημών σε ένα διδακτικό δίωρο δύο φορές το μήνα. 

Διδακτική φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο 
Ο φυσικός και βιολογικός κόσμος αποτελεί μαζί με το κοινωνικό περιβάλλον πρωταρχική πηγή 

εμπειριών για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν πολύ νωρίς τις 
πρώτες ιδέες, ερμηνείες, θεωρίες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να προσεγγίσουν σε ένα πρώτο επίπεδο σχετικά ζητήματα. Η 
οργάνωση ανάλογων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο χώρο του νηπιαγωγείου είναι συνεπώς 
αναγκαία. 

Η ειδική διδακτική μεθοδολογία για τις Φυσικές Επιστήμες αξιοποιεί δεδομένα από την 
επιστημονική μεθοδολογία για να συγκροτήσει διδακτικές στρατηγικές, προσαρμοσμένες στο 
επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Αυτές οι διδακτικές στρατηγικές 
ενσωματώνονται στην καθημερινή πρακτική με στόχο να διευκολύνουν τα παιδιά να υιοθετήσουν 
διερευνητική στάση απέναντι σε εμπειρίες και προβλήματα και παράλληλα να αντιληφθούν την 
επιστημονική γνώση ως αποτέλεσμα κοινωνικών πρακτικών, που διέπονται από συγκεκριμένους 
κανόνες και διαδικασίες (Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου 2ο μέρος Μαθησιακές 
Περιοχές). 

Σε αυτά τα πλαίσια οι διδακτικές στρατηγικές, που μπορούν να αναπτυχθούν είναι οι 
ακόλουθες: 

 Η συστηματική παρατήρηση αντικειμένων ή φαινομένων 
 Η καταγραφή των δεδομένων που συλλέγονται 
 Η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέγονται από τα παιδιά, η διατύπωση 

νέων ερωτημάτων και ο σχεδιασμός τρόπων προσέγγισής τους 
 Η διατύπωση υποθέσεων και προβλέψεων, οργάνωση πειραματικών καταστάσεων για 

τον έλεγχο αυτών, με χειρισμό κατάλληλων υλικών και αντικειμένων 
 Διαπραγμάτευση ιδεών και διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, εξαγωγή 

συμπερασμάτων ή ερμηνειών 
 Αναστοχασμός για τον τρόπο δράσης τους, εφαρμογή των νέων γνώσεων σε 

διαφορετικά πλαίσια 
Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουν κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες, που 

σχετίζονται με τον φυσικό κόσμο: 
 Μελετούν το Πρόγραμμα σπουδών τόσο σε σχέση με το γνωστικό περιεχόμενο, όσο και 

σε σχέση με τις ιδέες που συνήθως εκφράζουν τα παιδιά επί αυτού 
 Ανιχνεύουν τις ιδέες των παιδιών της τάξης τους σε σχέση με τις έννοιες και τα 

φαινόμενα που σκοπεύουν να προσεγγίσουν, ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα 
στον διδακτικό σχεδιασμό 

 Αξιοποιούν ή οργανώνουν μαθησιακές εμπειρίες 
 Αξιοποιούν κατά κύριο λόγο διερευνήσεις, πειραματισμούς, αλλά και τις δυνατότητες που 

προσφέρουν άλλα μαθησιακά πλαίσια (π.χ. παιχνίδι, καταστάσεις της καθημερινής ζωής) 
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Οι εκπαιδευτικοί «ανιχνεύουν τις ιδέες των παιδιών στην αρχή, σε διάφορες φάσεις της 
μαθησιακής διαδικασίας και στο τέλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να συλλέξουν 
δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να αξιολογήσουν την πρόοδο των παιδιών και παράλληλα τις 
δικές τους διδακτικές επιλογές. 

Αναλυτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείου 

Στην ενότητα έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο στα περιεχόμενα περιλαμβάνονται 
το φως και οι σκιές και στις ιδέες για δραστηριότητες-μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Στους μαθησιακούς στόχους (104 σελ.) 
 « Η υλοποίηση του στόχου διευκολύνεται όταν για παράδειγμα τα παιδιά… ιχνογραφούν 
ανάλογα με τις προτάσεις του εκπαιδευτικού και παρουσιάζουν τις ζωγραφιές τους για να δείξουν 
τι σκέφτονται για διάφορες πτυχές που σχετίζονται με απλά φυσικά φαινόμενα, όπως ζωγραφίζουν 
τον εαυτό τους και την σκιά τους για να δείξουν πως πιστεύουν ότι είναι οι σκιές.  

Διδακτική φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο 
Αναλυτικό πρόγραμμα δημοτικού 

Ο γενικός Φυσικών Επιστηµών ∆ΕΠΠΣ των Φυσικών Επιστηµών. Ο σκοπός της διδασκαλίας 
των Φυσικών Επιστηµών δεν µπορεί παρά να εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς της 
εκπαίδευσης, δηλαδή στην ολοκλήρωση του ατόµου µε την ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος και 
διάθεσης για ενεργοποίηση και δηµιουργία τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε 
άλλα άτοµα ή οµάδες. Στη Φυσική και τη Χηµεία επιδιώκεται, επιπλέον, οι µαθητές να έλθουν σε 
επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέµατα από το χώρο της Φυσικής και της Χηµείας, 
προσαρµοσµένα βέβαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των µαθητών κάθε 
βαθµίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστηµονικής εγκυρότητας. Ο εκπαιδευτικός, 
αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήµατα της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής έρευνας, 
είναι δυνατόν, µε χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον µαθητή να διακρίνει την 
ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερµηνεία των φαινοµένων, να τον οδηγήσει στην 
οικοδόµηση και χρήση επιστηµονικών προτύπων-«µοντέλων» προκειµένου να περιγράψει, να 
ερµηνεύσει και να προβλέψει ορισµένα φυσικά ή χηµικά φαινόµενα και διαδικασίες (ΔΕΠΠΣ, 
2003). 

«Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση πρέπει να συµβάλλει: 
Στην απόκτηση γνώσεων σχετικών µε θεωρίες, νόµους και αρχές που αφορούν τα επιµέρους 
γνωστικά αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών, ώστε ο µαθητής να είναι ικανός να "ερµηνεύει" 
τα φυσικά, χηµικά, βιολογικά και γεωλογικά – γεωγραφικά φαινόµενα, αλλά και καταστάσεις ( 
π.χ. γεωγραφικές κατανοµές) ή διαδικασίες που αφορούν τους οργανισµούς και τις σχέσεις τους 
µε το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή, µε την 
προώθηση της ανεξάρτητης σκέψης, της αγάπης για εργασία, της ικανότητας για λογική 
αντιµετώπιση καταστάσεων και της δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία µε άλλα άτοµα. 
Στην απόκτηση της ικανότητας να αναγνωρίζει την ενότητα και τη συνέχεια της επιστηµονικής 
γνώσης στις θετικές επιστήµες, όπως και της ικανότητας να αναγνωρίζει τη σχέση που υπάρχει 
µεταξύ τους. Στην εξοικείωση του µαθητή µε τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης, την επιστηµονική 
µεθοδολογία (παρατήρηση, συγκέντρωση - αξιοποίηση πληροφοριών, διατύπωση υποθέσεων, 
πειραµατικό έλεγχό τους, ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων, εξαγωγή συµπερασµάτων, 
ικανότητα γενίκευσης και κατασκευής προτύπων) και µε τη χρήση της τεχνολογίας της 
πληροφορικής, ώστε και ως µελλοντικός επιστήµονας να είναι ικανός για έρευνα και τεχνολογικό 
σχεδιασµό» (ΔΕΠΠΣ, 443). 

Κατά το σχεδιασµό των διδακτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το 
γεγονός ότι η κατανόηση των εννοιών και η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης επιτυγχάνονται, όταν 
βασίζονται σε προηγούµενες γνώσεις, εµπειρίες και βιώµατα των µαθητών. Η διδασκαλία θα 
πρέπει να βοηθά τους µαθητές να ανακαλύπτουν και οι ίδιοι τη γνώση, όπου αυτό είναι εφικτό, 
μέσα από µια ενιαία και συνεχή δημιουργική διαδικασία, προτρέποντας και εθίζοντάς τους να 
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. Αυτό προϋποθέτει τη χρήση µεθόδων που να προωθούν, να 
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ενισχύουν και να ενθαρρύνουν την ενεργοποίηση του μαθητή, τη δηµιουργική δράση και τον 
πειραµατισµό, την εµπλοκή του σε διαδικασίες µέσα από τις οποίες θα κατακτά ο ίδιος τη γνώση, 
τη συνεργατική και ανακαλυπτική µάθηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
µεθοδολογικού χαρακτήρα, την απόκτηση της ικανότητας για συζήτηση, τον προβληµατισµό και 
την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, τη µάθηση 
του «πώς µαθαίνουµε». 

Στο ∆ηµοτικό σχολείο τα θέµατα των Φυσικών Επιστηµών (Φυσική – Χηµεία – Βιολογία – 
Γεωλογία - Γεωγραφία) εντάσσονται στο µάθηµα της "Μελέτης του Περιβάλλοντος" για τις 
τέσσερις πρώτες τάξεις και στο "Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο" για τις δύο τελευταίες. 

Το μάθημα Φυσική-Χημεία στο Δημοτικό διαχωρίζεται σε: Άξονες γνωστικού περιεχοµένου-
Γενικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)- Ενδεικτικές  Θεµελιώδεις έννοιες 
∆ιαθεµατικής  προσέγγισης (στήλες πίνακα μαζί με την τάξη). 

Στην Ε΄ τάξη στους άξονες γνωστικού περιεχοµένου στο Φως – ∆ιαφανή, αδιαφανή σώµατα 
στους γενικούς στόχους περιλαμβάνονται: Να αναγνωρίζουν διαφανή και αδιαφανή σώµατα στο 
περιβάλλον τους. Να συνδέουν την εκποµπή φωτός µε την εκποµπή θερµότητας  

Στο βιβλίο του μαθητή (Φυσικά Ε΄ Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω, 2014) στην διδακτική 
ενότητα Φως (σ. 72-80) στις σελίδες 78-79 περιλαμβάνονται οι υποενότητες Οι σκιές παίζουν 
θέατρο-Σκιές στη ζωγραφική-Σκιές στο διάστημα-Παιχνίδι με τις σκιές. 

Στο τετράδιο εργασιών (Αθανασάκης κ.ά., 2014) στην διδακτική ενότητα Φως (σ. 128-140) 
στις σελίδες 131-135 περιλαμβάνονται οι υποενότητες Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή 
σώματα και Φως και σκιές. 

Διδακτική ενότητα το φως και οι σκιές 
Το φως είναι μια μορφή ενέργειας που παραγόμενη διαδίδεται στον χώρο προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Η φυσική οντότητα του φωτός αποτελεί μια έννοια δυσνόητη κυρίως για τα παιδιά 
νηπιακής ηλικίας (Ραβάνης, 1999). Το βασικό γνωστικό εμπόδιο είναι η δυσκολία των παιδιών να 
αναγνωρίσουν το φως ως αυτόνομη φυσική ενεργειακή οντότητα που διαδίδεται στον χώρο, 
οντότητα ανεξάρτητη από τις πηγές της και τα αποτελέσματα που αυτή προκαλεί. Όσον αφορά το 
φαινόμενο της σκίασης τα νήπια συνήθως δεν έχουν αντιληφθεί την γεωμετρική σχέση ανάμεσα 
στις θέσεις φωτεινής πηγής αδιαφανούς αντικειμένου – εμποδίου και σχηματιζόμενης σκιάς. 
 
Προετοιμασία στο χώρο του νηπιαγωγείου 

Πραγματοποιούνται μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν τα νήπια να μιλήσουν 
για χώρους με πολύ φως, με λιγότερο φως, χωρίς φως. Συμφωνούν ότι έχουμε σκοτάδι, όταν δεν 
υπάρχει μια πηγή φωτός (φυσική ή τεχνητή), τροποποιώντας κάποιες από τις αρχικές τους ιδέες. 

Εκτελούνται πειράματα με φακό, χαρτόνι, πλέξιγκλας και γυαλί για την κατηγοριοποίηση των 
σωμάτων σε αδιαφανή, ημιδιαφανή και διαφανή. Στη συνέχεια γίνονται πειραματισμοί για την 
δημιουργία σκιάς με στόχο τη νοητική συγκρότηση σχέσεων ανάμεσα στην φωτεινή πηγή, το 
αδιαφανές αντικείμενο και την δημιουργούμενη σκιά. Καλούνται να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους 
και τη σκιά τους για να δείξουν πως πιστεύουν ότι είναι οι σκιές και να διαπιστωθεί αν έχουν 
αναδιαμορφωθεί οι αρχικές τους ιδέες (Driver, 1998). 

Διαμόρφωση κοινού διδακτικού σεναρίου 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά σημεία στην διδακτική μεθοδολογία (εποικοδομητικό μοντέλο 
διδασκαλίας βασισμένο στις προϋπάρχουσες γνώσεις, ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση, 
επιστημονική μεθοδολογία) και στο περιεχόμενο των Α.Π. διαμορφώθηκε και υλοποιήθηκε το 
παρακάτω σενάριο από όλους τους μαθητές (νηπιαγωγείου, Ε΄ τάξης). Επιχειρήθηκε διδακτική 
διαπραγμάτευση σε όλες σχεδόν τις φάσεις του διδακτικού σεναρίου. 
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Διδακτικό σενάριο ή σενάριο εφαρμογής 
 
Μοντέλο διδασκαλίας - Διδακτική προσέγγιση 

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται το «εποικοδομητικό» στα πλαίσια του οποίου κυρίαρχο 
ρόλο παίζουν οι ιδέες των μαθητών (Driver, κ.ά , 1993, 1998). Θεωρεί το μαθητή και τις ιδέες του 
στο κέντρο της διδακτικής διαδικασίας και περιλαμβάνει ενέργειες που ευνοούν την 
αυτορρύθμιση και τη μεταγνώση, ευνοεί δηλαδή την ενεργητική μάθηση και εστιάζεται στην 
εννοιολογική αλλαγή (Ψύλλος, κ.ά, 1993). Υιοθετήθηκε επίσης η διερευνητική στάση απέναντι σε 
εμπειρίες και προβλήματα και η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την πραγματικότητα. 

Διδακτικοί στόχοι 

- διερεύνηση από τους μαθητές και κατανόηση βασικών λειτουργιών, επίλυση προβλημάτων,  
διαμόρφωση κριτικής στάσης και λήψη αποφάσεων που υποστηρίζουν την ανάδειξη της 
αλληλεξάρτησης επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας. 

- ανάπτυξη θετικής στάσης από τους μαθητές απέναντι στην επιστήμη, στην οργάνωση των 
εμπειριών με συστηματικό τρόπο, και συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη αποτελεί πολιτισμικό 
προϊόν σε διαρκή εξέλιξη. 
- υποστήριξη ενός πλαισίου κοινής δραστηριοποίησης μεταξύ των παιδιών των δυο βαθμίδων με 
αφορμή την προβληματική κατάσταση. 
- να διαπιστώσουν πειραματικά οι μαθητές πως το φως διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις. 
- να διαπιστώσουν πειραματικά οι μαθητές πως το φως διαδίδεται ευθύγραμμα. 
- να αναφέρουν οι μαθητές ότι ένα σώμα χαρακτηρίζεται διαφανές, ημιδιαφανές ή αδιαφανές 
ανάλογα με το πόσο φως περνά μέσα από αυτό. 
- να ταξινομήσουν οι μαθητές διάφορα σώματα σε διαφανή, ημιδιαφανή ή αδιαφανή. 
- να εξηγήσουν οι μαθητές ότι ο σχηματισμός σκιάς οφείλεται στην ευθύγραμμη διάδοση του 
φωτός 

- να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι το μέγεθος της σκιάς εξαρτάται από την απόσταση 
του σώματος από την φωτεινή πηγή (Αθανασάκης, κ.ά., 2008). 

Κοινές διδακτικές δράσεις ή Φάσεις 

Διαβάσαμε ένα κείμενο, το οποίο αναφερόταν στο φως και τις πηγές του και συζητώντας  
εντοπίσαμε τις πηγές φωτός που περιλαμβάνονταν στο κείμενο. 
Συζητήσαμε με το σύνολο της ομάδας για πηγές φωτός στην καθημερινότητα 
Ταξινομήσαμε τις πηγές φωτός σε φυσικές και τεχνητές με παραδείγματα. 
Εκφράσαμε τις απόψεις μας στην ομάδα σχετικά με τη χρησιμότητα των πηγών φωτός. 
Ελέγξαμε τις απόψεις που διατυπώσαμε με πειράματα που εκτελέστηκαν από μικτές ομάδες 
(νήπια και μαθητές της Ε΄ τάξης). 
Επιχειρήθηκαν παιχνίδια με το φως, με ράβδο παραγωγής Laser (δημιουργία και αλλαγή 
σχημάτων με δέσμες φωτός - φωτορρυθμικά) 
Ακολούθησαν διερευνητικές ερωτήσεις για τις έννοιες αδιαφανή σώματα, σκιές (παραδείγματα 
από την καθημερινότητα) με στόχο, για άλλη μία φορά, την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών. 
Κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν:  
Πώς δημιουργούνται οι σκιές; 
Πώς μεταβάλλεται το μέγεθος της σκιάς ενός σώματος; 
Από τι εξαρτάται το μέγεθος της σκιάς; 
Πραγματοποιήθηκε προβολή του σχετικού κεφαλαίου από το βιβλίο του μαθητή σε οθόνη (χρήση 
ΤΠΕ), ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή του και από τα νήπια, με ιδιαίτερα επεξηγηματικό 
τρόπο. 
Επιχειρήθηκε παρουσίαση σκιών-ζώων (αναπαράσταση από τα παιδιά της Ε΄ τάξης) στον τοίχο 
για να τα αναγνωρίσουν τα νήπια.  
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Στη συνέχεια εκτελέστηκε ένα πείραμα με κερί, κιμωλία και χαρτόνι για την διαπίστωση της 
αλλαγής του μεγέθους της σκιάς, ανάλογα με την απόσταση (τετράδιο εργασιών, σ. 134). 
Εκτελέστηκαν πειράματα - αναπαραστάσεις με απλά μέσα καθημερινής χρήσης, όπως: 
Ήλιος (φακός)-γη (υδρόγειος)-σελήνη (μπάλα από φελιζόλ). 
Έκλειψη ηλίου και σελήνης από μαθητές (νήπια και Ε΄ τάξη), βιωματικά, με φακό και υδρόγειο. 
Παρουσιάστηκαν δύο βίντεο (χρήση διαδικτύου) με δημιουργίες από σκιές 
(http://anoixtosxoleio.weebly.com/). 
Εφαρμογή των Σκιών-Αδιαφανών σωμάτων με τη χρησιμοποίηση φιγούρων του Καραγκιόζη σε 
σκοτεινή τάξη με φακό. 
Πραγματοποιήθηκε παράσταση Καραγκιόζη (θέατρο σκιών). Συγκεκριμένα οι μαθητές της Ε΄ 
τάξης παρουσίασαν την παράσταση «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι», την οποίαν 
παρακολούθησαν τα νήπια. 
Καταληκτική δραστηριότητα 
Αξιολόγηση κατάκτησης των διδακτικών στόχων και αναδιαμόρφωσης των αρχικών ιδεών μέσα 
από συζήτηση. 

Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα 

Το καινοτόμο πρόγραμμα μετάβασης, στο οποίο αναφερόμαστε, από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό –όπως προείπαμε- περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις εκ των οποίων επιλέξαμε την 
διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «το φως και οι σκιές». 

Διαπιστώσαμε ότι η διδακτική μεθοδολογία των φυσικών επιστημών σε νηπιαγωγείο και 
δημοτικό έχει τα εξής κοινά σημεία: Εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας βασισμένο στις 
προϋπάρχουσες γνώσεις, ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 
επίσης στον επιστημονικό τρόπο εργασίας. 

Με προσαρμογές στη διδασκαλία της Ε΄ τάξης, ώστε να συμπεριληφθεί το επίπεδο των 
μαθητών του νηπιαγωγείου και να συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές του, διαμορφώθηκε ένα 
διδακτικό σενάριο, το οποίο και εφαρμόστηκε στην πράξη. Αυτό συνέβαλε στην διαπίστωση ότι 
σε μαθητές δύο διαφορετικών βαθμίδων της εκπαίδευσης μπορεί να διδαχθεί το ίδιο διδακτικό 
αντικείμενο, στον ίδιο διδακτικό χρόνο, με τις αναγκαίες βέβαια προσαρμογές, διασφαλίζοντας 
την ενεργή συμμετοχή όλων και το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Θα μπορούσε κάτι ανάλογο να διαμορφωθεί και για άλλα διδακτικά αντικείμενα όπως η 
λογοτεχνία, ως προς το συγκεκριμένο πρόγραμμα μετάβασης. Μία άλλη ιδέα-πρόταση για 
μελλοντική έρευνα είναι η δημιουργία ενός άλλου προγράμματος μετάβασης που να αφορά το 
νηπιαγωγείο και κάποια άλλη τάξη του Δημοτικού, όπως για παράδειγμα την Α΄ ή την Γ΄. 
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Περίληψη 

Το παρόν διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας εντάσσεται στις καινοτόμες δράσεις και πιο συγκεκριμένα  στα 
πλαίσια της συναισθηματικής αγωγής και υγείας. Πιο συγκεκριμένα προβλέπει έξι δίωρες διδακτικές 
συναντήσεις, όπου οι μαθητές καλούνται με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο να διεκπεραιώσουν μια σειρά 
από δραστηριότητες, που είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τόσο τους στόχους 
της κάθε συνεδρίας όσο και τους γενικότερους στόχους του προγράμματος. Ένα από τα ζητούμενα στη 
σύγχρονη εκπαίδευση είναι πως τα παιδιά θα αποκτούν γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες, που θα 
είναι χρηστικές τόσο στη σχολική όσο και στην εξωσχολική τους ζωή. Έτσι, το σημερινό σχολείο καλείται 
να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις τυπικές σχολικές μεθόδους μάθησης και εκείνες της "άτυπης" 
μάθησης, που οι μαθητές αξιοποιούν έξω από το σχολικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της 
"συμφιλίωσης" της τυπικής και της άτυπης μαθησιακής διαδικασίας ηχεί παράξενα στο αυτί το γεγονός ότι 
ο σημερινός εκπαιδευτικός καλείται να "διδάξει" συναισθηματικές δεξιότητες και μάλιστα μέσα από Ειδικά 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα στα πλαίσια συνήθως της προαιρετικού περιεχομένου Ευέλικτης Ζώνης. Αυτή 
ακριβώς η διάσταση της προαιρετικής συναισθηματικής εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει σε διττό 
ερμηνευτικό περιεχόμενο. Από τη μια η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική αναγνωρίζει την αξία αλλά και την 
απουσία συστηματικής συναισθηματικής αγωγής στο σχολείο. Από την άλλη η αναγνώριση της 
αναγκαιότητας των προγραμμάτων αυτών στο σχολείο οδηγεί στο συμπέρασμα της απουσίας ενδυνάμωσης 
αντίστοιχων δεξιοτήτων στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
Λέξεις κλειδιά: αγωγή ψυχικής υγείας, συμβόλαιο ομάδας 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εκπαίδευση απαιτεί τη σχέση μέσα από τη συνεργατική μάθηση, όμως και η 
σχέση απαιτεί εκπαίδευση. Θεμελιωτής αυτής της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη σχέση και στην 
εκπαίδευση ήταν  Dewey, ο οποίος από τις αρχές του 20ου αι. (Κανάκης, 1987, σ. 39) έδωσε νέα 
ώθηση στην αγωγή μέσα από την ακατάπαυστη αλληλεπίδραση ανάμεσα σ' ένα άτομο και τ'  
αντικείμενα, ή άλλα άτομα. Ο ίδιος επίσης θεώρησε σαν ιδανικό σχολείο τον χώρο στον οποίο τα 
παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις, να ασκούνται στην 
αποδοτική συνεργασία και να γίνονται ενεργητικά και υπεύθυνα άτομα. Υποστήριζε πως για να 
μάθουν οι άνθρωποι να συνεργάζονται πρέπει να βιώσουν τη συνεργατική διαδικασία μέσα στο 
σχολείο. 

Αυτό ακριβώς το ιδανικό σχολείο του JohnDewey  θα πρέπει να αποτελεί για όλους την 
κινητήριο δύναμη για περαιτέρω ενασχόληση με προγράμματα συναισθηματικής αγωγής. 

Η σύγχρονη εκπαίδευση απαιτεί τη σχέση μέσα από τη συνεργατική μάθηση, όμως και η 
σχέση απαιτεί εκπαίδευση. Θεμελιωτής αυτής της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη σχέση και στην 
εκπαίδευση ήταν  Dewey, ο οποίος από τις αρχές του 20ου αι. (Κανάκης, 1987, σ. 39) έδωσε νέα 
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ώθηση στην αγωγή μέσα από την ακατάπαυστη αλληλεπίδραση ανάμεσα σ' ένα άτομο και τ'  
αντικείμενα, ή άλλα άτομα. Ο ίδιος επίσης θεώρησε σαν ιδανικό σχολείο τον χώρο στον οποίο τα 
παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις, να ασκούνται στην 
αποδοτική συνεργασία και να γίνονται ενεργητικά και υπεύθυνα άτομα. Υποστήριζε πως για να 
μάθουν οι άνθρωποι να συνεργάζονται πρέπει να βιώσουν τη συνεργατική διαδικασία μέσα στο 
σχολείο. 

Αυτό ακριβώς το ιδανικό σχολείο του JohnDewey  θα πρέπει να αποτελεί για όλους την 
κινητήριο δύναμη για περαιτέρω ενασχόληση με προγράμματα συναισθηματικής αγωγής. 

Τα τελευταία χρόνια καινούριες θεωρίες έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο και έχουν επηρεάσει 
την παιδαγωγική σκέψη όπως, η θεωρία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης του Goleman (1997) 
και η θεωρία των  Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης του Gardner (1993), ο οποίος υποστήριξε ότι 
η νοημοσύνη δεν είναι ενιαία και μονοδιάστατη, αλλά ένας συνδυασμός ικανοτήτων που είναι μεν 
διακριτές και ανεξάρτητες αλλά δρουν αλληλοσυμπληρωματικά για την επίλυση των 
προβλημάτων. Άμεση σχέση με την καλλιέργεια των συναισθημάτων, έχουν η διαπροσωπική και 
η ενδοπροσωπική νοημοσύνη, οι οποίες σχετίζονται με την κατανόηση των συναισθημάτων και 
των προθέσεων των άλλων αλλά και τα δικών μας αντίστοιχα. (Κόνσολας, 2007, σ. 440) 

Στη διαμόρφωση αυτών των θεωριών συνέβαλε ακόμη και η σύγχρονη νευροφυσιολογία του 
εγκεφάλου με έννοιες και τεχνικές που αφορούν την αυτορρύθμιση των συναισθημάτων 
(Ματσαγγούρας, 2008, σ. 451) 

Ο Goleman αναπτύσσει τη θεωρία του περί συναισθηματικής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας το 
μοντέλο των συναισθηματικών ικανοτήτων. Σύμφωνα με αυτό, η  συναισθηματική νοημοσύνη 
απαρτίζεται από δύο βασικές ικανότητες, την προσωπική ικανότητα στην οποία περιλαμβάνονται 
η  αυτοεπίγνωση, η αυτορρύθμιση και τα κίνητρα συμπεριφοράς και την κοινωνική ικανότητα 
στην οποία περιλαμβάνονται η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες. (Goleman, 2000, σσ. 
54,55) 

Σύμφωνα με τον Schaffer, 1996 (Γκλιάου-Χριστοδούλου, χ.η.) η ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων (socialcompetence) ως έννοια χρησιμοποιείται για να δείξει το επιθυμητά 
αναμενόμενο αποτέλεσμα της ανάπτυξης ενός παιδιού. Δηλώνει την ικανότητα κάποιου να 
αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με το περιβάλλον και να επιτυγχάνει κοινωνικούς στόχους. Να 
εμπλέκεται σε πολύπλοκες διαπροσωπικές σχέσεις και να αναπτύσσει ειδικές δεξιότητες όπως, 
φιλικές σχέσεις με τους γύρω του, αποδοχή, συμπάθεια, ενσυναίσθηση. Η ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων επιτρέπει στο παιδί την ομαλή προσαρμογή στην ομαδική ζωή της τάξης και την 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους γύρω του. 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω ο JohnGottman κατέδειξε τον ρόλο που παίζουν τα 
συναισθήματα στη ζωή μας. Περισσότερο και από τον Δείκτη Νοημοσύνης, το γνωστό σε όλους 
μας IQ, η συναισθηματική επίγνωση και η ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται τα συναισθήματά 
του καθορίζουν την ευτυχία και την επιτυχία του στη ζωή. (Gottman, 2000, σ. 28) 

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι  η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο 
συστήματος και σύγχρονης σχολικής κοινότητας αποτελεί μια σημαντική διάσταση ενός 
αποτελεσματικού σχολείου. Σύμφωνα με τους Masten, 2001, 2007 -  Reddy, Rhodes&Mulhall, 
2003 -  Wright&Masten, 2005 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σ. 7) η ψυχική ανθεκτικότητα 
αναφέρεται στη διαδικασία της θετικής προσαρμογής, παρά τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες 
και παρά την έκθεση σε παράγοντες επικινδυνότητας. 

Οι τάξεις και τα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν «ψυχικά ανθεκτικές κοινότητες» που 
παρέχουν στήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα παιδιά και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης και της σχολικής τους προσαρμογής. Οι Henderson&Milstein, 2008 (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2011, σ. 7) έχουν περιγράψει έξι βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην 
προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολικό περιβάλλον. 
Οι τομείς αυτοί είναι: 
(α) ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων 
(β) καθορισμός σαφών και ξεκάθαρων ορίων 
(γ) εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων 
(δ) παροχή στήριξης και φροντίδας 
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(ε) ύπαρξη υψηλών προσδοκιών και σαφής έκφρασή τους και 
(στ) παροχή ευκαιριών για ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, τα παρεμβατικά προγράμματα στον χώρο του σχολείου 
αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των 
μαθητών. Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης όλο τον μαθητικό 
πληθυσμό και αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, 
στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στη δημιουργία θετικού κλίματος και υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος στην τάξη. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σ. 8). 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών, η 
ευαισθητοποίησή τους και η άσκηση βασικών δεξιοτήτων σε σηµαντικά θέµατα όπως η 
επικοινωνία, η γνώση του εαυτού, η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων και η 
αποδοχή της διαφορετικότητας. Απευθύνεται σε όλους τους µαθητές της τάξης, στοχεύοντας στη 
διαµόρφωση µιας ατµόσφαιραςα µοιβαίου σεβασµού και στη διευκόλυνση της συνεργασίας µέσα 
στην τάξη και στη σχολική κοινότητα. Επιπλέον, σκοπό του συγκεκριµένου προγράµµατος 
αποτελεί η διαµόρφωση ενός θετικού κλίµατος και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και Ψυχικής 
ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, διευκολύνοντας τόσο τη µαθησιακή 
διαδικασία όσο και τη γενικότερη προσαρµογή των µαθητών στη σχολική ζωή, αλλά και στο 
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Σώμα 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα 
6-9 ετών 
Χρονική διάρκεια εργαστηριών 
 2 διδακτικές ώρες για κάθε εργαστήριο, συνολικά 12 διδακτικές ώρες 
Υλικοτεχνική υποδομή 

 Προαπαιτούμενες γνώσεις σε Τ.Π.Ε Χαρτιά Α4, Φάκελοι, μαρκαδόροι, κόλλες, μαγικό 
αντικείμενο, cd μουσικής, φωτογραφική μηχανή, projector, H/Y, σύνδεση στο διαδίκτυο, γνώση 
του δασκάλου και των μαθητών σε βασικά εργαλεία web 2.0 σε κάποια από αυτά θα χρειαστεί 
δωρεάν εγγραφή του δασκάλου δίνοντας το email του. 
Χώρος διεξαγωγής 
Σχολική αίθουσα, εργαστήριο υπολογιστών 

Εργαστήριο 1ο 

Τίτλος 
“Ο γλάρος" 
Διδακτικοί Στόχοι 
• Να γνωριστούν τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους. 
• Να διερευνήσουν τις ανάγκες των μελών της ομάδας. 
• Να διασαφηνίσουν τα όρια και το ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί η 
ομάδα. 
• Να συνδημιουργήσουν και να συμφωνήσουν το συμβόλαιο της ομάδας. 
Φάσεις 
1. Γνωριμία των μελών με “το μαγικό κοχύλι”. 
2. Εξηγούμε τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας και συμφωνούμε για αυτούς. 
3. Ζέσταμα, ασκήσεις ψυχοκινητικότητα. 
4. Κύριο θέμα, κατασκευή προσωπικού φακέλου 
5. Διάχυση στην ομάδα, συζήτηση 
6. Αξιολόγηση, τελική ανατροφοδότηση 

Εργαστήριο 2ο 

Τίτλος 
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 “Το μπαλόνι μου” 
Διδακτικοί Στόχοι 
• Να ενδυναμώσουν το αίσθημα ασφάλειας στην ομάδα. 
• Να δημιουργήσουν συνοχή στην ομάδα. 
Φάσεις 
1. Αρχικό μοίρασμα, μοιράζονται το συναίσθημα με το οποίο έρχονται. 
2. Ζέσταμα, ψυχοκινητική άσκηση  
3. Κύριο θέμα, φτιάχνω την ιστορία του μπαλονιού. 
4. Διάχυση στην ομάδα, συζήτηση, δημιουργία εννοιολογικού χάρτη στην εφαρμογή web 2.0  
      https://www.mindomo.com/ 
5. Αξιολόγηση, τελική ανατροφοδότηση 

Εργαστήριο 3ο 

Τίτλος 
“Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας” 
Διδακτικοί Στόχοι 
1. Να συνειδητοποιήσουν πώς οι διαφορές και οι ομοιότητες συμβάλλουν στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας. 
2. Να αναπτύξουν αισθήματα αυτοεκτίμησης μέσα από την αποδοχή της ομάδας. 
Φάσεις 
1. Αρχικό μοίρασμα, μοιράζονται το συναίσθημα με το οποίο έρχονται. 
2. Ζέσταμα, ψυχοκινητική άσκηση 
3.. Κύριο θέμα, αφήγηση παραμυθιού “Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας”, παιχνίδι ρόλων, 
Δραματοποίηση. 
4. Διάχυση στην ομάδα, συζήτηση. 
5. Δημιουργία κόμικς με το εργαλείο Web 2.0, Pixton https://www.pixton.com/gr/ 
6. Αξιολόγηση, τελική ανατροφοδότηση. 

Εργαστήριο 4ο 

Τίτλος 
“Το Τζίνι” 
Διδακτικοί Στόχοι 
• Να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τις ανάγκες και τα συναισθήματα τα δικά τους και των 
άλλων. 
• Να επεξεργαστούν έννοιες όπως “ζητώ”, “παίρνω”, “δίνω”. 
• Να αισθανθούν θέματα αλλαγής και δύναμης. 
Φάσεις 
1. Αρχικό μοίρασμα, μοιράζονται το συναίσθημα με το οποίο έρχονται. 
2. Ζέσταμα, ψυχοκινητική άσκηση 
3. Κύριο θέμα, θεατρικό παιχνίδι με τίτλο: «Γίνομαι Τζίνι εγώ και έπειτα ο άλλος,     ζητάω, 
παίρνω, δίνω» 
4. Διάχυση στην ομάδα, συζήτηση 
5. Συνθέτουμε τη δική μας ηλεκτρονική ιστορία ως ομάδα με το εργαλείο Web 2.0, Storybird, 
https://storybird.com/ 
6. Αξιολόγηση, τελική ανατροφοδότηση 

Εργαστήριο 5ο 

Τίτλος 
“Ο αποχαιρετισμός” 
Διδακτικοί Στόχοι 
• Να αποχαιρετίσουν τα μέλη της ομάδας. 
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• Να βιώσουν τον αποχωρισμό και το κλείσιμο ενός έργου εκφράζοντας τα συναισθήματά τους 
• Να συνειδητοποιήσουν πως κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. 
Φάσεις 
1. Αρχικό μοίρασμα, Μοιράζονται το συναίσθημα με το οποίο έρχονται. 
2. Ζέσταμα, ψυχοκινητική άσκηση 
3. Κύριο θέμα, ιστορική αναδρομή των συναντήσεων 
4. Διάχυση στην ομάδα, συζήτηση, παρουσίαση του προγράμματος σε μορφή 
ηλεκτρονικού περιοδικού στο SchoolPress του Π.Σ.Δ 
5. Αξιολόγηση, τελική ανατροφοδότηση 

Εργαστήριο 6ο 

Τίτλος 
“Τελική αξιολόγηση του προγράμματος” 
Εμπλεκόμενοι φορείς 
Μαθητές, δάσκαλοι, γονείς, ψυχολόγος 
Διδακτικοί στόχοι 
• Να ανατροφοδοτηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι μέσω της τελικής αξιολόγησης 
• Να συμμετάσχουν και οι γονείς στις διεργασίες της ομάδας. 
Φάσεις 
1. Παρουσίαση του προγράμματος με τη χρήση PowerPoint ή μέσω ηλεκτρονικού 
περιοδικού στο SchoolPress του Π.Σ.Δ 
2. Βιωματικό παιχνίδι με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. 
3. Αποχαιρετισμός, αναμνηστικός φάκελος, αναμνηστική φωτογραφία, κλείσιμο. 

Συμπεράσματα 

Συνοπτικά μέσα από το παραπάνω πρόγραμμα οι μαθητές συνειδητοποίησαν διαφορετικές 
διαστάσεις της επικοινωνίας (μη λεκτική επικοινωνία, φραγμούς και δεξιότητες επικοινωνίας, 
διπλά μηνύματα κ.ά). Ακόμη εμπλούτισαν το λεξιλόγιο των συναισθημάτων τους, αναγνώρισαν 
ποικίλες διαστάσεις της αυτοαντίληψης καταγράφοντας συνολικά περισσότερα χαρακτηριστικά 
του εαυτού τους, με πλέον αξιοσημείωτη την αύξησητων περιγραφών της προσωπικότητας / του 
χαρακτήρα και την παράλληλη μείωσητων αναφορών στη σχολική επίδοση.  Τέλος εμφάνισαν 
βελτίωση σε διαστάσεις της ψυχοκοινωνικής τους επάρκειας (κοινωνικές δεξιότητες, 
συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων). Η τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε μέσω της παρατήρησης του εκπαιδευτικού( ερωτηματολόγιο, 
διατήρηση ημερολογίου –σημειώσεων) σε συνεργασία με ειδικό ψυχολόγο η οποία αποτέλεσε 
ενεργό συνεργάτη σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 
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Βόλτα στις γειτονιές της Ευρώπης μέσα από την Τέχνη- artful thinking 
 

Τσογλής Κωνσταντίνος 
ΠΕ70, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας,  

psemms13035@aegean.gr 
 

Μαλλοπούλου Δήμητρα  
ΠΕ 70, Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου Πατρών,   

mallopoulou@gmail.com 

Περίληψη 

Η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά με τη γνωριμία της Ευρωπαϊκής 
κοινότητας από τους δεκατέσσερις (14) μαθητές του Ολοήμερου Τμήματος του 
Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας, Νομού Ηλείας έχει ως σύνθημα τη φράση «Η τέχνη 
σπάει φραγμούς, Χτίζει γέφυρες, ενώνει ανθρώπους». Οι μαθητές  δραστηριοποιούνται 
έχοντας πάντοτε κατά νου ότι η τέχνη είναι μια αρχέτυπη και πανανθρώπινη γλώσσα με 
την οποία ο άνθρωπος εκφράζει τις σκέψεις, τις ιδέες, τα αισθήματα, τις λαχτάρες και 
τους φόβους του. Η επαφή με την τέχνη οδηγεί στην συγκίνηση και στην καλλιέργεια, 
ενώ συγχρόνως ψυχαγωγεί, εμπλουτίζει και εξευγενίζει τον ψυχικό μας κόσμο. Η Τέχνη 
ωθεί τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τους προσωπικούς τους φραγμούς και χτίζει γέφυρες 
ανάμεσα στους πολιτισμούς και τις γενιές. Κάθε άνθρωπος κάθε χώρας, σε κάθε ηλικία, 
δικαιούται να απολαμβάνει την τέχνη και να συμμετέχει, ως δημιουργικός καλλιτέχνης 
ισότιμα σ’ αυτήν. 
Λέξεις κλειδιά: Τέχνη, Μέθοδος «artful thinking» ή «Έντεχνος Συλλογισμός», Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Αξιοθέατα 

Εισαγωγή 
Η Δράση με τίτλο «Teachers4Europe» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με βασικό στόχο την ενημέρωση και την επιμόρφωση 
των παιδαγωγών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και με βασικό σκοπό τη διαμόρφωση των μελλοντικών  Ευρωπαίων πολιτών 
(Καράμηνας, 2014). Στο πρόγραμμα αυτό οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους και να εφαρμόσουν καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με την 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).  

 

Μεθοδολογία 
Οι μαθητές, λοιπόν, ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα για να μάθουν να σκέφτονται κριτικά και να 

στοχάζονται ως ευρωπαίοι πολίτες χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα μέσω των θεματικών 
ενοτήτων που πραγματεύονται και σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ιδέα και την Ευρώπη γενικότερα 
(Καράμηνας,2014). Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος και η τεχνική της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, που η σημασία της έχει επισημανθεί από τον Piaget (1950), ο 
οποίος υποστήριζε ότι ένας σπουδαίος παράγοντας για την ανάπτυξη της γνώσης είναι η 
κοινωνικοποίηση, καθώς και η μέθοδος του έντεχνου συλλογισμού. Η δραστηριότητες και η 
ενασχόληση των μαθητών περιέχει αντικείμενα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εγχειρίδια και φύλλα 
εργασίας για την εξερεύνηση, την επεξεργασία και τη μελέτη του θέματος. Ενθαρρύνει την 
έρευνα, τη συλλογή στοιχείων, τη βιωματική μάθηση και την ομαδοσυνεργατικότητα. Με τον 
τρόπο αυτό καλλιεργείται η ιδέα της συλλογικότητας και η αγάπη για τον συμπολίτη μας ακόμη 
και εκτός συνόρων. 
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Στόχοι: 

Στόχοι γνώσεων  
• Να μάθουν τις χώρες της Ευρώπης και τον τρόπο ζωής των κατοίκων των άλλων χωρών της 

Ευρώπης. 
• Να γνωρίσουν τις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρώπης.. 
• Να διακρίνουν την σπουδαιότητα των πνευματικών κατακτήσεων όλων των λαών της 

Ευρώπης για την ανάπτυξη του πολιτισμού (γράμματα, τέχνες, επιστήμες, γλώσσα)    
Στόχοι στάσεων 
• Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της διαφορετικότητας και του ρατσισμού. 
• Να αναπτυχθούν προσωπικά και κοινωνικά: ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας μέσα σε 

κλίμα συναισθηματικής αποδοχής, ασφάλειας και αυτοεπιβεβαίωσης. 
• Να αναπτυχθεί η συνεργατικότητα, η ομαδικότητα, η ευγενής άμιλλα και η αξία της 

προσωπικής εργασίας για την επίτευξη του κοινού στόχου μέσα από δημιουργική δράση.. 
• Ευαισθητοποιούνται  μέσα από την τέχνη και τη ζωγραφική. 
Στόχοι δεξιοτήτων 
• Να μάθουν οι μαθητές να αναζητούν πληροφορίες, να διασταυρώνουν τα δεδομένα της 

έρευνας, να απορρίπτουν ό,τι δεν τους χρειάζεται και να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη 
εργασία (project) που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.  

• Να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα να  γράφουν καθαρά, καλαίσθητα ορθογραφημένα 
και µε την απαιτούμενη ταχύτητα σχολικά και εξωσχολικά κείµενα. 

• Να  χρησιμοποιούν  ολοένα αυξανόμενα λεξιλόγιο. 

Σώμα: 
Καινοτομία: 
Το Artful Thinking ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2003, στα Δημόσια Σχολεία του Traverse City 

(TCAPS), στο Μίσιγκαν. Ήταν επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ και είχε ως 
σκοπό να ενσωματώσει τις τέχνες στο βασικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου ως 
μέσο για τη βελτίωση της ανάγνωσης, γραφής, και της βελτίωσης της σχολικής επίδοσης, με σαφή 
προσανατολισμό προς τις τέχνες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως έναυσμα για τους μαθητές 
προκειμένου να αναπτύξουν βαθύτερη σκέψη και να αναπτύξουν δεξιότητες μάθησης. 

Το πρόγραμμα Artful Thinking αναπτύχθηκε ως πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην τάξη και το οποίο ενισχύει τη διαδικασία της μάθησης μέσω διατάξεων σκέψης υψηλού 
επιπέδου διαμέσου των τεχνών. Ο σκοπός του Προγράμματος  Artful Thinking είναι να βοηθήσει 
τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τακτικά έργα εικαστικών τεχνών και μουσικής στο 
πρόγραμμα σπουδών τους με τρόπους που ενισχύουν τη σκέψη και τη μάθηση των μαθητών. 

Το πρόγραμμα Artful Thinking έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από το δάσκαλο της 
τάξης, όχι κατ 'ανάγκην από ειδικούς της τέχνης. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού, 
αργότερα όμως θα ενταχθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη 
γνωριμία και την  κατανόηση της τέχνης, αντί να δημιουργεί τέχνη. 

Υπάρχουν δύο γενικοί στόχοι του προγράμματος: (1) να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
βρουν κοινά σημεία αναφοράς μεταξύ των έργων τέχνης και των προγραμμάτων σπουδών και (2) 
να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν την τέχνη ως μια πηγή ικανή να αναπτύξει 
διαφορετικούς τρόπους σκέψης στους μαθητές. 

Αρχικά με τους μαθητές γνωρίζουμε τη μέθοδο Artful Thinking, συζητάμε στην τάξη και 
εκφράζουμε συναισθήματα σχετικά με γνωστούς πίνακες σημαντικών καλλιτεχνών. 

Τα έργα τέχνης ενός λαού αποτυπώνουν τη µμοναδικότητα του πολιτισμού του. Ο 
πολιτισµικός  πλουραλισμός διαφόρων εθνών, που ιστορικά συνιστά κοινωνικό φαινόμενο σε 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, θεωρείται ότι αποτελεί κληρονομιά για όλη την ανθρωπότητα. Η 
ανάγκη να αναδειχθεί η σπουδαιότητα αυτής της πολιτισµικής ποικιλομορφίας στην ιστορική 
διαδρομή του ανθρώπου, στρέφει συχνά το ενδιαφέρον πολλών πολιτειών προς τα Μουσεία, 
χώρους φιλοξενίας πολιτισμών, που επιφορτίζονται πλέον µε ένα νέο ρόλο: να γνωρίσουν στους 
μικρούς ακόµα μαθητές το πολιτισµικό υπόβαθρο του ανθρώπινου είδους, να εκτιµήσουν την 
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αξία κάθε πολιτισμού, να γνωρίσουν το λαό που τον δημιούργησε και να κατανοήσουν την 
πολιτισµική πολυχρωμία των σύγχρονων κοινωνιών.  

Η διαθεματική προσέγγιση έχει ως στόχο ουσιαστικά την κατάργηση των διαφορετικών 
μαθημάτων και την αντικατάστασή τους από δράσεις και εργασίες που σχετίζονται ταυτόχρονα με 
διάφορα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος (Θεοφιλίδης,1997). Με αυτόν τον τρόπο τα 
σχολικά μαθήματα αλληλοσυσχετίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται, κατανοούνται καλύτερα και η 
σχολική γνώση βαθμιαία ενοποιείται, χωρίς όμως να καταργείται, µε αποτέλεσμα ο μαθητής να 
αποκτά µια ολιστική εικόνα της πραγματικότητας (Ματσαγγούρας, 2002). Τέλος αξιοποιούνται 
θέματα και ζητήματα, που παρουσιάζουν είτε προσωπικό ενδιαφέρον για τους μαθητές είτε 
γενικότερο. 

Η τεχνική του Artful Thinking αναπτύχθηκε από το Harvard Project Zero 
(http://pzweb.harvard.edu/research/ArtThink.htm), ο οποίος ανέπτυξε ένα μοντέλο προσέγγισης 
για την ένταξη της Τέχνης στη διδασκαλία με τακτική χρήση εικαστικών οργανικά ενταγμένα στο 
πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και τη μάθηση. Άλλωστε η τέχνη και ο 
πολιτισμός δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένες διδακτικές ώρες αλλά να διαπνέουν όλη 
την εκπαιδευτική διαδικασία και οι μαθητές να συνειδητοποιούν την αξία της τέχνης και την 
εμπλοκή της σε πολλές εκφάνσεις της ζωής. Η ιδέα που διέπει το σενάριο είναι η ανάδειξη της 
σημασίας της τέχνης (ζωγραφική, μνημεία, αξιοθέατα) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε 
να αναδειχθούν βασικές έννοιες μέσα όμως από τα μοτίβα έντεχνου συλλογισμού. 

Το πρόγραμμα Artful Thinking (http://www.pzartfulthinking.org/index.php) έχει ως στόχο «να 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν συχνά έργα τέχνης (κυρίως οπτικά) στις τάξεις τους 
με τρόπο τέτοιο ώστε να εξυπηρετούνται όχι μόνο οι μαθησιακοί στόχοι αλλά και η στοχαστική 
διάθεση των μαθητών». (Μέγα, 2011). Εξάλλου, «η φιλοσοφία των δραστηριοτήτων στηρίζεται 
στην απόδοση κατάλληλων ερωτημάτων τα οποία δεν επιζητούν την προφανή απάντηση, αλλά 
αντίθετα ενεργοποιούν τη σκέψη εμβαθύνουν στην παρατήρηση, ερευνούν ποικίλες πτυχές ενός 
ζητήματος, επιχειρηματολογούν και ζητούν αξιόπιστες αποδείξεις, αμφισβητούν την πρόχειρη 
πληροφόρηση». (Μέγα, 2011). 

Το πρόγραμμα Artful Thinking «βοηθά τον μανθάνοντα να αναπτύξει μια στάση ζωής ως προς 
τη διαχείριση της σκέψης, η οποία σταδιακά οδηγεί σε στοχαστική διεργασία μάθησης όταν μελετά, 
αναλύει και διερευνά έργα τέχνης ή άλλα γνωστικά αντικείμενα». (Μέγα, 2011α:167) 

Στόχος της δραστηριότητας υπήρξε η συσχέτιση με απώτερο σκοπό τη σύνθεση και για  το 
αυτό  λόγο  χρησιμοποιήθηκαν  οι  τεχνικές  του  Artful thinking,  (σκέψου, συζήτησε, μοιράσου) 
και η διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση.  Η  μέθοδος  που  ακολουθήθηκε  ήταν  η 
ομαδοσυνεργατική, και  ώστε να σπάσουν τα όρια των μαθημάτων και να επιτευχθεί μία 
εσωτερική μεταρρύθμιση. Το  σενάριο τέλος έχει αναπτυχθεί επίσης σύμφωνα  με  τις  θεωρίες  
της  διαθεματικότητας,  του  δομικού και  του  κοινωνικού εποικοδομητισμού. Υπήρξε  ακόμη  
αξιοποίηση  των  Τ.Π.Ε  στη  διδασκαλία,  όπως επεξεργαστής  κειμένου,  power point, e‐mail,  
δικτυακές  εφαρμογές  projector. 

Κατόπιν  οι  μαθητές  κλήθηκαν  να  αιτιολογήσουν  και  να  ανακοινώσουν  τις επιλογές τους 
με λέξεις ή συναισθήματα που τους δημιούργησε το συγκεκριμένο κομμάτι .  Καλλιεργήθηκε έτσι 
η  κριτική στάση των μαθητών, ερεύνησαν και τελικά εμβάθυναν ώστε να  επιτευχθεί η τελική 
συνολική θέαση του έργου που μελέτησαν. Σε αυτό το  σημείο υπήρξε παροχή διανοητικής 
ελευθερίας (όχι αντικειμενικές απαντήσεις, αλλά την υποκειμενική αίσθηση του μαθητή:  Όχι «τι 
θέλει να πει το έργο του ζωγράφου», αλλά «Πως αντιλαμβάνεστε εσείς τον πίνακα ζωγραφικής» 
κ.α. 

Αφόρμηση: 
Στις 20 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα διακήρυξης και υπογραφής της σύμβασης για τα 

δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης στις 11 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα του 
Παιδιού, οπότε οι μαθητές του ολοήμερου τμήματος και όλου του κόσμου, ανεξαρτήτου 
χρώματος γιορτάζουν. Γιατί τα παιδιά όπως και οι ενήλικες έχουν δικαιώματα. Ξεκινώντας την 
εργασία οι μαθητές ασχολούνται με τη Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού . 
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Δραστηριότητες: 
Δραστηριότητα 1η: 

Επεξεργαζόμαστε το κείμενο «Δώσε την αγάπη» της Αγγελικής Βαρελλά από το ανθολόγιο 
της Α’ Δημοτικού. Το κείμενο αυτό διαπραγματεύεται τη σύγχρονη τάξη που πλέον υπάρχει σε 
οποιαδήποτε χώρα όπου υπάρχουν μαθητές από διάφορα κράτη και εστιάζει στη 
διαπολιτισμικότητα . Το κάθε παιδί αποτυπώνει μια εικόνα ή τη σκέψη του σε περίγραμμα μήλου 
και συνθέτουν τη «μηλιά της αγάπης» και δημιουργούμε «καρπούς/μήλα αγάπης» . Παράλληλα 
δημιουργούμε ένα δέντρο Αγάπης, το οποίο το ονομάζουμε «ΜΗΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» με τα… 
χεράκια μας, δηλαδή με τις παλάμες των μαθητών σχεδιάζουμε ένα δέντρο όπου κρεμάμε τα μήλα 
που έχουμε δημιουργήσει με μηνύματα για τα δικαιώματα του παιδιού. Και συνειδητοποιούμε τη 
σημασία της ισότητας, δικαιοσύνης, ευημερίας και ειρήνης. 
Δραστηριότητα 2η: 

Κάθε μαθητής βρίσκει πληροφορίες από εγκυκλοπαίδεια και από το διαδίκτυο σχετικά με την 
προέλευσή των λαών, την ενδυμασία τους, την κατοικία τους, τα ήθη και έθιμα τους και τη 
διατροφή τους, με τη βοήθεια της καθηγήτριας της πληροφορικής η οποία συμβάλλει στην 
ασφαλή αναζήτηση πληροφοριών. 

Ψάχνοντας πληροφορίες στο διαδίκτυο, συζητάμε για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, βρίσκουμε τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα  και μνημεία, μαθαίνουμε για αυτά και τα ζωγραφίζουμε. Στη συνέχεια 
γνωρίζουμε μέσα από την τέχνη και τους διάσημους ζωγράφους τα κράτη και τη σημασία της 
τέχνης στη ζωή του ανθρώπου.  

Έπειτα, παρουσιάζει στις άλλες ομάδες τις πληροφορίες και κάνει αναπαράσταση του λαού. 
Πώς πήραν τα ονόματά τους οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες; Ποιο όνομα ευρωπαϊκής 

πρωτεύουσας σημαίνει «η πόλη της χαράς»; Ποια πόλη της Γηραιάς Ηπείρου συνδέεται με… 
αρκούδες; Τι δουλειά έχει ο Οδυσσέας στη Λισαβόνα και γιατί μία από τις σπουδαιότερες 
πρωτεύουσες της Γηραιάς Ηπείρου οφείλει το όνομά της σε μια αδελφοκτονία; Η ετυμολογία και 
η ονοματολογία των ευρωπαϊκών πρωτευουσών κρύβουν μικρά μυστικά, από απλώς 
ενδιαφέροντα έως αναπάντεχα και πιπεράτα. Βρίσκουμε τις απαντήσεις όπως: 

 Άμστερνταμ: Σημαίνει φράγμα του ποταμού Άμστελ – για πρώτη φορά αναφέρθηκε τον 
13ο αιώνα, όταν ήταν ακόμη ένα μικρό ψαροχώρι κοντά στο φράγμα του ποταμού, «περιοχή όπου 
αφθονεί το νερό». 

 Βαρσοβία: Σύμφωνα με τον θρύλο, ένας ψαράς με το όνομα Wars ερωτεύτηκε μια 
γοργόνα που ζούσε στον ποταμό Βιστούλα και ονομαζόταν Sawa, Βελιγράδι 

 Βερολίνο: Σύμφωνα με την προφορική παράδοση των Γερμανών, το όνομα προκύπτει από 
την γερμανική λέξη Bär, που σημαίνει αρκούδα Βουδαπέστη 

 Βουκουρέστι: Οι ντόπιοι προτιμούν την πιο «ευχάριστη» ετυμολογική εκδοχή: Αυτή που 
υποστηρίζει πως Βουκουρέστι σημαίνει «η πόλη της χαράς» - από την λέξη bucur που στα 
ρουμανικά σημαίνει χαρά, ευτυχία. 

 Βρυξέλλες: Ετυμολογικά σημαίνει «το σπίτι πάνω στον βάλτο». Πεζό… αλλά ακριβές. 
 Ζάγκρεμπ: Στα κροατικά σημαίνει «ξεθάβω λαβράκι»). 
 Κοπεγχάγη: Σημαίνει «το λιμάνι των εμπόρων». 
 Λισαβόνα: Φοινικική φράση που σημαίνει «ασφαλές λιμάνι». Υπάρχει όμως και μια 

πιο… ελληνικού ενδιαφέροντος εκδοχή, αυτή που θέλει τον Οδυσσέα να περνά από την περιοχή 
και να ιδρύει την πόλη που ονόμασε «Ολισσιπόνα», (πόλη του Ulysses, δηλαδή του Οδυσσέα). 

 Μαδρίτη: Το όνομα συνδέεται και με την λέξη «madroño», που σημαίνει «φραουλιά» στα 
ισπανικά. Προφανώς, το συγκεκριμένο φυτό ευδοκιμούσε στην περιοχή, γι’ αυτό αποτέλεσε και 
μέρος του εμβλήματος της πόλης στα μεσαιωνικά χρόνια. 

 Παρίσι: Στην εποχή του χαλκού, στις όχθες του ποταμού Σηκουάνα ζούσαν οι άνθρωποι 
μιας βελγικής φυλής που ονομαζόταν Parisii, η πόλη που αναπτύχθηκε σταδιακά στην περιοχή 
πήρε το όνομά της από αυτή τη φυλή. 

 Ρώμη: Μάλλον ευρέως γνωστή, η ιστορία της ονομασίας της αιώνιας πόλης θέλει τον 
Ρέμο και τον Ρωμύλο να την ιδρύουν.  

 Σόφια: Η βουλγαρική πρωτεύουσα πήρε το όνομά της από τον περίφημο αρχαίο ναό της 
Ιερής Σοφίας  
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 Τίρανα: Η αλβανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις επικρατέστερες θεωρίες, πήρε το 
όνομά της από την ελληνική λέξη «τύρος» που αναφέρεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα, το 
εμπόριο των οποίων αποτελούσε την κυριότερη πηγή εσόδων της περιοχής. 
Δραστηριότητα 3η: 

Ακόμη και στο καρναβάλι οι δραστηριότητές μας , οι δημιουργίες μας, οι μάσκες και τα 
καπέλα μας έχουν θέμα πολίτες άλλων χωρών και το αποκριάτικο πάρτι μας είναι αφιερωμένο 
στην Ευρώπη. 

Δραστηριότητα 4η:  
Στη συνέχεια γινόμαστε εξερευνητές! Αφού ψάξουμε και συλλέξουμε πληροφορίες από το 

διαδίκτυο, παίρνουμε τις φωτογραφικές μας μηχανές και κάνουμε βόλτα στις γειτονιές της 
Ευρώπης και φωτογραφίζουμε τα υπέροχα αξιοθέατα και μνημεία γνωστών πόλεων. Οι κάτοικοι 
της «Γηραιάς Ηπείρου» δημιούργησαν αξιόλογα υλικά και πνευματικά μνημεία. Έργα 
αρχιτεκτονικής, γλυπτικής και ζωγραφικής κοσμούν σχεδόν όλες τις πόλεις της Ευρώπης, πολλά 
από τα οποία βρίσκονται σε μεγάλες πινακοθήκες και γνωστά μουσεία. Τα έργα αυτά αποτελούν 
επιτεύγματα μεγάλων ιστορικών περιόδων, που έζησε η ήπειρός μας, ξεκινώντας από την Αρχαία 
Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό, τη Γαλλική 
Επανάσταση και φτάνοντας μέχρι την Ευρώπη του σήμερα, όπως: 

 Παρθενώνας  (Αθήνα): Ο Παρθενώνας, ναός χτισμένος προς τιμήν της Αθηνάς, 
προστάτιδας της πόλης της Αθήνας, υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας σημαντικών 
αρχιτεκτόνων και γλυπτών στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα.   

 Βασιλική του Αγίου Πέτρου: Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου(ιταλ. Basilica di San Pietro 
in Vaticano) βρίσκεται στο Βατικανό και είναι χτισμένη πάνω από το σημείο ταφής του 
Αποστόλου Πέτρου.  

 Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας, 'Ανω Μπελβεντέρε, Κάτω Μπελβεντέρε και Ορανζερί, το 
Φύσεν  
Δραστηριότητα 5η: 

 Στη συνέχεια δημιουργούμε το ΠΑΖΛ-ΚΟΛΑΖ «χάρτης της Ευρώπης» με τη φαντασία 
μας. Ψάχνουμε στο διαδίκτυο τις σημαίες κάθε χώρας και έπειτα σε λευκό χαρτί Α3 κάνουμε το 
σκίτσο της Ευρώπης και κολλάμε της σημαίας κάθε χώρας. 

Επομένως, επιτυγχάνεται η ένωση των λαών στο μυαλό και στη συνείδηση των μαθητών και 
βεβαίως, η γνώση της γεωγραφικής θέσης κάθε χώρας στο χάρτη της Ευρώπης. 

Τελειώνουμε τη δραστηριότητα με τη δημιουργία της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης!!! 
Δραστηριότητα 6η: 

Μας αρέσει να γνωρίζουμε τον πολιτισμό κάθε λαού και αποφασίζουμε στις βόλτες στην 
Ευρώπη να γνωρίσουμε και τους σημαντικούς ζωγράφους που εκπροσωπούν κάθε χώρα καθώς 
επίσης και να γνωρίσουμε τη ζωγραφική, την τέχνη που τόσο πολύ ξεχωρίζει στις καρδιές μας και 
μάλιστα να μάθουμε και τα ρεύματα που έχουν επηρεάσει κάθε καλλιτέχνη, με ένα δίωρο 
σεμινάριο από τον καθηγητή των εικαστικών ο οποίος δέχθηκε την πρόσκλησή μας στο ολοήμερο 
τμήμα. 

Γινόμαστε λοιπόν, ζωγράφοι και χρωματίζουμε σημαντικά έργα τέχνης από διάσημους 
ζωγράφους κάθε χώρας και τα συγκρίνουμε με τα αυθεντικά! Πόσο μοιάζουν;;; 

Σύμφωνα με τον Parekh, η εκπαίδευση δε μπορεί να νοηθεί πολιτισμικά ουδέτερη. Το 
διανοητικό περιεχόμενό της και ο προσανατολισμός της είναι διαποτισμένα από το παγκόσμια 
αποδεκτό χαρακτηριστικό της κυρίαρχης κουλτούρας. Αναφερόμενος στη μονοπολιτισμική 
εκπαίδευση, σημειώνει ότι επιδρά αρνητικά στο μαθητή, εφόσον είναι απίθανο να ξυπνήσουμε 
την περιέργειά του για άλλες κοινωνίες και πολιτισμούς, ενώ θεωρεί απίθανο ν’ αναπτύξει τη 
δύναμη της φαντασίας του εφόσον εκλείπει η σύλληψη εναλλακτικών λύσεων. Συνεχίζει, πως 
μόνο όταν κάποιος εκτίθεται σε διαφορετικές κοινωνίες και πολιτισμούς, η φαντασία του 
διεγείρεται και η συνείδηση των εναλλακτικών λύσεων γίνεται αναπόσπαστο τμήμα τρόπων 
σκέψης του (Modgil et all, 1997 σ.50).  

Επομένως η εμπνέουσα αρχή της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να ευαισθητοποιήσει το 
παιδί στην κληρονομημένη πολλαπλότητα του κόσμου-πολλαπλότητα συστημάτων, πεποιθήσεων, 
τρόπων ζωής και κουλτούρας. Η Ελένη Βακαλό, σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα στην τέχνη, 
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αναφέρει πως «η τέχνη διαφέρει μεν από πολιτισμό σε πολιτισμό, συγχρόνως όμως μέσα σε όλους 
σχεδόν τους πολιτισμούς και τα αισθητικά πλαίσια της τέχνης κάθε πολιτισμού, θα 
παρατηρήσουμε ένα κυματισμό εξέλιξης παρόμοιο με της αμπώτιδος και της παλίρροιας» 
(Βακαλό, 1989).  

Η τέχνη εξάλλου είναι μια γλώσσα πανανθρώπινη, χωρίς σύνορα και φυλετικές διακρίσεις, που 
ενώνει και συναδελφώνει τους ανθρώπους και τους βοηθάει να επικοινωνήσουν πνευματικά και 
ειρηνικά (Παπανικολάου, 1998 σ.22). Συνεπώς η εικαστική έκφραση είναι ένα καθοριστικό μέσο 
ανθρώπινης επικοινωνίας, μια γλώσσα διεθνής, οπτική με παγκόσμια αναγνωρίσιμους χαρακτήρες 
(Κάνιστρα, 1987; Κindler,2003) 
Δραστηριότητα 7η:  

Ζωγραφίζοντας με καφέ: Κύπρια καλλιτέχνις φτιάχνει εκπληκτικά σχέδια με χρώμα απ' το 
φλιτζάνι Ο καφές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά πράγματα εκτός από ένα δυναμωτικό 
πρωινό. Ένα από τα πιο ασυνήθιστα είναι και η ζωγραφική 

Για τα έργα της χρησιμοποιεί χαρτί για νερομπογιά και περίπου 5 διαφορετικά χαρμάνια καφέ 
(ανάλογα με το θέμα). 

Φυσικά γίναμε και εμείς ζωγράφοι και αποφασίσαμε να γνωρίσουμε την τέχνη του… καφέ! 
Τελική Δραστηριότητα : 
Δημιουργούμε το τελικό προϊόν, τη μακέτα με το χάρτη της Ευρώπης όπου κάθε χώρα έχει το 

χρώμα της, το μνημείο και τη σημαία της και το κατασκευάζουμε σε συνεργασία με το τμήμα Στ2. 
Ως γνώστες, πλέον, της ιστορίας και της γεωγραφίας της Ευρώπης και επιπλέον ως  καλλιτέχνες, η 
μακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατασκευάζεται με πλαστελίνη, τοποθετούνται οι φιγούρες κάθε 
λαού που προβάλλουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της χώρας τους, τις σημαίες κάθε χώρας 
και τα μνημεία και τα αξιοθέατα που μας προκάλεσαν θαυμασμό και τράβηξαν το ενδιαφέρον μας 
ως περιηγητές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας στην Ευρώπη. 

Αξιολόγηση 
• Οι μαθητές καθόλη τη διαδικασία συμμετείχαν ενεργά και ο ενθουσιασμός τους ήταν 

εμφανής, καθώς η δημοσίευση των έργων τους λειτούργησε ως κίνητρο για δημιουργία και 
επικοινωνία. 

• Αναπτύχθηκαν αισθήματα αποδοχής της διαφορετικότητας και θετικής στάσης απέναντι 
στις δημιουργίες των συμμαθητών τους, αλλά και σε έργα μαθητών σχολείων άλλων χωρών. 

• Η επικοινωνία με τους μαθητές ενός σχολείου στο εξωτερικό αποδείχτηκε πολύτιμη 
εμπειρία, καθώς γνώρισαν άλλες συνήθειες, μοιράστηκαν τρόπους σκέψης και καλλιτεχνικής 
έκφρασης, αντάλλαξαν δώρα, δημιούργησαν νέες φιλίες. 

• Μαθητές οι οποίοι είχαν χαμηλή επίδοση σε κύρια μαθήματα, βρήκαν την ευκαιρία να 
αναδείξουν το ταλέντο τους και να δεχτούν την αποδοχή και εκτίμηση των συμμαθητών τους, 
βελτιώνοντας την αυτοεκτίμηση τους. 

• Συνεργάστηκαν και καλλιεργήθηκε θετικό κλίμα στην τάξη. 
Εν κατακλείδι, οι μαθητές έπρεπε να μάθουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουν τη 

δυνατότητα να κρίνουν τι συμβαίνει και με τον τρόπο τους να επηρεάζουν τα τεκταινόμενα. Για 
το λόγο αυτό η αρχή έγινε μέσα από τη γνωριμία με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η έκθεση της 
Παγκόσμιας Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη της UNESCO δεν ξεχωρίζει την 
ανάπτυξη και την οικονομία από τον πολιτισμό και προτείνει ως μοχλό ανάπτυξης την καλύτερη 
δυνατή εκμετάλλευση της πολιτισμικής κληρονομιάς, το πλάτος της οποίας διευρύνει 
συμπεριλαμβάνοντας μορφές υλικού (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά κτίρια κ.λπ.) και 
άυλου (προφορική ιστορία, γλώσσα κ.λπ.) πολιτισμού και εμμένει στη συμμετοχή της κοινωνίας 
στην πολιτισμική ζωή (Βέμη, Νάκου, 2010). 

Συμπεράσματα 
Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν αφορμή για την έκφραση της δημιουργικότητας των παιδιών 

και τρόπο έκφρασης του ψυχισμού τους. Οι Τέχνες στο σύνολό τους οξύνουν την ευαισθησία του 
παιδιού στο χρώμα, στον ήχο, στο λόγο, στις γεύσεις (Κουτσομάλλης, 2006) γι’ αυτό και στο 
πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν οι Τέχνες, όπως θεατρική αγωγή, εικαστικά, μουσική, χορός και το 
κόμικ. Οι Τέχνες επιτρέπουν στον καθένα να εκφραστεί με τον τρόπο που επιθυμεί. Δεν υπάρχει 
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λάθος ή σωστό, συνεπώς όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ισότιμα καλλιεργώντας και τους οχτώ 
τύπους νοημοσύνης (Gardner, 1983).  

Η ζωγραφική,  καθώς  και  τα  μοτίβα  έντεχνου  συλλογισμού  αποτελούν  δραστηριότητες 
που συμμετέχουν εύκολα όλοι οι μαθητές και εμπεριέχουν διαδικασίες που  μπορούν να 
ενισχύσουν  τις  αρχές  της  συνεργατικότητας  και  της  διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης.  Οι  
εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν αφορμές μέσα από κείμενα για προβολή  
διαθεματικών/διαπολιτισμικών  προσεγγίσεων.  Τα  περισσότερα  μαθήματα  άλλωστε του 
σχολικού προγράμματος ενδείκνυνται για μια διαπολιτισμική προσέγγιση και ειδικά διάφορα 
project των εκπαιδευτικών. Οι  συγκεκριμένες  δράσεις  συμβάλουν  στην  προσωπική,  
κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών και στη συγκεκριμένη  περίπτωση επιχειρήθηκε 
επικοινωνιακή προσέγγιση σε διάφορα γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μέσα από 
βιωματικές τεχνικές και αξιοποίηση  εγκάρσιων δράσεων επιτεύχθηκε η ενεργός συμμετοχή του 
μαθητή στην ανάπλαση δραστηριοτήτων, εργασιών και κατασκευών  και η εμπλοκή του σε 
ποικίλες διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες ενώ οι μαθητές ξεδίπλωσαν τα αισθήματά 
τους και εκφράστηκαν χωρίς το συνεχή φόβο ότι θα κάνουν λάθος (Μητακίδου, 2001). Η  δράση 
αναμόρφωσε και ανασχεδίασε  μιας καθιερωμένη  διδακτική  προσέγγιση  στο  μάθημα 
συνδέοντας βιωματικά την τέχνη  με την  διαπολιτισμική αγωγή και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Σύμφωνα με την ολιστική μέθοδο οι μαθητές μαθαίνουν να επεξεργάζονται νοήματα, ιδέες, 
ερεθίσματα, συναισθήματα ατομικών και ομαδικών εμπειριών και καλούνται να γράφουν, να 
διαβάζουν και  να συζητούν μέσα σε φυσικό, φιλικό περιβάλλον.  Οι  μαθητές  μέσω  της  
διαθεματικής  και  διεπιστημονικής  προσέγγισης  είχαν  πρόσβαση  οι  ίδιοι  σε  πληροφορίες  τις  
οποίες  αξιολογούσαν  και  αξιοποιούσαν.  Ενθαρρύνθηκαν  επίσης   να κάνουν διάλογο μεταξύ 
τους κάτι που αποτελεί βασική ανάγκη των νέων και έγινε συσχέτιση  των  πληροφοριών  με  
απώτερο  σκοπό  τη  σύνθεση  τους. 

Αναφορές 
Πηγές από το διαδίκτυο  
http://www/pz.harvard.edu  
http://www.pz.gse.harvard.edu/visible_thinking.php  
http://www/pz.harvard.edu/vt/visiblethinking  
http://www/pz.harvard.edu/vt/artfulthinking 
http://pzweb.harvard.edu/research/ArtThink.htm 
http://www.pzartfulthinking.org/index.php 
http://junior.gr/forum/viewtopic.php?t=278 
http://www.huffingtonpost.gr/2015/04/01/-life-theatro-eidikes-anagkes_n_6969056.html 
http://3dim-megar.att.sch.gr/index.php/component/content/article/66-start/1202-europe 
https://www.youtube.com/watch?v=5DH8nOQg8Hs 
https://www.youtube.com/watch?v=4Fq-dOJf0x4 
http://www.huffingtonpost.gr/2015/04/01/-life-theatro-eidikes-anagkes_n_6969056.html 
(Προσπελάστηκαν στις 25/04/2016) 
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Το φύλο μέσα από τις δομές της γλώσσας. Μια γλωσσολογική 
προσέγγιση της νέας Γραμματικής Ε’ και Στ’ Δημοτικού. 

 
Γκουντούρα Λαμπρινή 

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας, Απόφοιτη Μεταπτυχιακού «Ελληνική Γλώσσα και 
Λογοτεχνία», ΑΠΚΥ 

lambrini_good@hotmail.com  

Περίληψη 

Η μεταπτυχιακή διατριβή μελέτησε το πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα από τη γλώσσα και τις δομές 
της στη νέα Γραμματική της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Σε επίπεδο Μορφολογίας, Σύνταξης και Σημασιολογίας 
βρέθηκε ότι υπάρχει ανισότιμη προβολή των φύλων μέσω της γλώσσας και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε  
ότι ο γλωσσικός σεξισμός είναι υπαρκτός και εμφανίζεται στις κατηγορίες ανάλυσης που εξετάστηκαν 
(υποκείμενα ρηματικών φράσεων θηλυκού και αρσενικού γένους, αντικείμενα αρσενικού και θηλυκού 
γένους, επιθετικοί προσδιορισμοί γυναικών και ανδρών, επώνυμοι - ανώνυμοι - διάσημοι χαρακτήρες, 
επαγγελματικοί όροι/τίτλοι ανδρών και γυναικών, πρόταξη αρσενικού ή θηλυκού, ταύτιση των λέξεων 
«παιδί» και «άνθρωπος» με άτομα αρσενικού γένους, γενικευτική χρήση αρσενικού γένους). Το γλωσσικό 
περιεχόμενο της Γραμματικής δεν είναι σύμφωνο με τις  διακηρύξεις για την ισότητα των φύλων των 
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, και δε συμφωνεί με τις προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  καθώς δεν προωθεί την ισότιμη προβολή των φύλων παρά το γεγονός ότι είναι 
το τελευταίο εισαχθέν βιβλίο (2011) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όφειλε να διέπεται από το πνεύμα 
της ισότητας των φύλων. 
Λέξεις-κλειδιά: φύλο, γλωσσικός σεξισμός, γλωσσολογία, Γραμματική Δημοτικού  

Δομή Εργασίας  

Η εργασία έχει την εξής δομή: 
 1ο Κεφάλαιο «Γλώσσα και φύλο». Εισάγει το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας 

ορίζοντας βασικές έννοιες στη σχέση γλώσσας και φύλου. 
 2ο Κεφάλαιο «Μεθοδολογία». Αναλύει τη μεθοδολογική πορεία της έρευνας. 
 3ο Κεφάλαιο «Αποτελέσματα ανάλυσης και συζήτηση». Παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης του ερευνώμενου υλικού και επιχειρεί την κριτική ανάλυσή 
τους.  

 Βιβλιογραφία 

Γλώσσα και φύλο 

Στόχος αυτής της διατριβής ήταν να αποκαλύψει πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα από 
τη γλώσσα και τις δομές της στη νέα Γραμματική της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (2011) σε επίπεδο 
Μορφολογίας, Σύνταξης και Σημασιολογίας. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: Υπάρχει ισότιμη προβολή των φύλων 
μέσω της γλώσσας στη νέα Γραμματική Ε’ και ΣΤ’  Δημοτικού; Το γλωσσικό περιεχόμενο της 
Γραμματικής είναι σύμφωνο με τις  διακηρύξεις για την ισότητα των φύλων των ΔΕΠΠΣ και 
ΑΠΣ, του «βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II και με τις προδιαγραφές διδακτικών 
βιβλίων τόσο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Υπάρχει γλωσσικός 
σεξισμός στο συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο και αν ναι, με ποιον τρόπο εμφανίζεται; 

Βιολογικό και κοινωνικό φύλο  

Το βιολογικό φύλο ή “sex” «περιγράφει τις βιολογικές διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες, οι οποίες είναι πανανθρώπινες και καθορισμένες εκ γενετής» (Unesco, 2011: 6). 

Το κοινωνικό φύλο ή “gender” ορίζεται ως οι γυναικείοι και ανδρικοί ρόλοι που 
διαμορφώνονται από το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Unesco, 2011: 
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5).Επίσης, το κοινωνικό φύλο αναφέρεται στις κοινωνικές «προσδοκίες για τα χαρακτηριστικά, τις 
δεξιότητες και τις πιθανές συμπεριφορές» δημιουργώντας έτσι την αναμενόμενη/ επιθυμητή 
θηλυκότητα και αρρενωπότητα, οι οποίες «μαθαίνονται» (Unesco, 2011: 5). Το κοινωνικό φύλο 
συναντάται στις πράξεις, στον λόγο, στις επιθυμίες, στις ιδέες και εμφανίζεται σαν κάτι 
φυσιολογικό, δεδομένο το οποίο γίνεται αποδεκτό όπως η επιστημονική αλήθεια. (Eckert & 
McConnell-Ginet, 2003: 9). Οι West και Zimmerman ορίζουν το κοινωνικό φύλο ως «κάτι με το 
οποίο γεννιόμαστε και όχι κάτι που έχουμε, αλλά κάτι που κάνουμε» ή κατά την Butler «κάτι που 
προβάρουμε» (στο Eckert & McConnell-Ginet, 2003: 10). 

Τα παιδιά κάνουν χρήση των έμφυλων χαρακτηριστικών τους ήδη από την ηλικία των 19 
μηνών(Zosuls et al, στο Κογκίδου, 2014: 804). Η Fine (στο Κογκίδου, 2014: 804) υποστηρίζει ότι 
τα παιδιά έχουν αντίληψη της σημασίας που αποδίδει η κοινωνία στην κατηγοριοποίησή τους σε 
ανδρικό και γυναικείο φύλο. Για αυτό τα παιδιά επιδιώκουν να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές 
προσδοκίες υιοθετώντας έμφυλες πρακτικές. Οι έμφυλες ταυτότητες μετατρέπονται σε νόρμες με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται «η ελεύθερη και ολόπλευρη ανάπτυξη της υποκειμενικότητας των 
παιδιών», αφού «κάθε παρέκκλιση» από τον κανόνα, αποδοκιμάζεται (Κογκίδου, 2014: 806). 

Αν, λοιπόν, τα παιδιά συμμορφώνονται και διαμορφώνονται από τις κοινωνικές νόρμες και 
πρακτικές, γίνεται φανερό ότι η γλώσσα ως κοινωνικό προϊόν δεν καθρεφτίζει μονομερώς την 
κοινωνία, αλλά τη διαμορφώνει και έτσι δύναται σε μεγάλο βαθμό μέσω του λόγου να 
κατασκευάσει έμφυλες ταυτότητες αναπαράγοντας κοινωνικές ανισότητες (Παυλίδου, 2006a: 11). 
Στο σημείο αυτό, οι ερευνητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τη σχέση γλώσσας- φύλου, ώστε 
να αποκαλύψουν την τροχοπέδη για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. 

Σχέση γλώσσας και φύλου σε επίπεδο γλωσσολογίας  

Η σχέση γλώσσας και φύλου εισήχθη ως θέμα προς μελέτη στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Ως 
τα μέσα της δεκαετίας του ’70, η Γλωσσολογία θεωρεί ότι το γραμματικό γένος μιας λέξης 
(δηλαδή η διάκριση σε αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο γένος) «παραπέμπει στο φύλο («φυσικό 
γένος») ως εξωγλωσσική βιολογικά προσδιοριζόμενη, κατηγορία» (Παυλίδου, 2006b). Με την 
είσοδο των Σπουδών Φύλου και του νεοφεμινισμού η γλωσσολογία δεν επικεντρώνεται πλέον στο 
βιολογικό φύλο αλλά στο κοινωνικό φύλο  και συγκεκριμένα, στο ιστορικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό του υπόβαθρο αλλά και στις σχέσεις εξουσίας από τις οποίες διέπεται (Παυλίδου, 
2006b). 

Η γλωσσολογική έρευνα της σχέσης γλώσσας και φύλου διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις. Η 
πρώτη μελετά την εμφάνιση του φύλου στις τυποποιημένες δομές της γλώσσας αναλύοντας το 
πώς τα φύλα αντιπροσωπεύονται άνισα στη γλώσσα (Τσοκαλίδου, 2001: 104). Με άλλα λόγια, 
αναλύεται το πώς αποτυπώνεται ο γλωσσικός σεξισμός. Η δεύτερη κατεύθυνση, μελετά το πώς τα 
δύο φύλα χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή αναλύεται «η γλωσσική 
τους συμπεριφορά» (Τσοκαλίδου, 2001: 104).  

Οι έρευνες της πρώτης κατεύθυνσης εστιάζουν στην αποκάλυψη του αν η γλώσσα είναι 
φορέας των εξουσιαστικών σχέσεων που επικρατούν σε μια ανδροκρατική κοινωνία (Παυλίδου, 
2006b). Η πλειοψηφία των ερευνών καταδεικνύει την «ανισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών στο 
χώρο των γλωσσικών αναπαραστάσεων και του συμβολικού» (Παυλίδου, 2006b). Σε γλωσσικό 
επίπεδο, η γυναίκα υποεκπροσωπείται ή «αποσιωπάται η ύπαρξή της», της αποδίδονται αρνητικά 
στοιχεία και κατασκευάζεται η εικόνα της από μια ανδρική οπτική γωνία ως πρότυπο ομορφιάς ή 
αντικείμενο ηδονής (Παυλίδου, 2006b).   

Η γλωσσολογική έρευνα για τη σχέση της ελληνικής γλώσσας και φύλου εμφανίστηκε με 
καθυστέρηση τη δεκαετία του ΄80. Αίτια ήταν η μειωμένη «μαζικότητα» και «δυναμική» του 
ελληνικού φεμινιστικού κινήματος και η προτίμηση που έδειξαν οι γλωσσολόγοι σε έρευνες που 
δε σχετίζονται με τις «κοινωνικές και επικοινωνιακές πτυχές της ελληνικής γλώσσας» (Παυλίδου 
2006: 10 & 36). Μετά το 2000, στο πλαίσο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, «η χρηματοδότηση 
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων Σπουδών Φύλου και Ισότητας» 
(Στρατηγάκη, 2005), πυροδότησε την αύξηση της ερευνητικής παραγωγής σε θέματα σχέσης 
γλώσσας και φύλου. 
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Η Παυλίδου (2006a: 11), τονίζει πως έργο της Γλωσσολογίας δεν είναι η αιτιολόγηση «της 
οικουμενικότητας της αντρικής κυριαρχίας» αλλά η «αποκάλυψη του ρόλου της γλώσσας στη 
διατήρηση και την αναπαραγωγή των σχέσεων ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα». Η 
Φραγκουδάκη (1987: 23-24) προσθέτει ότι η «γλώσσα δεν είναι κοινωνικά αθώα» καθώς οι 
κοινωνικές νόρμες διαποτίζουν τις λέξεις και ταυτόχρονα λανθάνουν σε αυτές ιδεολογίες ακόμη 
και σε μορφολογικό ή συντακτικό επίπεδο. 

 Γλωσσικός σεξισμός 

Ο γλωσσικός σεξισμός στις γλωσσολογικές έρευνες  εντοπίζεται σε τρεις βασικές γλωσσικές 
δομές: Μορφολογία, Σύνταξη και Σημασιολογία. 

Γλωσσικός σεξισμός στη Μορφολογία  

Σε μορφολογικό επίπεδο, ο γλωσσικός σεξισμός αποτυπώνεται στη μορφολογία των λέξεων 
και συγκεκριμένα στο γραμματικό γένος. Το γραμματικό γένος ακολουθεί την «ιεραρχία 
αρσενικού, θηλυκού και ουδέτερου γένους» (Τσοκαλίδου, 1996: 25). Αυτή η γραμματική ιεραρχία 
αποδεικνύει την “αυθαίρετη” γραμματική υπεροχή του αρσενικού. 

Η κυριαρχία του αρσενικού γραμματικού γένους στη ελληνική γλώσσα δηλώνεται και με τη 
χρήση των οικογενειακών επιθέτων αρσενικού γένους καθώς συνηθίζεται τα γυναικεία επίθετα να 
σχηματίζονται με τη γενική ενικού του αρσενικού (π.χ. Κωνσταντίνου) αποτυπώνοντας έτσι την 
κτήση της γυναίκας και την εξάρτησή της από τον πατέρα ή το σύζυγο μέσω της γλώσσας (γενική 
κτητική) (βλ. σχ. Παυλίδου, 2006: 39). Η προσθήκη του επιθήματος /-αινα/ στο όνομα ή το 
επίθετο του συζύγου της (π.χ. Γκουντούραινα= η γυναίκα του Γκουντούρα).  

Παρά την είσοδο των γυναικών στους αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους δεν έχει 
δημιουργηθεί αντίστοιχος όρος με θηλυκό γραμματικό γένος (π.χ. η ταμίας) ή δε χρησιμοποιείται 
αν υπάρχει (ο/η δικηγόρος). Έτσι, επικαλύπτεται η γυναικεία φύση του επαγγέλματος 
«νομιμοποιώντας» την κατοχή του συγκεκριμένου επαγγέλματος από άντρες. (βλ. σχ. Κογκίδου, 
2014a). Επίσης, προκαλείται δημιουργία αρνητικών αντιλήψεων για τις επιδόσεις γυναικών στο 
χώρο εργασίας αλλά και ταυτόχρονη μείωση της γυναικείας αυτοεκτίμησης σε εργασιακά θέματα 
(Ehrlich, 2004: 320). Χαρακτηριστική είναι η επιθυμητή χρήση του θηλυκού επιθήματος /-ίσσα/, 
/-έσσα/, /-ίνα/, /-τρια/ για επαγγέλματα χαμηλού κοινωνικού κύρους (π.χ. μαγείρισσα, υπηρέτρια, 
εργάτρια) έναντι της μη αρεστής χρήσης των όρων γιατρέσσα/γιατρίνα, δικηγορίνα, 
βουλεύτρια/βουλευτίνα καθώς υποβιβάζουν το κοινωνικό τους κύρος. 

Η γενικευτική (generic) ή ρυθμιστική χρήση του αρσενικού γένους για τη δήλωση και των δύο 
φύλων δηλώνει «ένα σύνολο ανθρώπων με διαφορετικό γένος» (Τσοκαλίδου, 1996: 25-26) 
προκαλώντας αμφισημία που λύνεται μόνο με τα συμφραζόμενα καθώς πίσω από ένα αρσενικό 
επίθημα μπορεί να εννοηθεί είτε το αρσενικό γένος είτε και τα δύο γένη μαζί . Για παράδειγμα 
στην πρόταση “Οι Έλληνες είναι καλοφαγάδες” εννοείται όλος ο ελληνικός λαός, άνδρες και 
γυναίκες. 

Τέλος, σε μορφολογικό επίπεδο δημιουργούνται ζητήματα συμφωνίας καθώς για να δηλωθούν 
κατηγορούμενα που αναφέρονται σε έμψυχα υποκείμενα διαφορετικού φύλου χρησιμοποιείται το 
αρσενικό γένος. Για παράδειγμα “Η Δήμητρα και ο Νίκος είναι παντρεμένοι” ενώ είναι 
αντιγραμματική η πρόταση *“Η Δήμητρα και ο Νίκος είναι παντρεμένες”.  

Σε πραγματολογικό επίπεδο, παρατηρείται ζήτημα συμφωνίας σε αντωνυμίες που, αν και 
μπορεί να αναφέρονται μόνο σε γυναικείο πληθυσμό χρησιμοποιούν το αρσενικό γραμματικό 
γένος. Για παράδειγμα όταν κάποια τηλεφωνεί ο συνομιλητής/τρια θα ρωτήσει «Ποιος είναι;» και 
όχι  «Ποια είναι;» ενώ είναι ξεκάθαρο πως η φωνή είναι γυναικεία. 

 Γλωσσικός σεξισμός στη Σημασιολογία 

 Η βιολογική διαφοροποίηση μπορεί να επιτευχθεί και σε επίπεδο λεξήματος με τα λεξικά 
μορφήματα /αντρ-/ και /γυναικ-/. Τα παράγωγα αυτών των μορφημάτων μπορούν, σε 
σημασιολογικό επίπεδο, να είναι φορτισμένα και με την κοινωνική διαβάθμιση των φύλων και τα 
αντίστοιχα έμφυλα κοινωνικά στερεότυπα (βλ. σχ. Παυλίδου, 2006: 44& 46-47). Κατά τη 
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διαδικασία του υποκορισμού η λέξη «γυναικούλα» στην πρόταση «Φέρεσαι σαν γυναικούλα» 
εμπεριέχει υποτιμητική χροιά ενώ η λέξη «αντράκι» στην πρόταση «Έγινες ολόκληρο αντράκι» 
υποδηλώνει επιδοκιμασία. Παρόμοια, κατά τη μεγέθυνση η λέξη «άντρακλας» υποδηλώνει 
θαυμασμό ενώ η λέξη «γυναικάρα» εμπεριέχει θαυμασμό με σεξουαλικές συνδηλώσεις. 

Σημασιολογικά ουδέτερες λέξεις, όπως «άνθρωπος» και «παιδί», αποκτούν κατά τη χρήση 
τους μια επικάλυψη της γυναικείας φύσης ή «ασάφεια σε σχέση με το φύλο» παραπέμποντας είτε 
«στο ανθρώπινο είδος» είτε «στον ενήλικα άνδρα» ή σε  αγόρι (Κογκίδου, 2014a). 

Γλωσσικός σεξισμός στη Σύνταξη 

 Οι Eckert & McConnell-Ginet (2003: 73) τονίζουν ότι στις «συντακτικές επιλογές» σε σχέση 
με το φύλο και τη σεξουαλικότητα μπορεί να λανθάνει η «κυρίαρχη στερεοτυπική ιδεολογία» 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σύνταξη «καθαυτή είναι κοινωνική πράξη». Για παράδειγμα, στις 
προτάσεις «Ο Νίκος φίλησε τη Λαμπρινή» και «Η Λαμπρινή φίλησε τον Νίκο», η πράξη «το 
φιλί» μένει ίδια αλλά τα υποκείμενα που ενεργούν είναι διαφορετικά καθώς και τα αντικείμενα 
που είναι δέκτες της ενέργειας. Πίσω από αυτές τις προτάσεις μπορεί να υποδηλώνεται μια 
ενεργητική και μια αντίστοιχη παθητική σεξουαλικότητα. 

Έρευνες των Macaulay & Brice (1997: 798-801) σε συντακτικά βιβλία από το 1969 έως το 
1994 έδειξαν ότι οι άνδρες πλειοψηφούν σε θέση Υποκειμένου (84%) ενώ οι γυναίκες υπερτερούν 
σε θέση Άμεσου Αντικειμένου (43%). Κύρια απεικόνιση κοινωνικού σεξισμού στη σύνταξη 
αποτελεί η πρόταξη του αρσενικού όταν τα δύο ζεύγη φύλων είναι μαζί (π.χ. «Ο Αδάμ και η 
Εύα», «άντρες και γυναίκες»). 

Η σύνταξη μπορεί να είναι μία “λεπτή” και φαινομενικά “αθώα” δομή της γλώσσας, αλλά δεν 
αποκλείεται σε συνδυασμό με τις δομές της μορφολογίας και της σημασιολογίας να συνεπικουρεί 
στην αποτύπωση του κοινωνικού σεξισμού και κατά συνέπεια να προβάλλει έμμεσα την 
ανισότητα των φύλων. 

Μη σεξιστική γλώσσα 

Μια ουδέτερη φυλετικά γλώσσα ή μη σεξιστική είναι η γλώσσα που «εξαλείφει ή 
ουδετεροποιεί» την έμφυλη διχοτόμηση από τις δομές της γλώσσας όταν αναφέρεται σε 
ανθρώπους (Unesco, 2011: 5). Δηλαδή, επιχειρείται η αποφυγή φυλετικών διαφοροποιήσεων και 
προκαταλήψεων σε επίπεδο μορφολογίας (π.χ. ο/η δικηγόρος/-ίνα), σημασιολογίας (π.χ. 
στελεχώνω αντί επανδρώνω) και σύνταξης (π.χ. με τη μη πρόταξη του αρσενικού τύπου όταν τα 
φύλα εμφανίζονται σε ζεύγη). 

Όμως, κατά την προσπάθεια να δοθεί φωνή και στα δύο φύλα καταστρατηγείται η οικονομία 
της γλώσσας (π.χ. Ο/Η καθένας/καθεμία μαθητής/μαθήτρια μπορεί να παραλάβει το γραπτό 
του/της από τον/τη δάσκαλο/δασκάλα του/της) (Παυλίδου, 2006: 53). Κάτι τέτοιο δε σημαίνει ότι 
δεν μπορεί ή είναι ανώφελο να αντιμετωπιστεί ο γλωσσικός σεξισμός καθώς, όπως τονίζει και η 
Iragaray (1976) (στο Τσοκαλίδου, 1996: 37), «Αν συνεχίσουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, θα 
αναπαράγουμε την ίδια ιστορία». Αυτό που μπορεί να πετύχει την εξάλειψη του γλωσσικού 
σεξισμού θα ήταν σίγουρα η εξάλειψη του φαινομένου που το προκαλεί, δηλαδή του κοινωνικού 
σεξισμού. Στην κατεύθυνση της ισότητας των φύλων θα βοηθήσει τόσο η ευαισθητοποίηση σε 
θέματα ισότητας των φύλων όσο και η ευαισθητοποίηση στη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας και 
στην επίδραση που έχει η σεξιστική γλώσσα στην αντανάκλαση, παραγωγή και αναπαραγωγή της 
κοινωνικής ανισότητας των φύλων. 

Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στην έμφυλη διχοτόμηση 

Έρευνες δείχνουν υποεκπροσώπηση των γυναικών στα σχολικά εγχειρίδια και προβολή 
φυλετικά προκαθορισμένων ρόλων (Blumberg, 2007: 4). Μαθητές/-τριες ενστερνίζονται αξίες, 
στάσεις, αντιλήψεις και ιδέες που προβάλλονται, καθώς είθισται τα σχολικά εγχειρίδια να 
θεωρούνται αυθεντία. Σε μαθήτριες/-ές Δημοτικού εντοπίζεται μειωμένη κριτική αντίσταση σε 
προβαλλόμενα φυλετικά στερεότυπα. Αν η γλώσσα των σχολικών εγχειριδίων διέπεται από το 
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πνεύμα της ισότητας των φύλων, θα «δημιουργηθούν γενιές που μπορούν να σταθούν κριτικά 
στην ηγεμονική θέαση ανδρισμού και θηλυκότητας» (Daraki, 2007: 53-54). 

Τα σχολικά εγχειρίδια μπορούν μέσα από την άνιση προβολή των φύλων να «φυσικοποιούν» 
την ανδρική κυριαρχία. Κατά τον Bourdieu (2007: 103)  «αν οι γυναίκες υποβάλλονται σε μια 
διαδικασία κοινωνικοποίησης, [sc. όπως αυτή των σχολικών εγχειριδίων], που τείνει να τις 
μειώνει ή να τις αρνείται, ακολουθούν μια μαθητεία αρνητικών αρετών, αυταπάρνησης, 
υποχώρησης και σιωπής [sc. ενώ ταυτόχρονα] οι άνδρες είναι και αυτοί εγκλωβισμένοι στην 
κυρίαρχη παράσταση και με έναν υπόγειο τρόπο θύματά της». Σχολικά εγχειρίδια που 
εξοικειώνουν τον μαθητικό πληθυσμό με μη στερεοτυπικούς ρόλους των φύλων μπορούν να 
αμβλύνουν την πόλωση των φύλων (Κανταρτζή, 1991: 26). 

Διακηρύξεις ισότητας – Προδιαγραφές σχολικών βιβλίων 

 «Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει 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.» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2003a: 647). Τα 
κείμενα και οι εικόνες πρέπει να παρέχουν «παραδείγματα από τη ζωή όλων των παιδιών 
ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, χρώματος και άλλων ορατών ιδιαιτεροτήτων». Τίθεται ως όρος 
«να προάγεται η ισότητα των φύλων και να μην υποθάλπεται η στερεοτυπική σκέψη και η 
σεξιστική προκατάληψη σε σχέση με τους κοινωνικούς και άλλους ρόλους των φύλων» 
(Υ.ΠΑΙ.Θ., 2003b: 670). 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προτείνει οι συγγραφείς του εκπαιδευτικό υλικού «να έχουν 
επίγνωση της ανάγκης να καταστεί η ισότητα των φύλων κριτήριο ποιότητας» και οι 
εκπαιδευτικοί να εξαλείψουν σεξιστικά στερεότυπα ή στρεβλώσεις τόσο στη γλώσσα όσο και στις 
εικόνες των βιβλίων (Council of Europe, 2007). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει τα κράτη 
μέλη να εξαλείψουν από τα σχολικά εγχειρίδια φυλετικά στερεότυπα τα οποία παρουσιάζουν, 
παραδείγματος χάρη, «γυναίκες να αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα, όπως η φροντίδα των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και του νοικοκυριού, ενώ άντρες, αντίθετα, […] να εργάζονται για την 
εξασφάλιση εισοδήματος και να σταδιοδρομούν» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012). 

Μεθοδολογία έρευνας 

 Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (ΠΑΠ) σε 
συνδυασμό με την Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ) κατά το πρότυπο του Norman Fairclough. 
Σκοπός του μεθοδολογικού εργαλείου ήταν να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα των ποιοτικών και 
ποσοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς η ΠΑΠ προσφέρει συγκρίσιμα και αξιοποιήσιμα 
αποτελέσματα ενώ η ΚΑΛ βοηθά στην ερμηνεία τους δίνοντας κοινωνικές προεκτάσεις. 

Ορίστηκε ως μονάδα καταγραφής η «μονάδα συμφραζομένων» καθώς η λέξη δεν ήταν 
πάντοτε εφικτό να αναλυθεί/κατηγοριοποιηθεί ανεξάρτητα από τα συμφραζόμενά της και 
χρειάστηκε ένα εκτενέστερο τμήμα λόγου (π.χ. ονοματική/ρηματική φράση, ημιπερίοδος) 
(Κυριαζή, 1999: 289). 

Επιχειρήθηκε η διαμόρφωση διαφορετικών και περισσότερων κατηγοριών ανάλυσης για την 
επίτευξη της μέγιστης δυνατής αξιοπιστίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι κατηγορίες είναι 
εξαντλητικές. Οι τελικές κατηγορίες ανάλυσης είναι οι εξής: 

1. Υποκείμενα ρηματικής φράσης θηλυκού και αρσενικού γένους. 
1.1 Ρηματικές φράσεις που δηλώνουν νοητικές ενέργειες/εκπαιδευτικές επιδόσεις και έχουν ως  

υποκείμενα γυναίκες και άνδρες. 
1.2 Ρηματικές φράσεις σχετικές με οικιακές εργασίες που έχουν άνδρες και γυναίκες σε θέση 

υποκειμένου.  
1.3 Θηλυκά και αρσενικά υποκείμενα παθητικής διάθεσης. 
2. Άνδρες και γυναίκες σε θέση αντικειμένου. 
3. Επιθετικοί προσδιορισμοί που συνοδεύουν άντρες και γυναίκες. 
3.1. Κατηγοριοποίηση επιθετικών προσδιορισμών (κοινωνικά, νοητικά, συναισθήματα, 

εμφάνιση). 
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4. Ονόματα που αντιστοιχούν σε επώνυμους/-ες άνδρες και γυναίκες. 
4.1 Ονόματα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες/-ους γυναίκες και άνδρες. 
5. Διάσημα ονόματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες και άνδρες. 
6. Ανδρικοί και γυναικείοι επαγγελματικοί όροι/τίτλοι. 
6.1 Γυναικείοι επαγγελματικοί όροι με θηλυκό και αρσενικό γραμματικό γένος. 
6.2 Γυναικείοι επαγγελματικοί όροι/τίτλοι που παραπέμπουν σε χαμηλό ή υψηλό κοινωνικό 

κύρος συγκριτικά  με το γραμματικό γένος τους. 
6.3 Ιεραρχικά υψηλόβαθμοι επαγγελματικοί όροι/τίτλοι που αντιστοιχούν σε άνδρες και 

γυναίκες. 
7. Πρόταξη αρσενικού ή θηλυκού όταν τα δύο φύλα εμφανίζονται μαζί. 
8. Ταύτιση της λέξης «παιδί» με άτομα αρσενικού γένους. 
9. Ταύτιση της λέξης «άνθρωπος» με άτομα αρσενικού γένους. 
10. Γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους. 

 Καινοτομία διατριβής 

Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση βρέθηκε πληθώρα ερευνών που επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη φυλετικών στερεότυπων στα σχολικά εγχειρίδια διαχρονικά. Όσον αφορά τα ελληνικά 
σχολικά εγχειρίδια, οι μελέτες περιορίζονται στην καταγραφή παρουσίασης των γυναικών σε 
υποδεέστερους ρόλους. Η παρούσα εργασία θέλησε να καινοτομήσει μελετώντας το πώς 
παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα από τη γλώσσα και τις δομές της. Παρά τον όγκο των μελετών 
για βιβλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με το φύλο, δεν εντοπίστηκαν αρκετές 
μελέτες μετά το 2005/2006 οπότε και εισήχθησαν τα νέα πακέτα βιβλίων σύμφωνα με τις 
μεταρρυθμίσεις των ΔΕΠΣ και ΑΠΣ στο πλαίσιο προώθησης της φυλετικής ισότητας. Ένας 
ακόμη λόγος επιλογής της Γραμματικής είναι ότι αποτελεί το πιο πρόσφατο εισαχθέν βιβλίο 
(2010/2011). Πρέπει να τονιστεί ότι δεν εντοπίστηκε καμία μελέτη σχετική με το συγκεκριμένο 
σχολικό εγχειρίδιο αλλά και διαχρονικά δε βρέθηκε καμία μελέτη για βιβλίο Γραμματικής σε 
σχέση πάντα με τις έμφυλες αναπαραστάσεις καθιστώντας την παρούσα έρευνα πρωτοπόρα.  

Συμπεράσματα 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελέτησε το πώς παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα από 
τη γλώσσα και τις δομές της. Βρέθηκε ότι υπάρχει ανισότιμη προβολή των φύλων διαμέσου της 
γλώσσας στη νέα Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Το γλωσσικό περιεχόμενο της Γραμματικής 
δεν είναι σύμφωνο με τις  διακηρύξεις για την ισότητα των φύλων των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ αλλά και 
του «βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II και δε συμφωνεί με τις προδιαγραφές των 
διδακτικών βιβλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς δεν προωθεί την 
ισότιμη προβολή των φύλων παρά το γεγονός ότι είναι το τελευταίο εισαχθέν βιβλίο (2011) στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όφειλε να διέπεται από το πνεύμα της ισότητας των φύλων. Έτσι, 
λοιπόν, ο γλωσσικός σεξισμός είναι υπαρκτός ακόμη και σε ένα βιβλίο γραμματικής. Ο 
γλωσσικός σεξισμός στο συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο εμφανίζεται ως εξής στις κατηγορίες 
ανάλυσης που εξετάστηκαν. 

• Βρέθηκε υπερίσχυση των Υποκειμένων αρσενικού γένους με ποσοστό ≃71,43 % άρα και 
μεγαλύτερη δράση αρσενικών προσώπων. Τα Υποκείμενα ρηματικών φράσεων που δηλώνουν 
νοητικές ενέργειες/εκπαιδευτικές επιδόσεις ήταν άνδρες σε ≃ 85,11% επιβεβαιώνοντας μέσω της 
σύνταξης τη σεξιστική αντίληψη για τις κατώτερες νοητικές δυνατότητες του γυναικείου φύλου. 
Τα μοναδικά Υποκείμενα ρηματικών φράσεων σχετικών με οικιακές εργασίες είναι γυναίκες 
προβάλλοντας στερεοτυπικά μέσω της σύνταξης τον ρόλο των γυναικών στη διαχείριση του 
νοικοκυριού. Δε βρέθηκε αριθμητική υπεροχή των γυναικών σε θέση υποκειμένου ρημάτων 
παθητικής διάθεσης. 

• Όσον αφορά τη θέση αντικείμενου δεν εντοπίστηκε σημαντική διαφορά σε άνδρες και 
γυναίκες. Παρατηρήθηκε, όμως, ότι στις προτάσεις που το υποκείμενο και το αντικείμενο είναι 
διαφορετικού φύλου, το υποκείμενο είναι άνδρας και το αντικείμενο γυναίκα σε ποσοστό  ≃73,68 
%. Τοιουτοτρόπως, διαμορφώνεται μια κεκαλυμμένη σεξουαλικότητα μέσω της σύνταξης,  όπου 
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το αρσενικό φύλο έχει τον κυρίαρχο ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ η γυναίκα έχει μια 
παθητική στάση ως δέκτης της ενέργειας σε θέση αντικειμένου. 

• Μεγάλο ποσοστό (≃65,48%) των επιθετικών προσδιορισμών των ανδρών αποκαλύπτει 
την εμφανέστερη ανδρική παρουσία στα αποσπάσματα λόγου της Γραμματικής. Όσον αφορά τους 
επιθετικούς προσδιορισμούς που προσδίδουν κοινωνικά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκε 
ποικιλομορφία στα επίθετα των ανδρών, βρέθηκε γλωσσικός σεξισμός σε βάρος των ανδρών, 
καθώς εντοπίστηκαν επίθετα που τους αποδίδουν το φυλετικό στερεότυπο της βίας/επιθετικότητας  
και βρέθηκε ένας επιθετικός προσδιορισμός που αποδίδει σεξιστικά το στερεότυπο της φλυαρίας 
σε γυναίκες. Σχετικά με τους επιθετικούς προσδιορισμούς που σχετίζονται με θετικές νοητικές 
λειτουργίες παρατηρήθηκε ποσοτική και ποιοτική υπερίσχυση των ανδρών με  υπερδιπλάσια 
αναλογία επιθέτων 7 : 3 υπέρ των ανδρών, αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά το έμφυλο 
στερεότυπο που αποδίδει τη νοητική δεινότητα στους άνδρες εξοβελίζοντας από τη σφαίρα της 
νόησης τις γυναίκες. Όσον αφορά τους επιθετικούς προσδιορισμούς σε σχέση με τα 
συναισθήματα δε βρέθηκε να επιβεβαιώνεται κάποια στερεοτυπική αντίληψη για κάποιο από τα 
φύλα. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί που αφορούν την εξωτερική εμφάνιση των δύο φύλων, 
καταγράφηκαν σε αναλογία 10 : 7 υπέρ των γυναικών αποδεικνύοντας μικρή αλλά όχι σημαντική 
ταύτιση της γυναίκας με την εξωτερική της εμφάνιση αποφεύγοντας έτσι την επιβεβαίωση του 
φυλετικού στερεότυπου σε βάρος των γυναικών που τις συνδέει με την εμφάνισή τους. 

• Βρέθηκε  υποεκπροσώπηση διάσημων θηλυκών προσώπων  της Ιστορίας, των Τεχνών και 
των Γραμμάτων με το χαμηλό ποσοστό ≃16,67% αποκλείοντας τις γυναίκες από το χώρο των 
κοινωνικών επιτευγμάτων με αποτέλεσμα τη μειωμένη αυτοεκτίμηση των κοριτσιών αλλά και 
αντίστροφα την αυξημένη πίεση για επιτυχία που μπορεί να δημιουργείται στα αγόρια. Όσον 
αφορά τις γυναίκες και τους άνδρες με δικό τους όνομα καταγράφηκε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό 
ανδρικών επώνυμων χαρακτήρων, όμως, σε επίπεδο ανωνυμίας οι γυναίκες μειοψηφούν με  
ποσοστό ≃36,18% πράγμα που δεν επιτρέπει να θεωρηθεί ότι η ανωνυμία σχετίζεται με τον 
δευτερεύοντα ρόλο των γυναικών στα αποσπάσματα λόγου. 

• Παρατηρείται σημαντική αριθμητική υπεροχή των εμφανιζόμενων ανδρικών 
επαγγελμάτων σε ποσοστό ≃86,61% έναντι των γυναικείων με ≃13,39%. Τα επαγγέλματα με 
αρσενικό γραμματικό γένος χαμηλού κύρους  είναι πολύ λιγότερα από αυτά με θηλυκό 
γραμματικό γένος. Εκτός από τη διπλότυπη εμφάνιση του ιατρικού επαγγέλματος, τα περισσότερα 
επαγγέλματα υψηλού κοινωνικού κύρους αποδίδονται με αρσενικό γραμματικό γένος. Αντίστοιχα, 
παρατηρείται αυξημένη επαγγελματική ποικιλομορφία σε κοινωνικά υποδεέστερα επαγγέλματα 
με θηλυκό γραμματικό γένος. Βρέθηκε υψηλό ποσοστό των ανδρικών επαγγελματικών 
όρων/τίτλων σε επίπεδο ιεραρχίας που φτάνει το ≃91,43%. Οι γυναίκες λείπουν από τις 
υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας. Η εικόνα που σχηματίζεται στο μαθητικό πληθυσμό είναι ότι οι 
γυναίκες δεν μπορούν να φτάσουν σε υψηλές επαγγελματικές θέσεις με όλες τις συνέπειες που 
μπορεί να έχει αυτό στην αυτοεκτίμησή τους. 

• Παρατηρήθηκε πρόταξη του αρσενικού έναντι του θηλυκού σε αναλογία 2 : 1. Η διπλάσια 
σε φορές πρόταξη του αρσενικού μπορεί κεκαλυμμένα να δείχνει τη στερεοτυπική κυριαρχία του 
αρσενικού στην κοινωνία. Για ακόμη μια φορά σε επίπεδο σύνταξης η θηλυκή παρουσία έρχεται 
δεύτερη με όποια συνέπεια μπορεί να έχει μια κατά τα άλλα «αθώα» συντακτική σειρά. 

• Βρέθηκαν μόνο δύο περιπτώσεις έμμεσης ταύτισης της λέξης «παιδί» με άτομα αρσενικού 
γένους και έξι περιπτώσεις  έμμεσης και άμεσης ταύτισης της λέξης «άνθρωπος» με άτομα 
αρσενικού γένους. 

• Βρέθηκαν πολλές περιπτώσεις γενικευτικής χρήσης του αρσενικού γένους σε ουσιαστικά, 
επίθετα και μετοχές αλλά καμία περίπτωση συνδήλωσης των δύο φύλων (π.χ. μαθητής/μαθήτρια) 
ή γενικευτική χρήση του θηλυκού γένους, εξοβελίζοντας γλωσσικά ακόμη μια φορά τις γυναίκες 
από το βιβλίο της Γραμματικής. 

Συμπερασματικά, για την αλλαγή της στάσης των παιδιών ως προς την ισότητα των φύλων δεν 
αρκεί  μόνο ένα μη σεξιστικό γλωσσικό περιεχόμενο, αλλά χρειάζεται και η ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο να μυήσει τα παιδιά με ιδέες ισότητας 
(Κανταρτζή, 2003: 115). Σημαντική, λοιπόν, είναι η θέση που παίρνει η/ο εκπαιδευτικός στα 
θέματα έμφυλης διχοτόμησης καθώς δύναται να προετοιμάσει «τους μαθητές […] να δεχτούν το 
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κοινωνικό κατεστημένο» ή να τους μυήσει σε ιδέες «κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας» 
(Cummins, 2005: 64). Τέλος, κρίνεται επιβεβλημένη η αναθεώρηση του σχολικού εγχειριδίου της 
Γραμματικής στο πλαίσιο των προδιαγραφών και των διακηρύξεων για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων. 

Αναφορές 

Baider, F. (2007). “Lexical change, discourse practices and the French press: Plus ça change, plus c’est la 
même chose?” In Language variation--European perspectives II : selected papers from the 4th International 
Conference on Language Variation in Europe (ICLAVE 4), ed. S. Tsiplakou, M.  Karyolemou & P. Pavlou. 
Nicosia, 27-46. 
Blommaert, J. and C.  Bulcaen. (2000). “Critical Discourse Analysis”.  Annual Review of Anthropology 29: 
447-466. 
Blumberg, R. L. (2007). Gender Bias in Textbooks: A Hidden Obstacle on The Road to Gender Equality in 
Education. Prepared for Education for All Global Monitoring Report 2008 Education for All by 2015: will 
we make it?. UNESCO. 
Bourdieu, P. (2007). Η Ανδρική Κυριαρχία. επιμ. Ν. Παναγιωτόπουλος, μτφρ. Ε. Γιαννοπούλου, Αθήνα: 
Εκδόσεις Πατάκη. 
Cameron, D. et al. (1998). The Feminist Critique of Lanhuage: A Reader. ed. D.Cameron. London and New 
York: Routledge. 
Council of Europe. (2007). Σύσταση CM / Rec (2007) 13 της Επιτροπής των Υπουργών στα κράτη μέλη για 
την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. 
Cummins, J. (2005). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με Σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια 
Κοινωνία της Ετερότητας. μτφρ. Σ. Αργύρη, Αθήνα: Gutenberg. 
Daraki, E. (2010). ““Re-Constructing” Boys and Girls in the Primary Classroom: Making 12-year-old Pupils 
Sensitive to Gender Symmetry Issues through a Project.” Στο Έμφυλοι Μετασχηματισμοί – Gendering 
Transformations. Πρακτικά συνεδρίου του Π.Π.Σ. «Το Φύλο στις Κοινωνικές Επιστήμες. Σύγχρονες 
Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις και Προοπτικές στην Έρευνα και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση», επιμ. 
Μ. Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο του έργου «Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για Θέματα Φύλου και 
Ισότητας», Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 46-57. 
Eckert, P. and S. McConnell-Ginet. (2003). Language and Gender.    Cambridge: Cambridge University 
Press. 
Ehrlich, S. (2004). “Language and Gender”. In The Handbook of Applied Linguistis, ch. 12, ed. A. Davies 
and C. Elder. Malden, Oxford and Victoria: Blackwell Publishing, 304-327. 
Fairclough, N. (2010). “General Introduction”. In Critical Discourse  Analysis. The Critical Study of 
Language. New York: Routledge, 1-22. 
Macaulay, M. and C. Brice. (1997). “Don’t Touch my Projectile: Gender Bias and Stereotyping in Syntactic 
Examples.” Language 73 (4): 798-825. 
Unesco. (2011). Priority Gender Equality Guidelines. ed. Division for Gender  Equality office of the 
Director-General. UNESCO publications. 
Ευρωπαϊκή Ένωση. (2012). «Πρόταση Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σχετικά με την Ισότητα 
Μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.», στο διαδίκτυο: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-/EP//TEXT+REPORT+A7-2014-
0073+0+DOC+XML+V0//EL [προσπελάστηκε 04/3/15]. 
Κανταρτζή, Ε. (1991). Η Εικόνα της Γυναίκας. Διαχρονική Έρευνα των Αναγνωστικών Βιβλίων του 
Δημοτικού Σχολείου. Μεταπτυχιακή διατριβή. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. 
Κανταρτζή, Ε. (2003). Τα Στερεότυπα του Ρόλου των Φύλων στα Σχολικά Εγχειρίδια του Δημοτικού 
Σχολείου. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. 
Κελεπούρη, Μ. (2006). Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας και η Συγκρότηση του Εθνικού Εαυτού στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η Εθνική Διάσταση της Κοινωνικής Λειτουργίας του Λογοτεχνικού Φαινομένου. 
Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Κογκίδου, Δ. (2014). «Κοριτσίστικα/Αγορίστικα ή Ουδέτερα ως Προς το Φύλο Παιχνίδια». Στο Ανα-
Στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, επιμ. Μ. 
Τζεκάκη και Μ. Κανατσούλη. Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, 798-817. 
Κογκίδου, Δ. (2014a). «Εκπαιδευτικό σύστημα και αναγκαιότητα της μη σεξιστικής γλώσσας», στο 
διαδίκτυο: http://tvxs.gr/news/paideia/ekpaideytiko-systima-kai-anagkaiotita-tis-mi-   seksistikis-glossas 
[προσπελάστηκε 07/04/2015]. 
Κυριαζή, Ν. (1999). Η Κοινωνιολογική Έρευνα, Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων και των Τεχνικών. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 304 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Μπονίδης, Κ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της 
σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Παυλίδου, Θ.-Σ. (2006). «Γλώσσα-γένος-φύλο: Προβλήματα, αναζητήσεις και ελληνική γλώσσα». Στο 
Γλώσσα-Γένος-Φύλο, επιμ. Θ.-Σ. Παυλίδου,  [2η Έκδοση]. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών (Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη), 15-64. 
Παυλίδου, Θ.-Σ. (2006a). «Πρόλογος». Στο Γλώσσα-Γένος-Φύλο, επιμ. Θ.-Σ. Παυλίδου,[2 Έκδοση]. 
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη), 10-12. 
Παυλίδου, Θ.-Σ. (2006b). « Γλώσσα και φύλο [gender and language]», στο διαδίκτυο: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=141 [προσπελάστηκε 
26/02/2015]. 
Στρατηγάκη, Μ. (2005). «Σπουδές φύλου και ισότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια», Παιδεία και Κοινωνία 
(ένθετο στην εφ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ), τχ 1, Απρίλιος. 
Τσοκαλίδου, Ρ. (1996). Το Φύλο της Γλώσσας. Οδηγός Μη-σεξιστικής Γλώσσας για τον Δημόσιο Ελληνικό 
Λόγο. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων. 
Τσοκαλίδου, Ρ. (2001). «Γλώσσα και φύλο». Στο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη  Γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. 
Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 104-107. 
Υ.ΠΑΙ.Θ. - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). (2003a).Δ΄: 
Παράρτημα 1. Οδηγίες προς τους Συγγραφείς των Σχολικών Βιβλίων. 
Α. Γενικές Αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Αθήνα, 647-
669. Υ.ΠΑΙ.Θ. - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). (2003b).2. 
Προδιαγραφές Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα, 670-684. 

  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 305 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Διδάσκω εξισώσεις χρησιμοποιώντας ΤΠΕ 
 

Κόμπος Κωνσταντίνος 
Διευθυντής στο 1ο Πειραματικό Δημ. Σχ. Θεσ/κης-Α.Π.Θ. 

kkompos@gmail.com 

Περίληψη 

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθηματικών συμβάλλει στην ανάπτυξη 
καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδασκαλία των αλγεβρικών και αριθμητικών εννοιών στο 
δημοτικό σχολείο με τη χρήση αυτών καθιστά το μάθημα ενδιαφέρον, ζωντανό, λειτουργικό και ευχάριστο. 
Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και ικανότητες με ενεργό συμμετοχή και παιγνιώδη τρόπο, ενώ αναπτύσσουν 
κριτικές ικανότητες και θετικές στάσεις για τα μαθηματικά. Στην παρούσα εργασία η διδασκαλία της 
έννοιας της μεταβλητής και η χρήση αυτής στην έκφραση σχέσεων σε αριθμητικές παραστάσεις, γίνεται με 
την χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας). Η διδακτική προσέγγιση που 
παρουσιάζεται στη διδασκαλία των εξισώσεων αποτελεί σχέδιο εργασίας και μπορεί να εφαρμοστεί με 
παραλλαγές και στη διδασκαλία και άλλων μαθηματικών εννοιών, όπως οι λόγοι και τα ποσοστά. 
Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, καινοτόμος διδακτική προσέγγιση, μεταβλητές,  εξισώσεις 

Εισαγωγή 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα 
της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) στην εκπαίδευση, 
γιατί επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας, στο ρόλο των εκπαιδευτικών μέσα στο νέο 
γνωστικό και μαθησιακό πλαίσιο και στα αναλυτικά προγράμματα που προσαρμόζονται στα νέα 
δεδομένα. Οι ΤΠΕ συμβάλλουν θετικά στη διδασκαλία, γιατί επιτρέπουν την επεξεργασία, την 
αποθήκευση και τη μετάδοση πληροφοριών (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο, προσομοιώσεις, 
κ.ά.), αλλά δεν αντικαθιστούν τον εκπαιδευτικό (Reynοlds D. & Trip H., 2003). Ο εκπαιδευτικός 
χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ υλοποιεί σύγχρονες καινοτόμες διδακτικές μαθησιακές τεχνικές, 
υπερβαίνει το τυπικό επίπεδο της παρουσίασης (αναμετάδοσης και εκπομπής) της πληροφορίας 
και υλοποιεί μια εποικοδομητική προσέγγιση. Η γνώση ανακαλύπτεται, συμπληρώνεται και 
οικοδομείται πάνω σε προηγούμενες. Η μάθηση είναι ενεργητική διαδικασία δόμησης της γνώσης 
με βάση τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών και με κατάλληλη βοήθεια από τον ενήλικα 
εκπαιδευτικό (Vygotsky, 1990). Με τη χρήση των ΤΠΕ οι γνώσεις δεν είναι μια απλή αποθήκευση  
πληροφοριών αλλά προσαρμόζονται στο πνεύμα της εκπαίδευσης της σύγχρονης εποχής (συνεχείς 
αλλαγές, πληθώρα πληροφοριών κ.α.). 

Το 2010 με τη δημιουργία των σχολείων ΕΑΕΠ (Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος) πραγματοποιείται η είσοδος του διαδραστικού πίνακα στα δημόσια σχολεία και 
ταυτόχρονα αναπτύσσονται στο διαδίκτυο  πολλά ιστολόγια με δραστηριότητες. Οι προτάσεις των 
ιστολογίων μπορούν χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές, έτσι ώστε η διδασκαλία 
να είναι δημιουργική, ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και σε παιγνιώδη μορφή. Το 2011 
δημιουργούνται τα πρότυπα πειραματικά σχολεία με στόχο την έρευνα και τη δημιουργία 
καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μία καινοτόμος τεχνική διδασκαλίας που 
εφαρμόζεται στο 3ο τμήμα της Στ΄ τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 
Θεσσαλονίκης  για την ενότητα 2 του σχολικού εγχειριδίου των μαθηματικών, «τις εξισώσεις». Η 
παρουσίαση της συγκεκριμένης τεχνικής στοχεύει να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς 
εναλλακτικές μεθόδους εργασίας, με χρήση ΤΠΕ, για οικοδόμηση γνώσεων και ικανοτήτων με 
ενδιαφέροντα, ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Οι μαθητές αναπτύσσουν θετικές στάσεις για τα 
μαθηματικά, διδασκόμενοι εξισώσεις με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η προτεινόμενη 
διδασκαλία αποτελεί ένα πλάνο εργασίας για τη διδασκαλία και άλλων μαθηματικών εννοιών που 
διδάσκονται στα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι 
εφικτή μελλοντικά η  δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με καινοτόμες πρακτικές 
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διδασκαλίας των μαθηματικών εννοιών. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη βάση 
αυτή εφαρμόζοντας ή τροποποιώντας τα προτεινόμενα σχέδια εργασίας.  

 
Μέθοδος 

Στο Στ3 του σχολείου φοιτούν 15 μαθητές που κατανέμονται σε 3 μεικτές ομάδες. Η 
διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται με τη χρήση της ομαδικής διδασκαλίας. Ο 
εκπαιδευτικός σχεδιάζοντας τη διδασκαλία του ακολουθεί τους στόχους του Αναλυτικού 
Προγράμματος και χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο αλλά και το διαδίκτυο με τις ηλεκτρονικές 
εφαρμογές του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου των μαθηματικών της Στ΄ τάξης τα παιδιά 
γνωρίζουν και διδάσκονται τις εξισώσεις. Μέσω αυτών των μαθηματικών εννοιών μεταβαίνουν 
από την αριθμητική στην άλγεβρα, που αποτελεί το νέο, το διαφορετικό για τους μαθητές, αφού 
διαθέτει δικές της αρχές και κανόνες που διαφέρουν από την αριθμητική. Για παράδειγμα στην 
αριθμητική η παράσταση 63+62 ερμηνεύεται ως πρόσθεση των αριθμών, ενώ στην άλγεβρα  το 
άθροισμα των παραπάνω αριθμών  που είναι 125 προκύπτει από συνδυασμό προσθετέων. Η 
σημαντική διαφορά της άλγεβρας από την αριθμητική στο επίπεδο της γλώσσας είναι 
σημασιολογική και οι αλλαγές που γίνονται είναι σημαντικές για τα παιδιά στον τρόπο σκέψης 
τους με την εμφάνιση των γραμμάτων στις αριθμητικές παραστάσεις. Η παράσταση α+6 δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί εύκολα από το παιδί ως πρόβλημα πρόσθεσης. Τα παιδιά έχουν διδαχτεί 
στην αριθμητική να προσθέτουν, να αφαιρούν, να πολλαπλασιάζουν και να διαιρούν 
συγκεκριμένους σταθερούς αριθμούς. Στην άλγεβρα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν μεταβλητές και 
αριθμούς που δεν είναι σταθεροί. Ένας μικρός αριθμός μαθητών μπορεί να αντιληφθεί και να 
ερμηνεύσει τις μεταβλητές (Kuchemann, 1981).  Οι μέθοδοι επίλυσης των εξισώσεων με τη χρήση 
της ισότητας των μερών και της νέας αντίληψης που αυτή απαιτεί από τους μαθητές δημιουργεί 
γνωστικές αδυναμίες (Hercovics & Linchevski, 1994). 

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές (Κλώθου & Σακονίδης, 2001, Οικονόμου κ.α., 2000) οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην επίλυση εξισώσεων οφείλονται στη διδασκαλία 
αυτών και λιγότερο στη φύση του αντικειμένου ή τις γνωστικές ικανότητες τους. Η διδασκαλία 
της έννοιας της μεταβλητής αλλά και των μεθόδων επίλυσης των εξισώσεων με τη χρήση των 
ΤΠΕ στην παρούσα εισήγηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές. Οι στόχοι διδασκαλίας σύμφωνα με τα ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών) και ΑΠΣ (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 
και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) όπως περιγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο (Μαθηματικά Στ΄ τάξης, 
βιβλίο δασκάλου, 2005, σελ. 71-80) για τους μαθητές, είναι: 
- Να γνωρίσουν την έννοια της μεταβλητής 
- Να χρησιμοποιούν μεταβλητές για να εκφράζουν σχέσεις 
- Να χρησιμοποιούν μεταβλητές σε αριθμητικές παραστάσεις 
- Να σχηματίζουν και να επιλύουν εξισώσεις 

      Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προτείνονται δραστηριότητες, ασκήσεις και 
προβλήματα στο βιβλίο και το τετράδιο του μαθητή.  
      Η πρόταση που παρουσιάζεται προτείνει εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων με τη χρήση των ΤΠΕ. Ο εκπαιδευτικός ερευνά στο διαδίκτυο για να 
εφαρμόσει τα κατάλληλα εργαλεία στη διδασκαλία του. Οι ΤΠΕ που επιλέγει δεν τον 
αντικαθιστούν στη διδασκαλία του στην έννοια της μεταβλητής και στις μεθόδους προσδιορισμού 
της. Δημιουργούν ευχάριστη, παιγνιώδη και δημιουργική ατμόσφαιρα στη διδασκαλία της 
αλγεβρικής έννοιας, ακολουθώντας εποικοδομητική προσέγγιση.  

Εφαρμογή 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.i-
pinakas.com/epsilonxiiotasigmaomegasigmaepsiloniotasigma-25-29 (εικόνα 1 & 2) υπάρχει υλικό 
για τη διδασκαλία των εξισώσεων με την ίδια σειρά και αρίθμηση των κεφαλαίων που ακολουθεί 
το σχολικό εγχειρίδιο. Αρχικά διδάσκεται η έννοια της μεταβλητής και στη συνέχεια εξισώσεις 



2ο Πανε

Πρακτικ

στις οπ
παράγο

Η
Πρόγρ
ενεργη
http://p
της μετ
αφού 
ηλεκτρ
τις δι
συγκεν
είναι π
ισότιμα
βαθμό 
δραστη
(εικόνα
Προγρ
παιδιά 
παρακ
βήμα α
ερωτήμ

Χ
διεύθυ
game.h
εφαρμ
αριθμο
ομάδα 

Ο
τη μέθ
προσπ
Η/Υ κα

ελλήνιο Συνέδρ

κά Εργασιών 2ο

ποίες ο άγνω
οντας γινομέ

Η διδασκαλία
ραμμα) όπως
ητικά 
podilato98.b
ταβλητής αλ
έχουν παρακ
ρονική διεύθ
ιορθώσουν 
ντρώσουν πό
πολλαπλάσιο
α στο διαγω
δυσκολίας 

ηριοτήτων 
α 3 & 4), 

ράμματος πο
 γνωρίζουν 

κολουθούν με
από τον εκπα
ματα ή να απ

Χρησιμοποιών
υνση http://
html (εικόνα
όσουν τις  

ούς μέσα απ
 που θα  επιλ

Οι μαθητές επ
θοδο των πολ
αθήσουν για
αι διαδραστι

ιο, με Διεθνή Σ

υ Πανελλήνιου Σ
Λάρισ

ωστος είναι 
ένου και εξισ

(εικόνα
α της έννοιας
ς αναφέροντ
με τη

logspot.gr/20
λλά και χρησ
κολουθήσει 

θυνση. Έχουν
 στο διαδρ
όντους με σω
ος του 3 γι’ α
ωνισμό. Σε 
και αυτό λε
της ιστοσ
ο εκπαιδε

ου αφορούν 
την έννοια τ
ε ευχάριστο 
αιδευτικό ο 
παντήσει σε 

(εικόνα 
ντας ο εκπα
/www.math-p
α 5 & 6) σ
μεθόδους ε

πό το ποδόσφ
λύσει σωστά

(εικ
πιλέγουν ποδ
λλαπλών επι

α την επίτευξ
ικό πίνακα. Γ

Συμμετοχή, για τ

Συνεδρίου, με Δ
σα 21-23 Οκτωβ

προσθετέος
σώσεις στις ο

1)      
ς της μεταβλ
ται στο βιβ
η χρή
012/12/enno

σιμοποιούν μ
τη σχετική 

ν τη δυνατότ
ραστικό πίν
ωστές απαντ
αυτό αφαιρο
αντίθεση στ
ειτουργεί αρ
σελίδας ht
ευτικός επιτυ
μεθόδους επ
της μεταβλη
τρόπο πώς υ
οποίος έχει 
ερωτήματα τ

3)                
αιδευτικός τ
play.com/soc

συμβάλλει ώ
πίλυσης που
φαιρο. Οι μα

ά τις περισσότ

 
κόνα 5)       
δοσφαιριστέ
ιλογών, έχου
ξη ενός γκολ
Για κάθε σω

την Προώθηση

Διεθνή Συμμετοχ
βρίου 2016, http

ς ή μειωτέος
οποίες ο άγνω

    
                    
λητής, σύμφ
βλίο του δα
ήση τ
ia-tis-metavl

μεταβλητές γ
διδασκαλία

τητα άμεσα ν
νακα. Υπάρ
τήσεις. Ο αρ
ούνται ερωτή
το σχολικό 
ρνητικά στην
ttp://1dimagd
τυγχάνει του
πίλυσης της 
ητής, τη σημ
υπολογίζεται 
τη δυνατότη
των μαθητών

         
                   
ο διαδραστι
ccer-math-on

ώστε τα παιδ
υ έχουν διδ
αθητές χωρίζ
τερες εξισώσ

                    
ς και στη συ
υν τη δυνατό
λ. Τα παιδιά 

ωστή απάντησ

η της Εκπαιδευτ

χή, για την Προ
tp://synedrio.eep

ς, εξισώσεις 
ωστος είναι δ

                (ε
ωνα με τους
σκάλου, επι

της ηλ
litis.html. Οι
ια να εκφράσ

α στο βίντεο
να ελέγξουν 
ρχει συναγω
ριθμός των ε
ήσεις, έτσι ώ
εγχειρίδιο ο
ν ομαδική δ
dim.blogspot
υς γνωστικο

διδασκόμεν
μασία και τη

η μεταβλητή
ητα να σταμα
ν. 

    
                (ε

ικό παιχνίδι 
ne-step-equa
διά να γνωρ
αχτεί με ακ
ζονται σε δυ
σεις. 

        (εικόνα
υνέχεια επιλύ
ότητα με τον
μπορούν να

ση οι μαθητέ

τικής Καινοτομί

οώθηση της Εκπ
pek.gr 

στις οποίες
διαιρετέος ή 

ικόνα 2) 
ς στόχους το
ιτυγχάνεται 
λεκτρονικής 
ι μαθητές γνω
σουν αριθμη
 που υπάρχ
τις προτάσει

ωνισμός στι
ερωτήσεων π

ώστε οι ομάδ
ι ασκήσεις 

διδασκαλία. 
t.gr/2013/01/
ούς στόχους
νης μαθηματ
 χρήση της,
ή. Η παρουσ
ατήσει τη ρο

εικόνα 4) 
εξισώσεων 

ations-game/o
ρίσουν τις μ
κέραιους αλλ
υο ομάδες κα

 
α 6) 
ύοντας σωστ
ν παίκτη που
α χρησιμοποι
ές συγκεντρώ

μίας 

παιδευτικής Και

ς ο άγνωστο
διαιρέτης. 

 

ου Α.Π (Ανα
καλύτερα κ

ς διεύ
ωρίζουν την

ητικές παρασ
χει στην παρ
ις τους αλλά
ις ομάδες γ
προς απάντη
δες να συμμε

έχουν αυξα
Με τη χρήσ
/blog-post_1
ς του Αναλ
τικής ενότητ
, ενώ στη συ
σίαση γίνεται
οή της και να

 

στην ηλεκτ
one-step-equ
μεταβλητές 
λά και δεκα

και νικήτρια 

τά μία εξίσω
υ έχουν επιλ
ιήσουν μόνο
ώνουν βαθμο

307 

ινοτομίας,  

ος είναι 

αλυτικό 
και πιο 
θυνσης 
 έννοια 

στάσεις, 
ραπάνω 
ά και να 
για να 

ηση δεν 
ετέχουν 
ανόμενο 
ση των 
3.html, 

λυτικού 
τας. Τα 
υνέχεια 
ι βήμα-
α θέσει 

τρονική 
uations-
και να 

αδικούς 
είναι η 

ωση, με 
λέξει να 
 Η/Υ ή 
ούς και 



2ο Πανε

Πρακτικ

γνωρίζ
περίπτ
ομάδα 
απαντή
ευχαρί
παιδιά 
είναι α
είναι ά
ηλεκτρ
step-eq
αν δεν

Στ
χιουμο
χρησιμ
περισσ
άμεση 
ασκήσ
προβλή
παρέμβ

Στ
(εικόνα
εξισώσ
αφαιρέ
τα λάθ
για την
για τη 
σε παι
συνεργ

Ανάλυ
Μ

- Διαπ
αλλά κ
- Δημ
δυσκολ
- Επιτυ
συνεργ
- Η διδ
βοήθει
- Οι μ
παιχνιδ

ελλήνιο Συνέδρ

κά Εργασιών 2ο

ζουν αν έχου
τωση της λαν
 των μαθητ
ήσεις που έ
ίστησης και 
 προσπαθών

αναγκασμένα
άμεσα ορατά
ρονικά μπάσ
quations/quiz
 εφαρμόζετα
τη διεύθυ

οριστικές ασκ
μοποιούν οι 
σότερες και τ

και υπάρχει
σεις και η επ
ήματα που 
βει με νέα δι
την ηλεκτρ
α 7) για κα
σεις. Η επίλυ
έσεις και πηλ
θη που έχουν
ν επίλυση τω
σωστή επίλ

ιχνίδι συνερ
γασία ανάμε

υση 
Με τη χρήση 
πιστώνει τις 
και στην επίλ
μιουργεί μια
λιών που αντ
υγχάνει του
γατικό και πα
δασκαλία τω
ιά τους.  

μαθητές αποκ
διού και όχι 

ιο, με Διεθνή Σ

υ Πανελλήνιου Σ
Λάρισ

υν επιλύσει 
νθασμένης απ
ών. Στο τέλ
έχει δώσει. 
όχι της υπο

ντας να πετύχ
α από το σχο
. Υπάρχει ακ

σκετ αντί για
z.swf  Οι παρ
αι η ομαδική 
υνση http
κήσεις εξισώ
ι μαθητές. Τ
ταυτόχρονα 
ι η δυνατότη
πίλυσή τους
αντιμετωπίζο
ιδασκαλία γι
ρονική διεύ
αλύτερη εμπ
υσή τους απα
λίκα. Οι μαθ
ν κάνει. Η ά
ων ασκήσεων
λυση των εξι
ργασίας. Το 
σα στις ομάδ

των παραπάν
δυσκολίες π

λυση των εξι
α διδασκαλί
τιμετωπίζουν
ς στόχους δ
αιγνιώδη τρό

ων εξισώσεων

κτούν μεγαλ
υποχρέωση 

Συμμετοχή, για τ

Συνεδρίου, με Δ
σα 21-23 Οκτωβ

σωστά ή ό
πάντησης αφ

λος η κάθε ο
Η μάθηση 

οχρεωτικής ε
χουν γκολ επ

ολικό εγχειρί
κόμα η δυνατ
α ποδόσφαιρ
ραπάνω δρασ
διδασκαλία 

p://podilato9
ώσεων για επ
Τα παιδιά ε
ελέγχουν άμ
τα της χρήση

ς προσφέρου
ουν οι μαθη
α καλύτερα 
θυνση http

πέδωση της 
αιτεί συνδυα
θητές ελέγχο
μεση επιβρά
ν που υπάρχο
ισώσεων, με
μάθημα των

δες. 

νω δραστηρι
που αντιμετω
ισώσεων.  
ία για την 
ν τα παιδιά.

διδασκαλίας 
όπο.  
ν δε γίνεται 

λύτερο ενδια
μαθητική.  

την Προώθηση

Διεθνή Συμμετοχ
βρίου 2016, http

όχι την εξίσω
φαιρούνται β
ομάδα συγκε

μέσα από 
επίλυσης των
πιλύουν εξισ
ίδιο. Τα αποτ
τότητα τα πα

ρο στο http:/
στηριότητες 
αλλά η μετω
8.blogspot.g
πίλυση αλλά
επιλέγουν τ
μεσα την ορ
ης του διαδρ
υν στον εκπα
ητές του στη
μαθησιακά α
://users.sch.g
διδακτέας ύ

ασμούς μεθόδ
ουν άμεσα τι
άβευση αποτ
ουν. Οι ομάδ
ετατρέποντας
ν μαθηματικ

(εικόνα  7)

ιοτήτων ο εκ
ωπίζουν οι μ

αντιμετώπισ

των εξισώσ

αποκλειστικ

αφέρον για τ

η της Εκπαιδευτ

χή, για την Προ
tp://synedrio.eep

ωση, αφού υ
βαθμοί από α
εντρώνει βα
το παιχνίδι

ν ασκήσεων
σώσεις γιατί 
τελέσματα τη
αιδιά να ασκη
//www.math-
μπορούν να

ωπική. 
gr/2015/08/ex
ά και για έλεγ
τη σωστή α
θότητά της. 

ραστικού πίνα
αιδευτικό τη
ην επίλυση 
αποτελέσματ
gr/chrysantor
ύλης υπάρχο
δων για εξισώ
ις λύσεις που
ελεί θετικό σ

δες των μαθη
ς τη διδασκα
κών γίνεται 

) 

κπαιδευτικός
μαθητές τους

ση των γνω

εων του Α.Π

κά μόνο με τ

την επίλυση 

τικής Καινοτομί

οώθηση της Εκπ
pek.gr 

υπάρχει άμε
αυτούς που έχ
αθμούς ανάλ
ι δημιουργε

ν του σχολικ
τα ίδια επιθυ
ης διδασκαλ
ηθούν στις ε
-play.com/m

α χρησιμοποιη

xisoseis-quiz
γχο των μεθό
απάντηση αν

Η επιβράβευ
ακα αλλά κα
η δυνατότητ
των εξισώσ

τα. 
r/hotpot/exis
ουν συνδυασ
ώσεις με γιν
υ ανακαλύπτ
στοιχείο στη
ητών μπορού
αλία των μαθ

ευχάριστα, 

 

: 
ς  στην έννο

ωστικών κα

Π. με ευχάρ

τη χρήση των

εξισώσεων 

μίας 

παιδευτικής Και

εσος έλεγχος
χει συγκεντρ

λογα με τις 
εί το αίσθημ
κού εγχειριδί
υμούν και ό

λίας και της γ
εξισώσεις παί

math-basketba
ιηθούν και ατ

z.html υπ
όδων επίλυσ
νάμεσα σε 

ευση είναι κα
αι μόνο του Η
τα  να γνωρ
σεων, έτσι ώ

soseis/exisos
σμοί ασκήσε

νόμενα, προσ
τουν και γνω
ην προσπάθε
ύν να διαγων
θηματικών ε
χαρούμενα 

οια της μετα

αι σημασιολ

ριστο, δημιου

ν ΤΠΕ, αλλά

που είναι τμ

308 

ινοτομίας,  

ς. Στην 
ρώσει η 
σωστές 
μα της 
ίου. Τα 
χι γιατί 
γνώσης 
ίζοντας 
all-one-
τομικά, 

άρχουν 
σης που 

δύο ή 
αι αυτή 
Η/Υ. Οι 
ίσει τα 

ώστε να 

eis.htm 
εων με 

σθέσεις, 
ωρίζουν 
ιά τους 

νίζονται 
εννοιών 
και με 

αβλητής 

λογικών 

υργικό, 

ά με τη 

μήματα 



2ο Πανε

Πρακτικ

- Η διδ
παρασ

Συμπε
Μ

μαθημ
σχετίζε
δημιου
μαθημ
ενεργη
ανταπο
εκτιμο
πίνακε
στην κ
«είναι 

Ε
γνώσει
μετατρ
απόψε
και συ

Βιβλιο
Hepp, P
Techno
Hersco
Studies
Kuchem
John M
Kλώθο
πρακτικ
Συνέδρ
Moll, L
Reynol
σελ. 15
Sloane,
Environ
Οικονό
Στ’ Δημ
διδακτι
Σολομω
Κασταν
Τζιμογι
ολοκλη
εκπαιδε

 

ελλήνιο Συνέδρ

κά Εργασιών 2ο

δασκαλία τω
στατική. 

εράσματα 
Με τη χρήση
ματικός γραμ
εται άμεσα 
υργικής σύν
ματική γνώσ
ητικές,  διδακ
οκρίνονται σ

ούν τις πληρ
ες, τα ποσοσ
καθημερινή ζ
συνάρτηση 

φαρμόζοντα
ις που οφεί
ρέπεται σε μ
εις, κρίνουν, 
μπεριφορών

ογραφικές 
P. (2003), Crit
ology: Researc
vics, N & Lin

s in Mathemat
mann, D. (198

Murrey. 
ου, Α. & Σακον
κές διδασκαλί
ιο Διδακτικής

L. (1990). Vyg
lds, D. & Trip
51-167. 
, A. (1997), L
nment. Compu

όμου, Α. & Σα
μοτικού και Γ
κές προσεγγίσ
ωνίδου, Χ. (19
νιώτη. 
ιάννης, Α. (20

ηρωμένο μοντ
ευτικό σύστημ

ιο, με Διεθνή Σ

υ Πανελλήνιου Σ
Λάρισ

ων μεταβλητώ

η των ΤΠΕ 
μματισμός (m
με το ενδιαφ
θεσης και ε
η, σε σύγχρ
κτικές μεθόδ
στις μαθηματ
οφορίες που

στά, κ.ά. Η έ
ζωή, αφού χρ
πολλών μετα

(εικό
ας ΤΠΕ ο εκπ
ίλουν να απ
μια κοινότητ

αξιολογούν 
ν. 

Αναφορές 
tical factors fo
ch and Educa
nchevski, L. (1
tics, 27(1), σελ
81), Algebra Σ

νίδης, Χ. (200
ίας και αξιολό
ς των Μαθημα
gotsky and Edu
p, H. (2003), IC

Learning with t
uters Educatio

ακονίδης, Χ. &
Γ’ Γυμνασίου. 
σεις στη διδασκ
999), Εκπαιδε

002), Προετοι
τέλο ένταξης τ
μα. Σύγχρονη 

Συμμετοχή, για τ

Συνεδρίου, με Δ
σα 21-23 Οκτωβ

ών και των μ

και στη διδ
mathematical
φέρον των π
εφαρμογής, 
ρονο ηλεκτρ
δους. Οι μαθ
τικές απαιτή

υ παρουσιάζο
έννοια της μ
ρησιμοποιείτ
αβλητών ή πο

να 8)         
παιδευτικός δ
ποκτήσουν, 
τα με άτομα

και δημιουρ

or an ICT in e
tion. Proceed
1994), A cogn
λ. 59 – 78. 

Στο K. Hart (E

01), Αντιλήψε
όγησης: Μια π
τικών και Πλη
ucation. Camb
CT The hopes

the Web: Exp
on, 28 (4). 

& Τζεκάκη, Μ
Στο Τζεκάκη
καλία των μαθ
ευτική Τεχνολο

ιμασία του Σχο
των Τεχνολογι
Εκπαίδευση, τ

 

την Προώθηση

Διεθνή Συμμετοχ
βρίου 2016, http

μεθόδων επίλ

δασκαλία τω
l literacy), α
παιδιών για π
των μαθημα

ρονικό περιβ
θηματικές ικα
ήσεις της κα
ονται με μαθ
μεταβλητής, 
ται και στη γ
ολλών παραγ

             
                  

δεν μεταδίδε
αλλά συμβ

α που ενεργο
ργούν. Οι μα

education poli
dings. ITRE 20
nitive gab betw

Ed.) Children’

εις των δασκά
πρώτη προσέγ
ηροφορικής στ
bridge: Unive
s and the reali

perience of Us

Μ. (2000), Αξιο
η, Μ. & Δεληγ
θηματικών. Αθ
ογία: Μέσα, υλ

χολείου της Κο
ιών της Πληρ
τ. 122, σελ. 55

η της Εκπαιδευτ

χή, για την Προ
tp://synedrio.eep

λυσης εξισώ

ων μαθηματ
αφού η μαθη
παιχνίδι. Οι 
ατικών εννο
βάλλον με τ
ανότητες που
θημερινής ζ
θηματικούς 
αν και είνα

γλωσσική επ
γόντων». 

          (εικό
ει απλά στου
βάλλει στη 
ούν, συνομιλ
αθητές είναι

cy in develop
003, σ. 501-50
ween arithmet

’s Understand

άλων για τα μα
γγιση.  Στο Μ.
την Εκπαίδευσ

ersity Press. 
ty. British Jou

ing the World

ολόγηση των 
γιώργος, Ι. (Ed
θήνα: ΥΠΕΠΘ
λικά, διδακτικ

οινωνίας της Π
οφορίας και τ
5-65. 

τικής Καινοτομί

οώθηση της Εκπ
pek.gr 

σεων είναι ά

ικών εννοιώ
ηματική έννο

μαθητές έχο
ιών, με αφε
τη χρήση τω
υ αποκτούν τ
ωής και  να
όρους, όπως
ι αλγεβρική 
ικοινωνία, ό

όνα 9) 
υς μαθητές κα
δόμηση της
λούν, συνεργ

συνεργοί γν

ing countries.
05. 
ic and algebra

ding of Mathem

αθηματικά και
 Τζεκάκη (Ed
ση. Θεσσαλον

urnal of Educa

d Wide Web in

Μαθηματικών
ds), Έρευνα γι
Θ – Κ.Ε.Ε. 
ή χρήση και α

Πληροφορίας 
της Επικοινων

μίας 

παιδευτικής Και

άμεση, ζωντα

ών επιτυγχάν
οια που διδά
ουν τη δυνα
ετηρία την ί
ων ΤΠΕ, μ
τους επιτρέπ

α κατανοούν 
ς οι μεταβλη
 είναι τόσο 

όπου συχνά λ

 

αι ούτε εξετά
ς γνώσης. Η
γάζονται, εκ
νώσης, ικαν

. Information 

a. Educationa

matics, σελ. 1

ι τη μάθηση τ
d.), 5o Πανελλ
νίκη. 

ation Policy, 

n a Learning 

ν γνώσεων Μ
ια εναλλακτικέ

αξιοποίηση. Αθ

προς ένα 
νίας στο ελλην

309 

ινοτομίας,  

ανή και 

νεται ο 
άσκεται 
ατότητα 
ίδια τη 
ε νέες, 

πουν να 
και να 

ητές, οι 
έντονη 

λέγεται: 

άζει τις 
Η τάξη 
κθέτουν 
οτήτων 

l 

1-16: 

ους και 
λήνιο 

34(2), 

Μαθητών 
ές 

θήνα: 

νικό 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 310 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Η χρήση του δημοτικού τραγουδιού για τη διδασκαλία της Τοπικής 
Ιστορίας 

 
Μπόνια Βελησσαρία M.Ed 

   Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 
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Περίληψη 

Το μάθημα της ιστορίας έχει τρεις σκοπούς: οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν «ιστορική γνώση», «ιστορική 
σκέψη» και «ιστορική συνείδηση», αναπτύσσοντας παράλληλα κριτική σκέψη και δεξιότητες που θα 
στοχεύουν στη βαθύτερη γνώση του εαυτού τους αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος όπου ζουν. Για 
την επίτευξη αυτών των στόχων έχουν προταθεί πολλοί τρόποι και ανάμεσα σε αυτούς είναι η χρήση και 
επεξεργασία των ιστορικών πηγών μέσα στο σχολείο. Μια μορφή ιστορικών πηγών είναι και οι μουσικές 
συνθέσεις. Στη συγκεκριμένη  έρευνα, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην αξιοποίηση των δημοτικών 
τραγουδιών μιας συγκεκριμένης τοπικής κοινωνίας για τη διδασκαλία της ιστορίας της. Ειδικότεροι στόχοι 
είναι να αναγνωριστεί, κατ’ αρχήν, από τους/τις μαθητές/τριες το δημοτικό τραγούδι ως ιστορική πηγή. Στη 
συνέχεια να διερευνηθεί αν η χρήση του δημοτικού τραγουδιού τους βοηθάει να αποκτήσουν βαθύτερη 
γνώση για την ιστορία, αν αποτελεί κίνητρο μάθησης και αν μπορεί να καλλιεργήσει τη δημιουργική σκέψη 
και την ομαδική εργασία.  

Λέξεις κλειδιά:  Διδακτική τοπικής ιστορίας,  δημοτικό τραγούδι. 

Εισαγωγή 

Η ιστορία είναι ένας κλάδος που γνώρισε θεμελιώδεις αλλαγές στον αιώνα μας ως προς το 
αντικείμενο, τις μεθόδους και τα εργαλεία της, τα οποία  διευρύνθηκαν και ανανεώθηκαν. Ως 
μάθημα αλλά και ως επιστήμη υπάρχει για να αναδεικνύει το παροντικό της νόημα στην 
καθημερινή ζωή του ανθρώπου, μιας και το περιεχόμενό της έχει άμεση συνάρτηση με τη ζωή και 
τη δράση που πραγματώνεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). 

Η ιστορία, ως επιστήμη και ως γνωστικός κλάδος της εκπαίδευσης είναι επινόηση και 
απόκτημα των νεότερων χρόνων, καθότι ως μάθημα εισάγεται στα σχολεία των ευρωπαϊκών 
χωρών στα μέσα περίπου του 19ου αι.,  χωρίς ωστόσο να έχει αναδειχθεί η σημασία της σχέσης με 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις του 
σήμερα (Λεοντσίνης, 2003 : 15-25). Σε μια εποχή ανάδυσης των ευρωπαϊκών εθνικισμών, όπως 
ήταν ο 19ος αι., η καινούρια αυτή επιστήμη συνέβαλε στην επιβεβαίωση της εθνικής ταυτότητας 
και στην ανάδειξη της  κοινής μνήμης (Σμυρναίος, 2008:33-39). 

Πριν προχωρήσουμε στους λόγους για τους οποίους θεωρήθηκε απαραίτητο να διδάσκεται η 
ιστορία στα σχολεία, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «ιστορία». Ο 
όρος έχει πολλές και διαφορετικές σημασίες. Δύο είναι οι επικρατέστερες. 

Η πρώτη αφορά το σύνολο των γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν, είτε έχουν 
καταγραφεί είτε όχι. Η δεύτερη μας παραπέμπει στην καταγραμμένη ιστορία, δηλαδή στην 
ιστορία που γνωρίζουμε μέσα από το έργο του ιστορικού. Και επειδή μόνο τα τελευταία διακόσια 
χρόνια εμφανίζεται η ιστορία ως θεωρητικός επιστημονικός κλάδος, παρόλο που στο απώτερο 
παρελθόν πολλοί συγγραφείς και ποιητές επιχείρησαν να αναπλάσουν το παρελθόν, (συχνά όμως 
χωρίς να κατορθώνουν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ πραγματικότητας και μύθου) η ιστορία ως 
παρελθόν έχει δύο άλλες σημασίες:  

 τη γενικότερη προσπάθεια του ανθρώπου να περιγράψει, να ανασυνθέσει και να 
ερμηνεύσει το παρελθόν από τα βάθη των αιώνων ως τις μέρες μας 

 την απόπειρα να πραγματωθεί ο παραπάνω στόχος με μια σειρά κανόνων που διέπουν την 
αποκατάσταση των γεγονότων, την ερμηνεία των μαρτυριών, τη διερεύνηση των πηγών κτλ. 
(Marwick, 1985: 22-27). 
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Όσον αφορά τη σχολική ιστορία, είναι γεγονός ότι δεν της αποδίδουν το ίδιο νόημα με εκείνο 
της ιστορίας των ιστορικών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επιλεγεί το τι θα διδάσκεται μέσα στο 
σχολείο και τι έξω από αυτό, να αποσαφηνισθεί ο επιδιωκόμενος βαθμός γνωστικής εξειδίκευσης 
και να δρομολογηθούν οι ανάλογες, μαθησιακές διαδικασίες.  (Moniot, 2000: 50-54, Χαρίτος, 
2003: 15-18). 

Τα τελευταία χρόνια διάφορες έρευνες, βιβλία και άρθρα μαρτυρούν για το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον σε σχέση με τα ζητήματα που θέτει η διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο και 
ιδιαίτερα η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, ως ένα αντίδοτο για την εν δυνάμει απειλή που θέτει 
η παγκοσμιοποίηση στους τοπικούς πολιτισμούς και τις ταυτότητες. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η 
ιστορία ήταν το κατεξοχήν μάθημα για αποστήθιση, με συνέπεια να μην έχει κανένα ενδιαφέρον 
για τις μαθήτριες και τους μαθητές, επειδή δεν μπορούσαν να συσχετίσουν τις ιστορικές έννοιες 
και τα γεγονότα του παρελθόντος με τη σημασία τους για την καθημερινή ζωή. 

Σήμερα το μάθημα της ιστορίας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, έχει τρεις σκοπούς: οι 
μαθητές/τριες να αποκτήσουν «ιστορική γνώση», «ιστορική σκέψη» και «ιστορική συνείδηση», 
αναπτύσσοντας παράλληλα κριτική σκέψη και δεξιότητες που θα στοχεύουν στη βαθύτερη γνώση 
του εαυτού τους αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος όπου ζουν. Για την επίτευξη αυτών των 
στόχων έχουν προταθεί πολλοί τρόποι και ανάμεσα σε αυτούς είναι η χρήση και επεξεργασία των 
ιστορικών πηγών μέσα στο σχολείο, μια μέθοδος ιστορικής διδασκαλίας, η οποία βρίσκεται σε 
αντίθεση με την παραδοσιακή αφήγηση. Μια μορφή ιστορικών πηγών είναι και οι μουσικές 
συνθέσεις. H μουσική και το τραγούδι αποτελούν ένα συναρπαστικό και αποτελεσματικό μέσο για 
να παρακινηθούν οι μαθητές/τριες στη μελέτη του παρελθόντος. Η ευρύτατη χρήση της μουσικής 
σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής και η αδιαμφισβήτητη αξία του μελοποιημένου 
δημοτικού τραγουδιού ως ένα σημαντικό μορφωτικό όργανο, καθώς παρουσιάζει πλούσιο 
ποιητικό και γλωσσικό περιεχόμενο, αποτέλεσε λοιπόν την αφετηρία της παρούσας εκπαιδευτικής 
έρευνας. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην αξιοποίηση των δημοτικών 
τραγουδιών μιας συγκεκριμένης τοπικής κοινωνίας για τη διδασκαλία της ιστορίας της. Μέσω της 
αισθητικής/ιστορικής προσέγγισης των δημοτικών τραγουδιών, της ανάλυσης και της 
επεξεργασίας τους, στόχος μας είναι να διδαχθεί η Ιστορία με έναν εναλλακτικό, μη-παραδοσιακό 
και ενδιαφέροντα τρόπο και οι μαθητές/τριες, όχι μόνο να γνωρίσουν τον πολιτιστικό τους πλούτο 
αλλά κυρίως τα ιστορικά γεγονότα ή τις ιστορικές προσωπικότητες που υπήρξαν η αφορμή ή η 
πηγή έμπνευσης για να δημιουργηθούν αυτά τα άσματα. 

Ειδικότεροι στόχοι μας είναι να αναγνωριστεί, κατ’ αρχάς, από τους/τις μαθητές/τριες το 
δημοτικό τραγούδι ως ιστορική πηγή. Στη συνέχεια να διερευνηθεί αν η χρήση του δημοτικού 
τραγουδιού τους βοηθάει να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση για την ιστορία, αν αποτελεί κίνητρο 
μάθησης, ειδικότερα σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, μικρή συγκέντρωση προσοχής 
και χαμηλή αυτοεκτίμηση, αν μπορεί να καλλιεργήσει τη δημιουργική σκέψη, την ομαδική 
εργασία και επικοινωνία και επίσης αν συμβάλλει στη μείωση των διαφορών ανάμεσα στα 
ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των δύο φύλων. Άλλοι στόχοι ήταν η αξιοποίηση των 
δημοτικών τραγουδιών της Σκιάθου για τη διδασκαλία της ιστορίας της, η απόκτηση από τους/τις 
μαθητές/τριες θετικής αντίληψης για το δημοτικό τραγούδι και, τέλος, η μύηση των 
μαθητών/τριών σε μία διαδικασία, κατά την οποία θα αναζητήσουν μόνοι/ες τους, μέσα από μία 
σειρά ερωτήσεων, τις ιστορικές πληροφορίες και έτσι να λειτουργήσουν ως μικροί ιστορικοί 
ερευνητές.  

Ο τόπος που επιλέχθηκε για να διεξαχθεί η έρευνα, είναι το νησί της Σκιάθου, το οποίο έχει να 
προσφέρει πλούσιο υλικό και πληροφορίες σε ιστορικά θέματα  και σε γνωστές ιστορικές 
προσωπικότητες που έζησαν μόνιμα ή βρέθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα στο νησί. 

Η μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας  

Σκοπός, υποθέσεις και ερευνητικά ερωτήματα 
Η ερευνητική παρέμβαση που σχεδιάσαμε δεν είχε ως στόχο να διδάξουμε στους μαθητές το 

δημοτικό τραγούδι (κατηγορίες, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο), αλλά να διαπιστωθεί εάν 
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αξιοποιώντας ένα δημοτικό τραγούδι, μπορούμε να διδάξουμε ιστορία ξεφεύγοντας από την 
παραδοσιακή μέθοδο της αφήγησης ενός ιστορικού γεγονότος ή ενός θέματος, καθώς και πώς 
μπορεί το ίδιο το τραγούδι να αποτελέσει ιστορική πηγή και να βάλει τους μαθητές σε μία 
διαδικασία όπου θα βρουν μόνοι τους, μέσα από μία σειρά ερωτήσεων, τις πληροφορίες γι’ αυτό. 

Η υπόθεση της εργασίας μας ήταν, εάν το δημοτικό τραγούδι ως διδακτικό εργαλείο μπορεί να 
παρακινήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώση πάνω σ’ ένα ιστορικό θέμα του τόπου τους, 
χωρίς να χρειάζεται ο δάσκαλος ή οι μαθητές/τριες να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις στη μουσική.  

 Ειδικότεροι στόχοι αφορούν την εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της διερεύνησης 
και αξιολόγησης ιστορικών πληροφοριών, την προσέγγιση δευτερογενών πηγών και την άντληση 
πληροφοριών για να ερμηνεύσουν τα ιστορικά γεγονότα, την καλλιέργεια της αναλυτικής και 
συνθετικής ικανότητάς τους και την εκτίμηση για την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής 
μάθησης.  

Επιπλέον, η δημιουργία του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος αποσκοπούσε στην επαφή των 
μαθητών με τον τεχνολογικό αλφαβητισμό ως «διαμεσολαβητή» στη μαθησιακή διαδικασία και 
τη διαμόρφωση δεξιοτήτων με νοητικό, γνωστικό, κριτικό, και επικοινωνιακό περιεχόμενο, στην 
ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα σε συνεργατικό 
πλαίσιο (Κόκκινος,2003: 33-37).Συγκεκριμένα οι στόχοι μας, (παρόμοιοι με τους στόχους της 
έρευνας που εφάρμοσαν οι  Van der Merwe (2007)  και Smithrim & Upitis (2005),  ήταν να 
δείξουμε:  
 εάν η χρήση του δημοτικού τραγουδιού κινητοποιεί τους μαθητές 
 εάν μπορεί να έχει απήχηση σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, ακόμη και αυτών με   

μαθησιακές δυσκολίες 
 εάν με τις δραστηριότητες που το συνοδεύουν μπορεί να διδάξει τη δημιουργική σκέψη, 

την επίλυση προβλημάτων, την ανάληψη ρίσκων, την ομαδική δουλειά και την 
επικοινωνία 

 εάν βοηθούν τον/την  κάθε μαθητή/τρια να αποκτήσει περισσότερη και βαθύτερη γνώση 
στο ιστορικό θέμα που κάθε φορά επεξεργάζεται 

 εάν μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε κάθε παιδί να πετύχει και να αυξήσει την 
αυτοεκτίμησή του 

 εάν βοηθά αυτούς που έχουν χαμηλή συγκέντρωση προσοχής (Elster, 2001:12). 

Διάρκεια ερευνητικού προγράμματος 
Η θεματική ενότητα που επιλέχθηκε για την εκπαιδευτική έρευνα της διδασκαλίας της ιστορίας 

και ειδικότερα της ιστορίας ενός τόπου ήταν «Κλέφτες και Αρματολοί» και πραγματοποιήθηκε σε 
μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου.  Με αφορμή το κεφάλαιο της 
ιστορίας «Κλέφτες και Αρματολοί» στη σελίδα 67 του βιβλίου της ΣΤ΄ τάξης, της  ενότητας «Ο 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ», οι μαθητές επεξεργάστηκαν ερωτήματα διερευνητικά 
και διαλογικά καθώς επίσης εκτέλεσαν δραστηριότητες, ευελπιστώντας να εξασφαλίσουμε  
μεγαλύτερη επιτυχία στους διδακτικούς στόχους που είχαν τεθεί σε αυτή την  εκπαιδευτική 
παρέμβαση.  

Tο ερευνητικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 2 διδακτικά τρίωρα και 4 διδακτικά δίωρα τις δύο 
τελευταίες εβδομάδες του Μαΐου του σχολικού έτους 2011-2012. Σε κάθε διδακτικό δίωρο οι 
μαθητές καλούνταν να επεξεργαστούν ένα σχέδιο μαθήματος ομαδοσυνεργατικά. Επίσης, στην 
αρχή και στο τέλος του προγράμματος δόθηκε στους μαθητές και στη δασκάλα ένα 
ερωτηματολόγιο.  

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν σε όλο το πρόγραμμα ήταν η ομαδοσυνεργατική 
με την τεχνική της χιονοστιβάδας, διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση, διαλογική και συνθετική 
εργασία όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους, ερευνούν πληροφορίες, αξιολογούν και 
αποφασίζουν.  

Η εργασία σε ομάδες κρίθηκε αναγκαία προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι μαθησιακοί, οι 
διδακτικοί και οι στόχοι της συνεργατικής μάθησης, καθώς προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για 
την αποτελεσματική διδασκαλία με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε.. 
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Μοιράστηκαν σε έντυπη μορφή και προτάθηκαν σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις κείμενα, πίνακες 
ζωγραφικής και στίχοι δημοτικών τραγουδιών με τα ιστορικά γεγονότα ή πρόσωπα που θέλαμε να 
διδάξουμε καθώς επίσης και χάρτες για να εντοπίσουν οι μαθητές τις τοποθεσίες που έλαβαν χώρο 
τα γεγονότα. Επιπλέον ακούσαμε τη μουσική και τα ιστορικά τραγούδια (δημοτικά και έντεχνα)  
σε cd ή στον Η/Υ με σκοπό να δημιουργήσουμε συνειρμούς στους/στις  μαθητές/τριες. 

Δείγμα  
Το πλήθος των μαθητών ήταν δεκαοκτώ (18), έξι (6) αγόρια και δώδεκα (12) κορίτσια. Από 

αυτά, τα τρία κατάγονταν από την Αλβανία, ένα από την Αγγλία, ένα με πατέρα Έλληνα αλλά 
μητέρα Αγγλίδα, ένα από πατέρα Έλληνα και μητέρα Αυστριακή, και 12 παιδιά από την Ελλάδα. 
Οι δύο μαθήτριες από τις δώδεκα ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερες από τα άλλα παιδιά (το πρώτο 
κορίτσι καταγόταν από την Αλβανία και το δεύτερο από την Αγγλία). 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό της τάξης το γνωστικό επίπεδο όλων των μαθητών του ΣΤ΄2  σε 
γενικές γραμμές αλλά και στο μάθημα της ιστορίας ειδικότερα ήταν σχετικά καλό. Συγκεκριμένα 
ανέφερε, ότι στην τάξη υπήρχαν έξι άριστοι μαθητές και υπόλοιποι ήταν μέτριοι, ενώ δύο από 
αυτούς κάτω του μετρίου.  

Από τα δεκαοχτώ παιδιά, αυτά τα δύο παρουσίαζαν προβλήματα συμπεριφοράς και 
μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, ο ένας μαθητής είχε δείγματα ανωριμότητας, ενώ όταν 
άρχιζε να κουράζεται στο μάθημα, παρουσίαζε ανησυχία και αντίδραση. Ο δεύτερος μαθητής, 
εξαιτίας κάποιων δύσκολων οικογενειακών καταστάσεων, δικαιολογούσε στον εαυτό του 
συμπεριφορές μικρότερων ηλικιών. Και τα δύο παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος σχολίαζαν 
τους άλλους συμμαθητές και αποτελούσαν τους κωμικούς της τάξης. 

Σχετικά με το μαθησιακό τους επίπεδο, ο πρώτος μαθητής που αναφέρθηκε παραπάνω, 
παρουσίαζε προβλήματα στον γραπτό λόγο. Χρησιμοποιούσε πολύ απλοϊκές προτάσεις με πάρα 
πολλά ορθογραφικά λάθη. Στα προφορικά μαθήματα μπορούσε να μεταφέρει μόνο κάποια από 
αυτά που διδασκόταν μέσα στην τάξη (π.χ. την ιστορία) ή ελλειπτικά κάποια παράγραφο από το 
μάθημα, συνήθως την πρώτη. Ο άλλος μαθητής έγραφε μακροπεριόδους επαναλαμβάνοντας την 
ίδια έννοια. Παρουσίαζε αδυναμίες στον προφορικό λόγο (π.χ. κομπιάσματα, επαναλήψεις της 
ίδιας λέξης, κενά) και στην ανάγνωση. 

Οι υπόλοιποι μαθητές σε γενικές γραμμές δεν δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα 
συμπεριφοράς μέσα και έξω από την τάξη και κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν 
συνεργάσιμοι.  

Μέχρι τότε δεν είχαν μάθει να κατακτούν τη γνώση από εργασίες που θα έπρεπε να φέρουν εις 
πέρας  ομαδοσυνεργατικά μέσα στην  τάξη, αλλά η δασκάλα τους, τους έδινε κάποιες φορές 
θέματα που έπρεπε να δουλέψουν ερευνητικά σε ομάδες εκτός σχολείου. 

Διαδικασία 
Το ερευνητικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε για δύο εβδομάδες, από τρεις μέρες την κάθε 

βδομάδα. Την πρώτη και την τελευταία μέρα το μάθημα έγινε την πέμπτη (5η), την έκτη (6η) και 
την έβδομη (7η) ώρα του ωρολογίου σχολικού προγράμματος (120 λεπτά). Τις υπόλοιπες μέρες  οι 
μαθητές μελέτησαν τα φύλλα εργασιών την έκτη (6η) και την έβδομη (7η) ώρα του ωρολογίου 
σχολικού προγράμματος (75 λεπτά το διδακτικό δίωρο). 

Το 1o διδακτικό τρίωρο έγινε στο χώρο της αίθουσας της πληροφορικής. Στην αρχή χωρίσαμε 
τους μαθητές σε 6 ομάδες των τριών ατόμων (18 μαθητές).Η επιλογή των μαθητών σε κάθε ομάδα 
έγινε με τη βοήθεια της δασκάλας φροντίζοντας σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας «δυνατός» και 
ένα «αδύναμος» μαθητής. Κάθε ομάδα είχε μπροστά της έναν υπολογιστή και ακουστικά. Σε κάθε  
υπολογιστή είχαμε περασμένα τα φύλλα εργασιών που επεξεργάζονταν κάθε φορά οι μαθητές και 
τα μουσικά κομμάτια (επιλεγμένα έντεχνα και δημοτικά τραγούδια). Τα φύλλα εργασιών  
δόθηκαν  και σε έντυπη μορφή στους μαθητές και τη δασκάλα (ένα για τον καθένα χωριστά). 
Συνεχίσαμε στο επόμενο διδακτικό δίωρο καλώντας τους μαθητές να επεξεργαστούν τα φύλλα, 
έχοντας ως κύριο στόχο να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στα έντεχνα  και τα δημοτικά 
τραγούδια. Στη συνέχεια, αφήσαμε τα παιδιά να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά. Τα τελευταία 
δεκαπέντε λεπτά του μαθήματος παρουσίασαν  τα γραπτά τους κείμενα (ένας από κάθε ομάδα 
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ανέλαβε να διαβάσει την εργασία τους). Ακολούθησε σύντομη συζήτηση και αξιολόγηση των 
εργασιών από την ολομέλεια. 

Στο 2ο  διδακτικό δίωρο ο χώρος διδασκαλίας ήταν η αίθουσα προβολών.  Μοιράσαμε στους 
μαθητές τα ίδια φύλλα εργασιών με τις ερωτήσεις που θα δουλεύαμε για να επεξεργαστούμε την 
ηχητική και εικονική πηγή. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προβολέα βάλαμε 
να ακουστούν τα τραγούδια και παρουσιάσαμε τους πίνακες ζωγραφικής για σχολιασμό.  Μετά 
από κάθε παρουσίαση γινόταν ο σχολιασμός (με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών) και η 
διερεύνηση με τις ερωτήσεις που υπήρχαν στα φύλλα εργασιών. Αυτό το δίωρο μαζί με το πρώτο 
δίωρο των έντεχνων και δημοτικών τραγουδιών αποτέλεσε την αφόρμηση του προγράμματος. 

Στο 3ο  και 4ο   διδακτικό δίωρο ο χώρος διδασκαλίας του μαθήματος ήταν η αίθουσα 
υπολογιστών.  Μοιράσαμε στους μαθητές τα φύλλα εργασιών, τα οποία περιείχαν: α) τους στίχους 
των δημοτικών τραγουδιών (πρωτογενής πηγή), β) οκτώ κύκλους δραστηριοτήτων, στους οποίους 
οι μαθητές διερευνώντας  ομαδοσυνεργατικά και εφαρμόζοντας την τεχνική της χιονοστιβάδας θα 
έκαναν συγκρίσεις, αναλύσεις μεταξύ στίχων ή στίχων και κειμένων, περιηγήσεις σε χάρτες και 
σχολιασμούς φωτογραφιών. 

Στο 5ο  διδακτικό δίωρο μοιράσαμε σε κάθε ομάδα ένα φάκελο που περιείχε α) τα φύλλα 
εργασιών τα οποία δεν ήταν  ίδια για όλες τις ομάδες αφού ανά δύο ομάδες θα επεξεργάζονταν το 
ίδιο ιστορικό θέμα έχοντας ως πρωτογενή πηγή δύο δημοτικά τραγούδια εκ των οποίων το ένα 
ήταν σκιαθίτικο με τον τίτλο «Της Σκιάθου τα ψηλά βουνά» και το άλλο με τον τίτλο «Του 
Γιάννη του Σταθά».  Άρα σ΄ αυτό το διδακτικό δίωρο τα παιδιά επεξεργάστηκαν τρία φύλλα 
εργασιών. Η κάθε ομάδα είχε τους στίχους των τραγουδιών και μελοποιημένα τα τραγούδια στον 
υπολογιστή, καθώς επίσης και το κείμενο του σχολικού εγχειρίδιου της Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης.  
Όποτε και όποιος μαθητής ήθελε, μπορούσε να ακούσει ξανά τα τραγούδια κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας των φυλλαδίων με τα ακουστικά. Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσίασε στην 
ολομέλεια τα σχόλια της και έγινε η σύνθεση και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Το 6ο διδακτικό δίωρο ήταν και το τελευταίο της έρευνας. Το μάθημα έγινε στην  αίθουσα 
προβολών. Αυτό το δίωρο ξεκίνησε με την παρουσίαση των γραπτών κειμένων που είχαν γράψει 
οι μαθητές τα προηγούμενα μαθήματα.  Κάθε ομάδα με τη βοήθεια του υπολογιστή και του 
προβολέα παρουσίασε το ιστορικό της κείμενο. Μετά από κάθε παρουσίαση γινόταν σχολιασμός, 
συζήτηση και η αξιολόγηση από τους μαθητές και τη δασκάλα. Στο τέλος παρουσίασαν τους 
θεατρικούς διαλόγους, τους στίχους και τις ζωγραφιές που είχαν γράψει σχετικά με το ιστορικό 
θέμα που είχαν επεξεργαστεί. Το πρόγραμμα τελείωσε με το χορό της «Καμάρας» (σκιαθίτικος 
χορός) στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 

Τεχνικές ανάλυσης, παρουσίασης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων 
Την πρώτη διδακτική ώρα του πρώτου τρίωρου του προγράμματος μοιράσαμε στους μαθητές 

το Ερωτηματολόγιο για το μαθητή. Κύριος στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να συλλέξουμε 
πληροφορίες για τις διαθέσεις των μαθητών σχετικά με το μάθημα της ιστορίας  και το δημοτικό 
τραγούδι ώστε στο τέλος του προγράμματος, αφού συμπληρώσουν και το δεύτερο 
ερωτηματολόγιο, το Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης, να γίνουν οι ανάλογες παρατηρήσεις και τα 
συμπεράσματα. 

Αρχικό Ερωτηματολόγιο 
Το Ερωτηματολόγιο για το μαθητή είναι ένα τρισέλιδο φυλλάδιο όπου υπάρχουν 14 

ερωτήσεις. Η  πρώτη και η δεύτερη ερώτηση αφορά τη γενική και την τοπική ιστορία. Ο κάθε 
μαθητής καλείται να απαντήσει, σε πεντάβαθμη κλίμακα επιλέγοντας έναν από τους πέντε 
χαρακτηρισμούς (Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Ελάχιστα, Καθόλου), εάν του αρέσει να μαθαίνει  
για την ζωή των ανθρώπων που ζούσαν παλιά και εάν του αρέσει ειδικότερα να μαθαίνει για την 
ζωή των ανθρώπων που ζούσαν παλιά στον τόπο του. 

Η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη ερώτηση έχει σχέση με τη διδασκαλία της ιστορίας.  
Στην  τρίτη ερώτηση, οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν επιλέγοντας έναν από τους πέντε 
χαρακτηρισμούς (Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Ελάχιστα, Καθόλου), εάν τους αρέσει το μάθημα 
της ιστορίας όπως το διδάσκονται. Ενώ στην τέταρτη, στην πέμπτη και στην  έκτη ερώτηση 
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πρέπει να γράψουν με λίγα λόγια, τι τους αρέσει περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο 
διδάσκονται την ιστορία, τι δεν τους αρέσει στον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται την ιστορία και 
να γράψουν με ποιο τρόπο μπορούμε γενικά  να μάθουμε την ιστορία ενός τόπου ή προσώπου 
αναφέροντας  όλους τους τρόπους που  γνωρίζουν.  

Η έβδομη και η όγδοη ερώτηση αφορά την ιστορία της Σκιάθου και την ιστορική ενότητα που 
θέλουμε οι μαθητές μας να επεξεργαστούν βαθύτερα,  «Κλέφτες και αρματολοί». 

Οι επόμενες έξι ερωτήσεις είναι σχετικές με τα δημοτικά τραγούδια. Στην ένατη, στη δέκατη 
και στην ενδέκατη τα παιδιά για ακόμη μία φορά επιλέγοντας έναν από τους πέντε 
χαρακτηρισμούς (Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Ελάχιστα, Καθόλου) θα απαντήσουν στις 
ερωτήσεις: α) εάν ακούν, β) εάν τραγουδούν και γ) εάν χορεύουν δημοτικά τραγούδια. 

Στην δωδέκατη ερώτηση, θα πρέπει να γράψουν με λίγα λόγια σε ποιες κοινωνικές εκδηλώσεις 
συνήθως ακούν, τραγουδούν και χορεύουν δημοτικά τραγούδια. Στην δέκατη τρίτη, θα πρέπει να 
εξηγήσουν γιατί αυτού του τύπου τα τραγούδια ονομάζονται δημοτικά και τέλος στην δέκατη 
τέταρτη να γράψουν τι περιγράφουν τα δημοτικά τραγούδια. 

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης 
Την τελευταία ώρα του προγράμματος, οι μαθητές συμπληρώνουν το Ερωτηματολόγιο 

Ικανοποίησης. Συγκρίνοντας και αξιολογώντας τις απαντήσεις αυτού του ερωτηματολογίου με 
του αρχικού που συμπληρώνουν τα παιδιά, θα βγουν κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη 
διδακτική παρέμβαση που προτείνεται. 

Στο Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης υπάρχουν 11 ερωτήματα σε ένα τρισέλιδο φυλλάδιο. Στην 
αρχή, ο κάθε μαθητής σημειώνει ένα Χ στην επιλογή Αγόρι ή Κορίτσι.  Από την πρώτη μέχρι την 
έβδομη ερώτηση θα συνεχίσει να σημειώνει με ένα Χ επιλέγοντας κάθε φορά έναν από τους 
χαρακτηρισμούς (Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Ελάχιστα, Καθόλου Εύκολη, Δύσκολη,  
Ενδιαφέρουσα, Κουραστική). 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση ο/η μαθητής/τρια επιλέγοντας έναν από τους πέντε 
χαρακτηρισμούς (Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Ελάχιστα, Καθόλου) θα απαντήσει πόσο του άρεσε 
το μάθημα. Στη δεύτερη και στην τρίτη, επιλέγοντας έναν από τους τέσσερις χαρακτηρισμούς 
(Εύκολη, Δύσκολη, Ενδιαφέρουσα, Κουραστική) θα απαντήσει πώς του φάνηκε η εργασία σε 
ομάδες κατά τη διάρκεια του μαθήματος και πώς του φάνηκαν οι δραστηριότητες στα φύλλα 
εργασιών αντίστοιχα. 

Στην τέταρτη, στην πέμπτη, στην έκτη και στην έβδομη ερώτηση θέλοντας να διαπιστώσουμε 
κατά πόσο το πρόγραμμα και τα φύλλα εργασιών τους βοήθησαν να αποκτήσουν περισσότερες 
γνώσεις στη γενική και τοπική ιστορία σχετικά με το ιστορικό θέμα, «Κλέφτες και αρματολοί», οι 
μαθητές επιλέγουν έναν από τους πέντε χαρακτηρισμούς (Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, Ελάχιστα, 
Καθόλου).  

Στην όγδοη και ένατη ερώτηση με λίγα λόγια γράφουν τι τους άρεσε και τι δεν τους άρεσε 
περισσότερο σε αυτό τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας στον οποίο συμμετείχαν. Ενώ στην 
ενδέκατη, καλούνται να γράψουν τη γνώμη τους για το τι άλλο  θα μπορούσαμε να κάνουμε για 
να κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή των Κλεφτών. 

Στη δέκατη, επιλέγοντας έναν από τους πέντε χαρακτηρισμούς (Πάρα πολύ, Πολύ, Αρκετά, 
Ελάχιστα, Καθόλου) αναφέρουν, εάν τώρα μετά το πρόγραμμα τους αρέσει περισσότερο  να 
ακούν, να τραγουδούν ή να χορεύουν δημοτικά τραγούδια. 

Ερωτηματολόγιο για τον/την δάσκαλο/α 
Πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος, η εκπαιδευτικός της τάξης συμπληρώνει ένα 

ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις αυτού του ερωτηματολογίου είναι σχετικές με τα χαρακτηριστικά 
των μαθητών.  

 
Φύλλο Παρατήρησης 

Το Φύλλο Παρατήρησης δίνεται στη δασκάλα να συμπληρωθεί αφού έχει ολοκληρωθεί το 
πρόγραμμα. Έχοντας το ρόλο του παρατηρητή θα πρέπει να συμπληρώσει ένα τρισέλιδο με 
έντεκα ερωτήσεις. 
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Ανάλυση 
Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι η διδακτική παρέμβαση που 

πραγματοποιήσαμε στο μάθημα της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας και στην θεματική ενότητα 
«Κλέφτες και αρματολοί» με τη χρήση του δημοτικού τραγουδιού υπήρξε επιτυχής. 

Σε όλους τους μαθητές άρεσε το μάθημα και το βρήκαν ενδιαφέρον. Στα δεκαεφτά παιδιά η 
εργασία σε ομάδες και τα φύλλα εργασιών φάνηκαν ενδιαφέροντα και εύκολα. Οι δεκαπέντε από 
τους δεκαοχτώ μαθητές θεωρούν ότι οι δραστηριότητες στα φύλλα εργασιών τους βοήθησαν πάρα 
πολύ, έως πολύ να γνωρίσουν καλύτερα τη ζωή των κλεφτών και αρματολών και την σχέση αυτών 
των προσώπων με το νησί τους, ενώ στην αρχή οι μισοί από αυτούς πίστευαν ότι τη γνωρίζουν 
αρκετά. Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια απάντησαν ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε να 
αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις. Ένας μόνο μαθητής ήταν που θεώρησε ότι η νέα διδακτική 
προσέγγιση τον βοήθησε ελάχιστα, αν και σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων 
φάνηκε να του άρεσε.  

Σε όλα τα αγόρια αλλά και στα μισά κορίτσια άρεσε που δούλεψαν με τους υπολογιστές και σε 
ομάδες. Από την άλλη, ενώ σε όλα τα κορίτσια ήταν αρεστό να ψάχνουν και να βρίσκουν μόνες 
τους πληροφορίες από έντυπα κείμενα και τραγούδια, μόνο στα μισά αγόρια άρεσε αυτή η 
διαδικασία.  

Επιπλέον, εννιά μαθήτριες και οι μισοί μαθητές χαρακτήρισαν τέλειο το πρόγραμμα, ενώ πέντε 
μαθήτριες και οι υπόλοιποι μισοί μαθητές διαφοροποιήθηκαν κάπως στις απαντήσεις. 
Συγκεκριμένα πέντε μαθήτριες και ένας μαθητής έγραψαν ότι, αν και τους άρεσε πολύ αυτός ο 
τρόπος διδασκαλίας, βρήκαν δύσκολες κάποιες ερωτήσεις. Μία μαθήτρια έγραψε ότι βαρέθηκε 
λίγο στην αρχή. Τέλος, δύο μαθητές απάντησαν ότι δεν τους άρεσε που έπρεπε να γράψουν ένα 
ιστορικό κείμενο. 

Τελικά,  η εκπαιδευτική μας παρέμβαση βοήθησε σχεδόν όλους τους μαθητές,  εκτός από μία 
μαθήτρια, να αποκτήσουν  θετική στάση για το δημοτικό τραγούδι.  

Στην τελευταία ερώτηση «Τι άλλο νομίζεις ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να 
κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία των κλεφτών;» οι δώδεκα από τους δεκαοχτώ μαθητές δεν 
είχαν να προτείνουν κάτι, είτε γιατί δεν ήξεραν, είτε γιατί θεωρούσαν αρκετά αυτά που κάναμε. 
Τέσσερις μαθήτριες όμως έγραψαν τις ιδέες τους για μία επίσκεψη σε έναν ιστορικό χώρο ή 
μουσείο ή την προβολή μιας ιστορικής ταινίας ή ακόμη και την επεξεργασία περισσότερων 
τραγουδιών και κειμένων.  

Η δασκάλα ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων και είχε αναλάβει το 
ρόλο του παρατηρητή. Σύμφωνα λοιπόν με τις δικές της παρατηρήσεις,  η συμμετοχή των 
μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν καλή. Η εργασία σε ομάδες της φάνηκε 
ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. 

Συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων 

Σύμφωνα λοιπόν με τα συμπεράσματα της έρευνάς μας, η μουσική και ειδικότερα το δημοτικό 
τραγούδι, αποτελούν πράγματι κίνητρο για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις οδήγησε σε 
περισσότερη και βαθύτερη γνώση πάνω στο ιστορικό θέμα που επεξεργάστηκαν, βοηθώντας 
τους/τες επιπλέον να συνειδητοποιήσουν ότι το δημοτικό τραγούδι αποτελεί μια ιστορική πηγή, 
την οποία μπορούμε να αναλύσουμε, να συγκρίνουμε με άλλες πηγές και έτσι να διεισδύσουμε 
στα συναισθήματα και στη νοοτροπία των ανθρώπων του παρελθόντος. Επιπλέον, η χρήση  των 
Η/Υ για την ακρόαση των μουσικών κομματιών, την αναζήτηση πληροφοριών και φωτογραφιών 
και την περιήγηση ηλεκτρονικών χαρτών ενεργοποιεί σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον και τη 
συμμετοχή τους στο μάθημα της ιστορίας, ευαισθητοποιώντας το προσωπικό στυλ μάθησης και 
τις ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας χωριστά. Επίσης, συμβάλλει στην εμπλοκή των 
μαθητών/τριών σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, και τις ικανότητες 
υψηλότερου επιπέδου σκέψης, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών, 
σχεδιασμού και οργάνωσης δράσεων σ’ ένα πλαίσιο σχέσεων ομαδικότητας και συνεργασίας, ενώ 
δίνει την ευκαιρία σε όλους/ες να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα στην εργασία τους, 
αυξάνοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους. Τέλος, μειώνει τις διαφορές ανάμεσα στα ενδιαφέροντα 
και τις προτιμήσεις των δύο φύλων.  
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Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών με το λογισμικό ΛΑΜΔΑ και 
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της 

ενισχυτικής διδασκαλίας: μια πιλοτική εφαρμογή στο 3ο Πειραματικό 
Δημοτικού Σχολείο Ευόσμου Θεσσαλονίκης.  
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Περίληψη 

Ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας εφαρμόζεται στα δημοτικά σχολεία ήδη από το 1982 άτυπα και 
θεσμοθετημένα από το 1991. Παρά την πολύχρονη όμως εφαρμογή της έχει αποδειχθεί ότι δεν εφαρμόζεται 
οργανωμένα και συστηματικά σε βάθος χρόνου, τα κριτήρια επιλογής των μαθητών που υποστηρίζονται 
είναι ασαφή και η διδακτική παρέμβαση δε χαρακτηρίζεται από επαρκή μεθοδικότητα.  
Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις εφαρμόστηκε σε συνεργασία Σχολικού Συμβούλου, ΚΕΔΔΥ και 3ου 
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου Θεσσαλονίκης ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενισχυτικής 
διδασκαλίας με στόχο την καλύτερη δυνατή ανίχνευση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και τη 
βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης υποστήριξης, με απώτερο σκοπό να  επανενταχθούν οι 
παραπάνω μαθητές στην κανονική τους τάξη. 
Λέξεις κλειδιά: ενισχυτική διδασκαλία, λογισμικό ΛΑΜΔΑ, ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών 

 
Εισαγωγή 

Η Ενισχυτική Διδασκαλία  είναι ένας θεσμός, ο οποίος όσον αφορά τουλάχιστον στο Δημοτικό 
Σχολείο έχει συζητηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερου 
προβληματισμού. Στο Δημοτικό σχολείο έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την ουσιαστική 
εφαρμογή της Ε.Δ και ειδικότερα καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών, το σχεδιασμό και την προσπάθεια εφαρμογής της Ενισχυτικής διδασκαλίας, 
(Πετρόπουλος-Κορομηλάς 1994, Κούκου-Γέρου 1996). 

Η Ε.Δ., αφορά στην ιδιαίτερη διδακτική βοήθεια που παρέχεται σε μαθητές, οι οποίοι 
παρουσιάζουν ήπιας μορφής μαθησιακά προβλήματα (Μπαμπινιώτης 1998). Το σχολείο 
αντιμετωπίζει, στην περίπτωση της Ενισχυτικής διδασκαλίας, εξατομικευμένα τα παιδιά αυτά 
αλλά και με διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η Ε.Δ. στο Δημοτικό αφορά παιδιά με “ελαφρές” ή 
“ήπιας μορφής” ή “προσωρινές” μαθησιακές δυσκολίες και έχει ως σκοπό την επανένταξη των 
παιδιών στην κανονική τους τάξη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι Ε.Δ. παρακολουθούν μαθητές 
που αγνοούν ή δεν έχουν εμπεδώσει προαπαιτούμενες γνώσεις που θα τους βοηθούσαν να 
κατακτήσουν νέες, έχουν πολύ αργό ρυθμό μάθησης, δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να 
αποκτήσουν νέες γνώσεις λόγω ύπαρξης μαθησιακών κενών, παρουσιάζουν ανεπαρκή επίδοση. 

Όμως, παρ’ όλο που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εφαρμόζεται η Ε.Δ. και παρά το 
γεγονός ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για την  αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμού, 
συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα  
(Πετρόπουλος 1997). 
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Ο Θεσμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

Έως σήμερα η ενισχυτική διδασκαλία εφαρμόζεται σύμφωνα με το ΠΔ 462/91, με βάση το 
οποίο παρέχεται σε μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄, που δεν κατέκτησαν τους βασικούς 
μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού. Όσον αφορά στο ειδικό 
ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, αυτό συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και 
αναπροσανατολίζεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων έπειτα από σχετική εισήγησή 
τους και σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συμβούλους. Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας 
μπορούν να λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους ή για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, περιλαμβάνουν έως 5 μαθητές και συγκροτούνται από το σύλλογο των διδασκόντων. 
Το ημερήσιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτει, ανάλογα με τις ανάγκες και τον 
αριθμό των μαθητών που το παρακολουθούν, 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και μέχρι 6 ώρες την 
εβδομάδα. 

Επειδή το ΠΔ περιείχε αρκετές ασάφειες και γενικότητες, που δεν βοηθούσαν στην 
αποτελεσματικότητα της Ενισχυτικής διδασκαλίας, το Υπουργείο Παιδείας κατά καιρούς και 
προκειμένου να ερμηνεύσει το Π.Δ. εξέδιδε κατά καιρούς εγκυκλίους (Γ1/576/26-4-1995, 
Γ1/346/8-6-1984), οι οποίες λειτουργούσαν κυρίως διευκρινιστικά. 

 
Τα Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας   

 Η Ενισχυτική Διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο πέρασε ουσιαστικά από δύο φάσεις: 
(Βρεττός, Γ, 2001)  

Τη φάση της άτυπης πειραματικής εφαρμογής, η οποία περιελάμβανε το διάστημα από  τις 
άτυπες προσπάθειες κάποιων εκπαιδευτικών πριν από το 1980 έως την εφαρμογή σε πανελλήνιο 
επίπεδο, το 1988.  

Τη φάση της Θεσμοθετημένης εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει το διάστημα από την ψήφιση 
του Νόμου για την Ενισχυτική Διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο το 1988 έως 
τη γενικευμένη εφαρμογή, από το 1993 και μετά.  

Η Ενισχυτική Διδασκαλία καθιερώνεται για πρώτη φορά με το νόμο1824/1988 «ρύθμιση 
θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 296/30-12-1988,τεύχος Α) όπου αναφέρεται, 
στο άρθρο 4. 

 
Αποτίμηση προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

Πολλές προσπάθειες αποτίμησης του θεσμού έχουν πραγματοποιηθεί, οι οποίες έχουν 
προσδώσει ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και έχουν δρομολογήσει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Οι 
κυριότερες από αυτές είναι: 
Οι ετήσιες εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων. 

Σ’ αυτές πέραν των άλλων στοιχείων δίδονται στοιχεία και για την  Ε.Δ. μέσα από ην 
παράθεση στοιχείων, καταγραφή προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων.  
Η έκθεση σχετικά με τη δοκιμαστική εφαρμογή του 1985 

Στη συγκεκριμένη έκθεση που πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της πρώτης δοκιμαστικής 
εφαρμογής Ε.Δ. σε πανελλαδικό επίπεδο, επισημαίνονται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. 
(Κορομηλάς κ.ά., 1985γ). Πιο συγκεκριμένα: 

Το 54% των μαθητών από αυτούς που παρακολούθησαν Ε.Δ. (1.200 μαθητές)  πέτυχε την 
ένταξή του στην κανονική τάξη, ενώ οι άλλοι ωφελήθηκαν σημαντικά. Το σημαντικό είναι πως οι 
μαθητές πέρα από τη γνωστική τους ανάπτυξη απόκτησαν αυτοπεποίθηση .  
Εργασία Π.Ι. και ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την Ε. Δ.   

Η εργασία έγινε σε συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με το ΥΠ.Ε.Π.Θ., με σκοπό να 
καταγραφεί η αποτελεσματικότητα του θεσμού το σχολικό έτος 1991-92  (Σκούρα-Κωστάκη, 
1992). Τα στοιχεία αφορούν 76 σχολεία από όλη τη χώρα, με συμμετοχή 800 περίπου μαθητών. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ποσοστό 14% των μαθητών βελτιώθηκε, 70% έμειναν στην  
ίδια γνωστική κατάσταση, ενώ στο 16% των μαθητών παρατηρήθηκε πτώση. 
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Βελτίωση όμως επιτεύχθηκε στην αλλαγή της  συμπεριφοράς των συγκεκριμένων μαθητών, 
στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας τους. 

Ενδιαφέρον μεγάλο έχει η εκτίμηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία σε ποσοστό 90% 
πιστεύει στη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του θεσμού, αρκεί να υπάρχει επάρκεια 
πιστώσεων, κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, επιμορφωμένων  εκπαιδευτικών. 

 
Σχολική Αποτυχία και Ενισχυτική Διδασκαλία 

Η εργασία αυτή (Κούκου-Μαργαρίτη/Γέρου, 1996), έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Διαπιστώθηκε, ότι με την προσπάθεια των εκπαιδευτικών και τη 
συνεργασία γονέων και ειδικών εκπαιδευτικών και φορέων, η ένταξη των μαθητών μπορεί να 
είναι πολύ  μεγάλη.  

Είναι γεγονός όμως ότι, όπως αποδείχθηκε, η Ε.Δ. στο Δημοτικό Σχολείο στηρίχθηκε σε 
ατομικές πρωτοβουλίες ή αποσπασματικές ενέργειες και δράσεις. Σήμερα, η Ε.Δ. εφαρμόζεται  
πολύ περιορισμένα και στα περισσότερα σχολεία μόνο στα πλαίσια της συμπλήρωσης του 
υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. 

Η εικόνα της Ε.Δ., ήταν θετική, όταν η  εφαρμογή της ήταν συστηματική και οργανωμένη. Το 
σχολείο αποδεικνύεται ότι έχει τη δυνατότητα να παράξει μία θετική και αποτελεσματική Ε.Δ. με 
την προϋπόθεση ότι θα αναληφθούν συγκεκριμένες και μεθοδευμένες ενέργειες της επίσημης 
πολιτείας. Είναι επομένως ζήτημα πολιτικής βούλησης και εκπαιδευτικής πολιτικής η στήριξη και 
η επιτυχία ενός τέτοιου θεσμού, αν επιθυμούμε να έχει σοβαρή και υπεύθυνη λειτουργία.   

Αυτό που απαιτείται για την οργανωμένη και ουσιαστική διαμόρφωση και λειτουργία της Ε.Δ. 
είναι έγκαιρη και ακριβής διάγνωση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και έγκαιρη 
αντιμετώπισή τους. Χρειάζεται επιπλέον συναισθηματική στήριξη των μαθητών αυτών, η οποία 
με τη σειρά της μπορεί να συμβάλει και στη βελτίωση των μαθησιακών τους επιτευγμάτων. 

 
Οι δυσκολίες εφαρμογής των Προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας  

Τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί κατά τη λειτουργία των προγραμμάτων ενισχυτικής 
διδασκαλίας είναι: Δυσκολία υλοποίησης των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μέσα στο 
κανονικό πρόγραμμα αλλά και μετά το πέρας των μαθημάτων, έλλειψη κατάλληλων 
διαγνωστικών εργαλείων για την ανίχνευση και τον εντoπισμό των μαθητών που χρήζουν 
ενισχυτικής διδασκαλίας, έλλειψη κατάλληλου παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού, ελλιπής 
επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών που διδάσκουν ενισχυτική διδασκαλία. 

 
Η πιλοτική εφαρμογή   

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, αλλά και από τις απόψεις των εκπαιδευτικών που 
εφαρμόζουν ενισχυτική διδασκαλία και αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της, αποφασίστηκε 
να προταθεί μία διαφορετική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε ότι θα βελτίωνε την 
αποτελεσματικότητά της, καθώς θα λάμβανε υπόψη τις ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες και τις απόψεις των εκπαιδευτικών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο πλαίσιο 
συνεργασίας του Σχολικού Συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς του 3ου ΠΣ Ευόσμου.   

Μία συστηματική και μεθοδική ενισχυτική διδασκαλία αποφασίστηκε να ενταχθεί στα πλαίσια 
ενός μοντέλου «ανταπόκρισης στη διδασκαλία» » ή «ανταπόκρισης στην παρέμβαση», (Gresham, 
2002; Fuchs, Mock, Morgan &Young, 2003; Speece, Case & Molloy, 2003) και στη συνέχεια σε 
ένα διαβαθμισμένο στάδιο υποστήριξης (Cook, & Schirmer, 2003;). 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, για να διαγνωσθεί ένας μαθητής ότι έχει «μαθησιακές 
δυσκολίες» είναι σημαντικό να έχει δεχθεί προηγουμένως συστηματική και εντατική παρέμβαση, 
στο πλαίσιο της γενικής αγωγής. Έτσι, αντιμετωπίζεται η πιθανότητα ο μαθητής να παρουσιάζει 
χαμηλή επίδοση και δευτερογενείς μαθησιακές δυσκολίες λόγω άλλων, εξωγενών παραγόντων, 
όπως κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες, αλλοδαπή μητρική γλώσσα, χαμηλή μαθησιακή 
ετοιμότητα, ανελλιπής φοίτηση, αναποτελεσματική διδασκαλία.  

Εκτιμήθηκε λοιπόν ότι, μέσω συνεργασίας Σχολικού Συμβούλου – ΚΕΔΔΥ στο πλαίσιο μιας 
πιλοτικής εφαρμογής, θα δοθεί η δυνατότητα για έγκαιρη ανίχνευση και υποστήριξη των 
μαθητών, έγκυρη και έγκαιρη παραπομπή για περαιτέρω διαγνωστική αξιολόγηση και πιθανή 
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μείωση του αριθμού των παραπομπών στο ΚΕΔΔΥ. Με τον τρόπο αυτό θα παραπέμπονται πλέον 
στα ΚΕΔΔΥ μόνο όσοι μαθητές προκύπτει ότι χρήζουν περαιτέρω βοήθειας και δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί το σχολείο από πλευράς Γενικής Αγωγής. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2014-2015 στο 3ο ΠΣ Ευόσμου 
Θεσσαλονίκης. 

 
Στόχος και μέσα της πιλοτικής εφαρμογής 

Ως στόχος της πιλοτικής εφαρμογής τέθηκε η ενίσχυση του θεσμού της ενισχυτικής 
διδασκαλίας. Προς το σκοπό αυτό διαμορφώθηκε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής – 
πρωτόκολλου βημάτων, διασφαλίστηκε έγκυρη παιδαγωγική προσέγγιση, ενισχύθηκε η 
υλικοτεχνική υποδομή και επιχειρήθηκε να υπάρξει επάρκεια προσωπικού. 

Στην αρχή διαμορφώθηκε ένα πρωτόκολλο εργασίας, το οποίο περιελάμβανε: ανίχνευση των 
μαθητών με δυσκολίες μάθησης, εκτίμηση της μαθησιακής εικόνας του μαθητή και διαμορφωτική 
αξιολόγησή του, διαμόρφωση στόχων, υλοποίηση, τελική αξιολόγηση της προόδου του μαθητή. 
Όλα τα παραπάνω τηρούνταν σε ένα ατομικό φάκελο.  

Ως προς την ανίχνευση, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ΛΑΜΔΑ (Λογισμικό 
Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ, ΥΠΕΠΘ. ΕΠΕΑΕΚ, 2008), μία 
αυτοματοποιημένης μορφής αξιολόγηση, η οποία εξετάζει δεξιότητες που αποτελούν δείκτες 
μαθησιακού δυναμικού και πιθανόν μαθησιακών δυσκολιών, κυρίως στον προφορικό και γραπτό 
λόγο. Το ΛΑΜΔΑ χρησιμοποιήθηκε μόνο στους μαθητές που είχαν παραπεμφθεί από τον 
εκπαιδευτικό της τάξης τους και παρακολουθούσαν την Γ, Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού για τις οποίες 
έχει κατασκευαστεί.  

Συμπληρωματικά, δόθηκαν γραπτά πρότυπα για τη σύνταξη των περιγραφικών εκθέσεων και 
τη διαμόρφωση στόχων, ζητήθηκαν δείγματα γραπτών δοκιμασιών στη Γλώσσα και Μαθηματικά 
και δόθηκε επίσης γραπτό έντυπο τήρησης αρχείου για τον ατομικό φάκελο. Οι περιγραφικές 
εκθέσεις και τα δείγματα εργασιών κρίθηκαν απαραίτητα, ειδικά για τους μαθητές των μικρών 
τάξεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και τα εργαλεία κρίθηκε ότι θα μπορούσε να υπάρξει 
ουσιαστικός προγραμματισμός και απολογισμός του έργου του εκπαιδευτικού της ενισχυτικής 
διδασκαλίας, ώστε να πραγματοποιείται ανατροφοδότηση και βελτίωση όλων των ενεργειών. 

Επιλέχθηκε επίσης το κατάλληλο άτομο, το οποίο εκπαιδεύτηκε και επιμορφώθηκε 
κατάλληλα. Δόθηκαν βιβλιογραφικές πηγές και προτάθηκε εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και μη, 
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να απεμπλακεί η εκπαιδευτικός της Ε.Δ. από τα 
σχολικά βιβλία. 

 
Εφαρμογή της πρότασης 

Κατά την υλοποίηση ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 
 Συνεργάστηκε ο Σχολικός Σύμβουλος με τους εκπαιδευτικούς του ΚΕΔΔΥ Δυτικής 

Θεσσαλονίκης.  
 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου με ειδικούς εκπαιδευτικούς του 

ΚΕΔΔΥ, την υπεύθυνη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Σχολείου και όλους τους 
εκπαιδευτικούς, όπου ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί για τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών 
με Μ.Δ. Στόχος ήταν να επιτευχθεί η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών όσον αφορά την κατανόηση 
των μαθησιακών δυσκολιών, τη λήψη παιδαγωγικών αποφάσεων, τη διεύρυνση των διδακτικών 
προσεγγίσεων και τη συνεργασία με γονείς και συναδέλφους.  

 Η υπεύθυνος του σχολείου ενημερώθηκε σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογισμικού 
ΛΑΜΔΑ. Μέσα από το ανιχνευτικό λογισμικό ΛΑΜΔΑ εντοπίζονται επιμέρους αδυναμίες των 
μαθητών, κυρίως σε τομείς Λόγου π.χ. προφορική – αναγνωστική κατανόηση, αλλά και σε μη 
λεκτικές γνωστικές διαδικασίες.  

 Αφού επισημάνθηκαν από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων οι μαθητές που παρουσιάζουν 
δυσκολίες μάθησης, χρησιμοποιήθηκε το παραπάνω λογισμικό με σκοπό να ανιχνευτούν οι 
ιδιαίτεροι τομείς που υστερεί ο κάθε μαθητής, μετά από Υπεύθυνη Δήλωση γονέων.  

 Παράλληλα, δημιουργήθηκε ατομικός φάκελος για κάθε μαθητή. Στο φάκελο αυτό 
συμπεριλήφθησαν μία εμπεριστατωμένη περιγραφική αξιολόγηση από τους δασκάλους των 
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τάξεων των μαθητών αυτών, ενδεικτικά στοιχεία - δείγματα γραπτού λόγου, όπως ορθογραφία, 
αυθόρμητη γραφή αλλά και δοκιμασίες μαθηματικών και το προφίλ Λάμδα. Για την ακριβή 
επίτευξη του στόχου αυτού δόθηκε συγκεκριμένη φόρμα συμπλήρωσης, η οποία συντάχθηκε από 
τους εκπαιδευτικούς του ΚΕΔΔΥ. 

 Η ομάδα εκπαιδευτικών του ΚΕΔΔΥ που συνεργάστηκε με το Σχολικό Σύμβουλο, 
μελέτησε όλες τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν για κάθε μαθητή χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη 
τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να αποκτηθεί συνολική και πλήρης άποψη-εικόνα για κάθε 
μαθητή. 

 Κατόπιν έγιναν επανειλημμένες συναντήσεις με την εκπαιδευτικό της ενισχυτικής 
διδασκαλίας και δόθηκαν κατευθύνσεις σχετικά με τη λειτουργία του τμήματος (π.χ. πόσες ώρες 
για κάθε μαθητή, ποιες ώρες, ποιοι στόχοι, τεχνικές διδασκαλίας). 

 Ζητήθηκε από τη δασκάλα της ενισχυτικής διδασκαλίας να συντάξει  προγραμματισμό, 
όπου περιγράφονταν σαφώς οι στόχοι για κάθε μαθητή για κάθε τρίμηνο. Στο τέλος δε των 
τριμήνων κατατίθονταν απολογισμός των δράσεων, όπου αναφέρονταν αν κατακτήθηκαν οι 
στόχοι που τέθηκαν και σε ποιο βαθμό και επιπλέον ποιες ενέργειες απαιτούνται για την 
κατάκτησή τους. 

 Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκε απολογισμός της δράσης 
για να διαπιστωθεί αν και πόσοι μαθητές εντάχθηκαν στις κανονικές τους τάξεις, τι βαθμό 
βελτίωσης παρουσίασαν και σε τι ποσοστό. 

 Τέλος, δόθηκαν ερωτηματολόγια αποτίμησης της ενισχυτικής διδασκαλίας στους 
εκπαιδευτικούς των τάξεων, τη δασκάλα της ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και στους  μαθητές 
των τάξεων. 

Επιπλέον αποφασίστηκε: 
Α. Πριν από την παρέμβαση να δημιουργηθεί φάκελος μαθητή. Ο φάκελος περιελάμβανε: 
 Υπεύθυνη δήλωση με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, για την συμμετοχή  του μαθητή στην 

εφαρμογή του τεστ  ΛΑΜΔΑ. 
 Υπεύθυνη δήλωση με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, για να παρακολουθήσει ο μαθητής 

την ενισχυτική διδασκαλία. 
 Έκθεση του εκπαιδευτικού της τάξης για το μαθητή. 
 Γραπτά ορθογραφίας και παραγωγής γραπτού λόγου του κάθε μαθητή. 
 Γραπτό μαθηματικών. 
 Τεστ γλώσσας και μαθηματικών. 
 Ενδεικτικό διαγνωστικό τεστ. 
Β. Να κρατηθεί ημερολόγιο από τον εκπαιδευτικό για την παρέμβαση. 
Γ. Να συνεργαστεί ο εκπαιδευτικός με την εκπρόσωπο του ΚΕΔΔΥ ώστε να αποκτήσει την 

ευχέρεια να εξετάζει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του ΚΕΔΔΥ τα τεστ ΛΑΜΔΑ. 
Δ. Να εμπλουτίζεται ο φάκελος του μαθητή με γραπτά, στα οποία παρουσιάζεται κάθε είδους 

διαφοροποίηση. 
Ε. Να υπάρχει τακτική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, ώστε να λαμβάνει η  

εκπαιδευτικός της ενισχυτικής ανατροφοδότηση. 
ΣΤ΄ Πριν το τέλος του προγράμματος να επαναληφτεί το τεστ ΛΑΜΔΑ.  
Στη συνέχεια, σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων (παρουσία του σχολικού 

συμβούλου) έγινε ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών των τάξεων για την πιλοτική εφαρμογή 
του προγράμματος και ζητήθηκε από αυτούς να προτείνουν μαθητές που είχαν ανάγκη ενίσχυσης. 
Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός, στο επόμενο διάστημα, συγκέντρωσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και δημιούργησε τους φακέλους των μαθητών. Ακολούθησε συνάντηση, κατά την οποία 
ενημερώθηκαν οι γονείς για την πιλοτική εφαρμογή και τους στόχους του προγράμματος. 
Ακολούθησε η εφαρμογή του τέστ σε όσους μαθητές και μαθήτριες θα παρακολουθούσαν το 
πρόγραμμα. 

Στη δεύτερη φάση εξετάστηκαν οι φάκελοι των μαθητών και τα τεστ που πραγματοποίησαν 
και αποφασίστηκε ποιοι μαθητές/τριες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Στην τρίτη φάση, σε 
συνεργασία Σχολικού Συμβούλου με τον εκπαιδευτικό της τάξης, καθορίστηκαν οι στόχοι για 
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κάθε μαθητή/τρια καθώς και οι ώρες που θα απασχολούνταν με την ενισχυτική διδασκαλία εκτός 
τάξης. 

Στόχοι που τέθηκαν 
Οι γενικοί στόχοι της εφαρμογής του προγράμματος ήταν: 
 Να ενημερωθούν οι μαθητές και μαθήτριες για το πιλοτικό πρόγραμμα και να 

προετοιμαστούν κατάλληλα, ψυχολογικά, για την παράλληλη διδασκαλία εκτός τάξης. 
 Να καλυφθούν μαθησιακά κενά των μαθητών, ώστε να ενταχθούν ενεργά στην τάξη τους. 
 Να αμβλυνθούν μαθησιακές δυσκολίες που προήλθαν από το κοινωνικό κεφάλαιο των 

μαθητών. 
 Να ενισχυθεί το αυτοσυναίσθημα των μαθητών/τριών και να μπορέσουν να βρουν τη 

θέση τους στην τάξη. 
 Να δημιουργηθούν κίνητρα για μεγαλύτερη προσπάθεια.  
 Να βελτιωθούν οι επιδόσεις των μαθητών/τριών. 
 Να αξιοποιηθεί η δυναμική κάθε μαθητή/τριας, με την προβολή των θετικών στοιχείων 

του καθενός. 
 Να ελεγχθεί ο αριθμός παραπομπών μαθητών/τριών προς τα ΚΕΔΔΥ που αυξάνεται 

ραγδαία τα τελευταία έτη.  
 Να αντιμετωπιστούν μαθησιακές δυσκολίες σε πρώτο βαθμό από την εκπαιδευτική 

μονάδα στην οποία φοιτά ο μαθητής/τρια.  

Οργάνωση 
Μετά τις προτάσεις των εκπαιδευτικών των τάξεων και την εξέταση των φακέλων των 

μαθητών αποφασίστηκε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα ενισχυτικής θα παρακολουθήσουν 30 μαθητές 
και μαθήτριες.  

Δημιουργήθηκαν επτά (7) τμήματα. Το κάθε τμήμα είχε από τρεις (3) έως πέντε (5) 
μαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες του κάθε τμήματος παρακολούθησαν τρεις (3) ώρες μαθήματα 
την εβδομάδα. Διδάχτηκαν γλώσσα και μαθηματικά. Οι μαθησιακοί στόχοι ορίσθηκαν 
συνεκτιμώντας τα στοιχεία του φακέλου που δημιουργήθηκε για κάθε μαθητή/τρια. Οι 
μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δεν είχαν κάποια διάγνωση, εκτός από 3 οι οποίοι 
παρακολούθησαν το πρόγραμμα λόγω έλλειψης Τμήματος Ένταξης. Οι υπόλοιποι είχαν  ήπιας 
μορφής μαθησιακές δυσκολίες και μαθησιακά κενά προηγούμενων ετών. 

Αρχικά δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στη βελτίωση της ταχύτητας και σωστού τονισμού στην 
ανάγνωση, με στόχο την εύκολη και γρήγορη κατανόηση κειμένων, εργασιών. Εφαρμόστηκε 
εξατομικευμένη διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή/τριας. Η εργασία 
έγινε αντιμετωπίζοντας την ύλη συνολικά, ανά μεγάλες ενότητες, πετυχαίνοντας άμεσα 
μαθησιακούς στόχους,  πράγμα που αποτελούσε σημαντικό κίνητρο για τη συνέχεια.  Ιδιαίτερη 
προσοχή δόθηκε στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριων. Η συνεχής επιβράβευση 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο. 

Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων υπήρξε άριστη, αφού συνέβαλαν σημαντικά 
στην αποτίμηση των σημείων που χρειάζονται ενίσχυση και στην αξιολόγηση της πορείας των 
μαθητών/τριών. Γινόταν  τακτική ενημέρωση εκατέρωθεν και σχεδιάζονταν από κοινού τα 
επόμενα βήματα. 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης πολλές συναντήσεις Σχολικού Συμβούλου, εκπαιδευτικών τάξεων, 
εκπαιδευτικού ενισχυτικής διδασκαλίας και εκπαιδευτικού των  ΚΕΔΔΥ, στις οποίες συζητούνταν 
η πορεία του προγράμματος και λαμβάνονταν αποφάσεις για κάθε μαθητή χωριστά, αξιολογώντας 
τα δεδομένα. Συχνά ενημερώνονταν οι γονείς των μαθητών/τριων για την πρόοδό τους. 

 
Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

 Βιβλία, καρτέλες που περιέχουν γράμματα, δίψηφα φωνήεντα, δίψηφα σύμφωνα,  
συνδυασμούς,  για να βοηθηθούν οι μαθητές των μικρότερων τάξεων. 

 Τα σχολικά βιβλία γλώσσας, τα σχολικά ανθολόγια, παραμύθια, αποσπάσματα από  
λογοτεχνικά βιβλία. 
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 Φυλλάδια με εργασίες που να ανταποκρίνονται απόλυτα στις μαθησιακές ανάγκες των 
μαθητών. 

 Καλαμάκια για αρίθμηση. 
 Βιβλίο πρακτικής αριθμητικής και γεωμετρίας για τους μεγαλύτερους μαθητές. 
 Χρήση τετραδίου ενισχυτικής διδασκαλίας για να σημειώνονται συνεχώς διευκρινίσεις 

και σαφείς οδηγίες.  

Αποτελέσματα 
Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν είκοσι τέσσερις (24) από τους τριάντα (30) μαθητές/τιες. 
Τρεις (3) μαθητές/τριες παρουσίασαν γρήγορα βελτίωση και εντάχθηκαν στην τάξη τους. Και 

στους τρεις τα προβλήματα ήταν περισσότερο ψυχολογικά και προέκυπταν λόγο χαμηλής 
αυτοεκτίμησης. Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τους γονείς αποφασίστηκε να 
ακολουθηθεί ένα κοινό πλαίσιο που θα βοηθούσε τους μαθητές/τριες. Επίσης την πρώτη 
εβδομάδα επιστροφής των μαθητών/τριών στην τάξη οι μαθητές/τριες είχαν την βοήθεια της 
εκπαιδευτικού της ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία παρακολουθούσε δύο ώρες μαζί τους το 
μάθημα, παρέχοντας τους ενίσχυση και στήριξη όταν χρειαζόταν.  

Παρουσίασαν μικρή βελτίωση τρεις (3) μαθητές, οι οποίοι  είχαν διάγνωση και λόγο της 
έλλειψης εκπαιδευτικού στο τμήμα ένταξης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Δεν παρουσίασε καμία 
απολύτως βελτίωση ένας (1) μαθητής. Παραπέμφθηκαν στα ΚΕΔΔΥ μόνο δύο (2)  μαθητές. 

Με το τέλος του προγράμματος οι υπόλοιποι μαθητές/τριες παρουσίασαν βελτίωση, όπως 
φαίνεται από τον ατομικό τους φάκελο και τα τεστ ΛΑΜΔΑ που επαναλήφθηκαν. Η βελτίωση 
ήταν εμφανής και στο τμήμα ένταξης που παρακολουθούσαν αλλά και στην τάξη τους.  

Συμπεράσματα 
Η συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή απέδειξε πως η ενισχυτική διδασκαλία μπορεί να 

αποδώσει ουσιαστικά, μόνον όταν οργανωθεί συστηματικά τόσο ως προς τον τρόπο ανίχνευσης 
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες όσο και ως προς τον τρόπο υλοποίησης της εφαρμογής 
της. Ο επιστημονικός τρόπος ανίχνευσης με το λογισμικό ΛΑΜΔΑ και η οργανωμένη υλοποίηση 
μέσα από συγκεκριμένο υλικό, συγκεκριμένη μεθοδολογία και επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, 
μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη των μαθητών στις τάξεις τους και να κάνει εμφανή την 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της μεθόδου που εφαρμόστηκε, όσον αφορά στη 
λειτουργία της Ενισχυτικής διδασκαλίας.. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την πιλοτική εφαρμογή είναι τα εξής: 
 Οι εκπαιδευτικοί προετοίμασαν κατάλληλα (ψυχολογικά), τους μαθητές ώστε να 

αποδεχτούν το  πρόγραμμα. Οι μαθητές δεν αισθάνθηκαν ότι μειονεκτούν κατά την 
παρακολούθηση. 

 Η ενισχυτική διδασκαλία είχε ως στόχο να καλύψει τα μαθησιακά κενά των μαθητών και 
να ενισχύσει συγχρόνως την αυτοπεποίθησή τους. Αντιμετωπίστηκε η ύλη ολιστικά, ανά μεγάλες 
ενότητες, με σκοπό ο μαθητής γρήγορα να αισθανθεί ότι πετυχαίνει στόχους. 

 Οι μαθητές στην ενισχυτική διδασκαλία είχαν ανάγκη από συνεχείς διευκρινίσεις και 
συχνές επαναλήψεις. Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα όταν τα τμήματα είναι ολιγομελή με δύο ή 
τρεις μαθητές/τριες. 

 Για κάθε μαθητή/τρια προβλέφθηκε επαρκής αριθμός διδακτικών ωρών. Οι μαθητές σε 
μικρό χρονικό διάστημα πέτυχαν σημαντικούς γνωστικούς στόχους. Το γεγονός αυτό λειτούργησε 
ως κίνητρο για μεγαλύτερη προσπάθεια και μείωσε το χρόνο παραμονής του μαθητή στην 
ενισχυτική διδασκαλία. 

 Σημαντική ήταν η σωστή οργάνωση και συνεχής αξιολόγηση, καθώς και η συνεργασία 
εκπαιδευτικού που ανέλαβε το πρόγραμμα με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, το Σχολικό 
Σύμβουλο, το ΚΕΔΔΥ και τους γονείς.  

 Η εκπαιδευτικός της Ενισχυτικής διδασκαλίας επιμορφώθηκε ουσιαστικά και δίδασκε 
αποκλειστικά στο Τμήμα Ε.Δ. 

 Με τη χρήση του τεστ ΛΑΜΔΑ μειώθηκαν οι παραπομπές μαθητών/τριων προς τα 
ΚΕΔΔΥ. 
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Από τις βραχογραφίες στον υπολογιστή: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για την ιστορία της γραφής 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την 
ιστορία της γραφής, που απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της 
γραφής είναι μια διαδικασία ενδιαφέρουσα, όχι μόνο γιατί αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 
κατάφερναν να επικοινωνούν και να χειρίζονται τα υλικά που τους παρείχε η φύση για να παράγουν γραπτό 
λόγο, αλλά και γιατί τα ίδια τα υλικά και τα εργαλεία γραφής αποτελούν τεκμήρια του ανθρώπινου 
πολιτισμού. Για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου η ενασχόληση με την ιστορία της γραφής είναι ένα 
παιχνίδι. Παιχνίδι δημιουργικό, που τους στρέφει στο παρελθόν, τους καλεί να μεταφερθούν σε έναν 
αλλοτινό κόσμο, να μπουν στη θέση του γραφέα του τότε, να σκαλίσουν, να σχεδιάσουν, να 
αποκρυπτογραφήσουν, να ζωγραφίσουν, να φανταστούν, να αγγίξουν… Η μέθοδος project θεωρήθηκε η 
καταλληλότερη για την απόκτηση γνώσης μέσα από δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής με βιωματικό 
χαρακτήρα. 
Λέξεις κλειδιά: εξέλιξη γραφής, ιστορία γραφής, εργαλεία γραφής, υλικά γραφής 

Εισαγωγή 
Στον κανονισμό λειτουργίας των εκπαιδευτικών ομίλων των Πειραματικών Σχολείων ως 

βασικός στόχος αναφέρεται η εισαγωγή και δοκιμασία νέων γνωστικών αντικειμένων και 
διδακτικών πρακτικών στο σχολικό πρόγραμμα. Οι όμιλοι γλωσσικής διδασκαλίας του 
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας αποτελούν τμήμα του ευρύτερου προγράμματος 
που προωθεί την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα οποία συγκαταλέγεται 
και το παρόν. Πραγματοποιήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 σε δύο τμήματα, 
αποτελούμενα από 18 μαθητές έκαστο, από πέντε δημοτικά σχολεία της πόλης. Οι συναντήσεις 
γίνονταν στον χώρο του σχολείου σε εξωδιδακτικό ωράριο και ήταν διάρκειας δύο ωρών 
εβδομαδιαίως. 

Η διαχρονία της γραφής αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στο απώτερο και εγγύτερο 
παρελθόν. Ξεκινά από την εικονογραφική επικοινωνία στις βραχογραφίες των σπηλαίων, περνά  
από τις πήλινες πλάκες της Μέσης Ανατολής, αλλά και από τον δίσκο της Φαιστού. Συνεχίζει 
ξεναγώντας τον μαθητή στα μέρη του παπύρου και της περγαμηνής, για να φτάσει στα μάρμαρα 
της Πεντέλης, στις επιτύμβιες στήλες, στα ανάγλυφα των μνημείων. Ξεχωριστή θέση στο ταξίδι 
της γραφής λαμβάνουν τα ιδεογράμματα της Ανατολής, αλλά και γενικότερα η γραφή στον 
κόσμο. Η γνωριμία με τα υλικά γραφής αποτελεί επιπλέον στόχο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Κέρινες πλάκες, γραφίδες, φτερά, μελάνη, πένες, πινέλα καλλιγραφίας, κάρβουνο, 
κιμωλία, στυπόχαρτο, πηλός, πάπυρος, σφραγίδες με κινέζικα ιδεογράμματα, κείμενα γραμμένα 
σε Braille, πληκτρολόγιο και οθόνες αφής… Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν στοιχεία 
πολιτισμών περασμένων και ως ένα σημείο άγνωστων για τα παιδιά του σήμερα. Η επαφή με τα 
υλικά, τα εργαλεία και τη διαδικασία της γραφής μετατρέπει τον μαθητή σε «γραφέα του άλλοτε», 
ο οποίος κοπιάζει χαράζοντας πάνω σε πέτρες ή δημιουργεί σχεδιάζοντας πάνω στον πηλό. 
Ενεργοποιεί περαιτέρω τις δημιουργικές του δυνάμεις μεταφέροντάς τον σε χώρους και χρόνους 
περασμένους, καλώντας τον να φανταστεί και να καλύψει τις ανάγκες τού τότε, με τη χρήση των 
προσωπικών του δημιουργημάτων των σχετικών με τη γραφή. 
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Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορική εξέλιξη 
της γραπτής αναπαράστασης του λόγου, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη διαχρονία της 
γραφής, αλλά και να προβληματιστούν για τους λόγους (οικονομικούς, θρησκευτικούς, 
πολιτικούς, κοινωνικούς, επικοινωνιακούς) για τους οποίους χρησιμοποιούνταν η γραφή στις 
διάφορες χρονικές περιόδους, καθώς και τους σκοπούς που αυτή εξυπηρετούσε. Ειδικότερα, 
επιδιώκεται οι μαθητές: 
• να κατανοήσουν τη γραφή ως κωδικοποιημένο σύστημα επικοινωνίας στις διάφορες εποχές 
• να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της γραφής στην εξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού, ως τη 

σημαντικότερη επινόησή του 
• να ονομάζουν σημαντικά για την ιστορία της γραφής μνημεία του γραπτού λόγου (δίσκος της 

Φαιστού, στήλη Ροζέτας, πινακίδες της Ουρούκ κ.ά.) αλλά και σχετικές με τη γραφή διαδικασίες 
(π.χ. εξοστρακισμός), παρακολουθώντας διαχρονικά την εξέλιξη της γραφής 

• να ονομάζουν και να εξοικειωθούν με ποικίλα υλικά και εργαλεία γραφής σε διάφορες 
επιφάνειες (περαιτέρω εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας) 

• να είναι σε θέση να εξηγούν ποιοι χρησιμοποιούσαν τα παραπάνω υλικά, πότε και γιατί 
(συσχέτιση με τις συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο αξιοποιήθηκαν) 

• να εκτιμήσουν και να ερμηνεύσουν τη σπουδαιότητα των εφευρέσεων που σχετίζονται με τη 
γραφή (χαρτιού, τυπογραφίας, ηλεκτρονικής γραφής) 

• να εξοικειωθούν με τους σημασιολογικούς τρόπους άλλων σημειωτικών συστημάτων πέραν του 
γλωσσικού κώδικα 

• να έρθουν σε επαφή με μια ποικιλία πολυτροπικών κειμένων και να διευρύνουν τις στρατηγικές 
τους στην κατανόησή τους 

• να πειραματιστούν στη συγγραφή ή στην ανάγνωση νέων «κειμενικών» ειδών (ιστορίας μέσω 
της χρήσης εικόνων, επιστολής, σημειώματος στη γραφή Braille)  

• να συναισθανθούν την προσπάθεια του αρχαίου γραφέα που χάραζε πάνω στην πέτρα ή στο 
όστρακο 

• να ασκηθούν στο να εργάζονται σε συνεργατικά πλαίσια μάθησης και να βιώσουν την αξία της 
ομαδικής εργασίας 

• να ασκηθούν στην ανάπτυξη νοητικών (κριτική σκέψη, δημιουργική φαντασία, ανάλυση, 
σύνθεση, οργάνωση κ.λ.π.), επικοινωνιακών-κοινωνικών (συνεργατικότητα, αλληλεπίδραση, 
αυτενέργεια, υπευθυνότητα) και μεταγνωστικών δεξιοτήτων (αναστοχασμός, αξιολόγηση) 

• να ενισχυθούν στην αυτοέκφραση. 

Μεθοδολογία 
Τα μαθήματα των γλωσσικών ομίλων οργανώνονται με βάση τις αρχές της μεθόδου project. Η 

μέθοδος αυτή βασίζεται στις ανάγκες και στα βιώματα των μαθητών, οι οποίοι επιλέγουν και 
προγραμματίζουν την εργασία τους, υποστηρίζει την ελεύθερη και ενεργή συμμετοχή τους, 
συνδυάζει παιγνιώδεις δραστηριότητες και εστιάζει στην απόκτηση γνώσης με βιωματικές 
μεθόδους (Χρυσαφίδης, 2003: 43). Ο ομαδοσυνεργατικός χαρακτήρας της δίνει τη δυνατότητα 
στους μετέχοντες να συνεργαστούν, να αναλάβουν ρόλους στους οποίους πρέπει να 
ανταποκριθούν με υπευθυνότητα, μαθαίνοντας να αυτοπειθαρχούν και να διαχειρίζονται τα 
συναισθήματά τους. Πρόκειται για διαδικασίες που ενισχύουν τη διάθεση αυτονόμησης και 
αυτοδιάθεσης των ατόμων και της ομάδας (Helm & Katz, 2002). Διαμορφώνεται έτσι ένα πλαίσιο 
ευέλικτο, ικανό να απελευθερώσει και να ενδυναμώσει τις δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών, 
ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις ενός προγράμματος στις παρυφές της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου - Εφαρμογή στην τάξη 
Το διδακτικό σενάριο ολοκληρώθηκε σε πέντε εβδομάδες, ενώ οι δραστηριότητες 

οργανώθηκαν με βάση τις ακόλουθες θεματικές ενότητες (Daniels & Bright, 1996; Καραλή, 
2001): 1. Σημασιογραφικά συστήματα γραφής, 2. Φωνογραφικά συστήματα γραφής, 3. 
Τυπογραφία και καλλιγραφία, 4. Η γραφή σήμερα. 
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1η θεματική ενότητα: Σημασιογραφικά συστήματα γραφής 
Οι μαθητές παρωθούνται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα «γιατί γράφουμε;» και «από 

πότε γράφει ο άνθρωπος;», ενώ οι απαντήσεις που προκύπτουν από τον καταιγισμό ιδεών 
καταγράφονται στον πίνακα. Αναμένεται να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για αναφορά στις 
πρωτοβαθμίδες της γραφής (σπηλαιογραφίες, βραχογραφίες, πετρόγλυφα). Παρακολουθούμε 
βίντεο (Κανάκη-Χαραλαμποπούλου, 2012), που εστιάζει κυρίως στη ζωγραφική των σπηλαίων 
Λασκώ και Αλταμίρας. Η εκπαιδευτικός αφηγείται μια ιστορία, όπου όλοι μαζί μπαίνουμε σε μια 
χρονοκάψουλα και ξεκινάμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν… 

Βρισκόμαστε γύρω στο 3.000 π.Χ. στη Μεσοποταμία και παρακολουθούμε τους Σουμέριους 
να γράφουν πάνω σε πηλό (άργιλο) τα παράξενα σύμβολα της σφηνοειδούς γραφής. Παράλληλα, 
στο προβολικό μηχάνημα παρουσιάζουμε παγκόσμιο χάρτη των τόπων που αναφέρουμε, καθώς 
και χαρακτηριστικά μνημεία της γραφής αυτής, όπως τις πήλινες πινακίδες της Ουρούκ 
(Ντόναχιου, 2009). Οι μαθητές καλούνται να τις παρατηρήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
σχετικά με το σχήμα και το υλικό τους, κάνοντας παράλληλα υποθέσεις για το ποια ήταν η χρήση 
τους, τι να λένε, πώς χαράχτηκαν κλπ. Καταλήγουμε πως πρόκειται για πήλινες, σφαιρικές και όχι 
επίπεδες πλάκες, που απεικονίζουν μια τεράστια ποικιλία χαρακτήρων. Αυτοί οι χαρακτήρες 
χαράσσονταν στον πηλό με μια γραφίδα, φτιαγμένη από ξύλο, κόκαλο ή ελεφαντόδοντο (Λάζος, 
2002). Πάνω στις πλάκες υπήρχαν εικονογραφήματα, ιδεογραφήματα και άλλα αριθμητικά 
σημεία. Τα τελευταία ήταν εμπίεστα στον πηλό, ενώ τα δυο πρώτα χαράσσονταν με το μυτερό 
άκρο της γραφίδας (Schmandt-Besserat, 1996). Τα περισσότερα παιδιά υποθέτουν σωστά πως 
πρόκειται για σημειώσεις εμπορικού χαρακτήρα. Αφού εξηγήσουμε τη σημασία της οριζόντιας 
και κάθετης σφήνας και ότι οι μονάδες γράφονται με μονή σφήνα ενώ οι δεκάδες με διπλές, οι 
μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σε φύλλο εργασίας σημαντικές για αυτούς ημερομηνίες, 
π.χ. τα γενέθλιά τους, χρησιμοποιώντας δείγματα γραφής από σχετική ιστοσελίδα (Κρασσανάκης, 
χ.χ.). Σε όλες τις δραστηριότητες που παρουσιάζουμε, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 
τεσσάρων, όπου οι ρόλοι (συντονιστής, γραμματέας κλπ) εναλλάσσονται. 

Το ταξίδι μας συνεχίζεται στην Αίγυπτο και γνωρίζουμε την ιερογλυφική γραφή. Μαθαίνουμε 
τι είναι ο πάπυρος, παρακολουθώντας στο youtube το βίντεο Κάιρο, Δημιουργία παπύρου (2008), 
ενώ γνωρίζουμε τη στήλη της Ροζέτας και άλλα χαρακτηριστικά δείγματα ιερογλυφικών. Από τα 
εκπαιδευτικά πακέτα «Ο Ταξιδιώτης της γραφής» (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ευγενίδου) και «Το 
κουτί της γραφής» (Βέμη χ.χ.) αξιοποιούμε τα φύλλα παπύρου και παροτρύνουμε τους μαθητές να 
τα αγγίξουν, να τα μυρίσουν. Σε φύλλο εργασίας τους καλούμε να αντιγράψουν λέξεις (βιβλίο, 
σχολείο, παιδί κ.ά.) σε αυτή τη γραφή, με τα δείγματα που χρησιμοποιούμε να προέρχονται από 
την ιστοσελίδα: http://hieroglyphs.net/000501/html/000-042.html. Στη συνέχεια εξασκούμαστε σε 
μια διασκεδαστική δραστηριότητα γραφής ιερογλυφικών στον υπολογιστή (Millmore, 2016). 
Έπειτα, περνούμε στην Πέργαμο της Μ. Ασίας και γνωρίζουμε την περγαμηνή (χρήση από το 170 
π.Χ.), κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα παλίμψηστα, όπως τα εκκλησιαστικά κείμενα που 
γράφτηκαν πάνω σε έργα του Αρχιμήδη, και προβάλλουμε την αντίστοιχη εικόνα (Blanck, 2008). 

Στο μεταξύ μαθαίνουμε ότι στην Κίνα έχουν εφεύρει το χαρτί (το 105 μ.Χ. αναγγέλθηκε 
επίσημα η παρασκευή του, αλλά σίγουρα είχε παρασκευαστεί νωρίτερα, ίσως και έναν αιώνα 
πριν) και πηγαίνουμε να δούμε! Παρακολουθούμε την ιστορία του χαρτιού (Φιλιππακοπούλου, 
2009). Βλέπουμε τους Κινέζους να εφευρίσκουν και το πινέλο από τρίχα καμήλας (250 μ.Χ.) και 
μ’ αυτό να γράφουν τα ωραία τους εικονογράμματα (Nakanishi, 1998). Δίνεται στις ομάδες φύλλο 
εργασίας όπου οι μαθητές καλούνται με οδηγό τη φαντασία τους να αποκρυπτογραφήσουν τα 
δεδομένα εικονογράμματα και στη συνέχεια να γράψουν μια ιστορία με αυτά, την οποία και 
διαβάζουν στην ολομέλεια. Από ιστοσελίδα (Εν Κίνα, 2016) διαλέγουν τα κινέζικα σύμβολα που 
τους αρέσουν και τα αντιγράφουν στα φύλλα εργασίας τους. Έπειτα παίζουν ένα παιχνίδι μέμο με 
παράξενα εικονογράμματα, που ενισχύει τη μνήμη και την παρατηρητικότητά τους (Lo, 2005). 
Φέρνουμε στην τάξη βιβλία με κινεζικά ιδεογράμματα, σφραγίδες με κινεζικά ονόματα, γραφίδες, 
κάρβουνο, κόκκινο και μαύρο μελάνι. Πρόκειται για το σετ εργαλείων ενός κινέζου γραφέα. 
Ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν ανάλογα ιδεογραφήματα ή να αντιγράψουν κάποια από 
αυτά που είδαν στα βιβλία. Οι μαθητές ενθουσιάζονται από τα νέα υλικά που έχουν στη διάθεσή 
τους, αλλά δυσκολεύονται σε κάποιες περιπτώσεις στον χειρισμό υλικών όπως το μελάνι ή η 
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γραφίδα. Επίσης, προτρέπουμε τους μαθητές να βουτήξουν ένα φτερό στο μελάνι και να 
προσπαθήσουν να γράψουν με αυτό μια επιστολή. Έπειτα, και αφού το μελάνι έχει στεγνώσει, 
τυλίγουμε το φύλλο και λιώνουμε κερί στο σημείο που αυτό διπλώνεται. Στη συνέχεια 
τοποθετούμε μια σφραγίδα ή το αποτύπωμα ενός δαχτυλιδιού πάνω στο λιωμένο κερί 
(εμπνευσμένο από τον αρχαίο “σφραγιδόλιθο”). Συνεχίζουμε προβάλλοντας εικόνα από παλιά 
σφραγίδα και βουλοκέρι. Εξηγούμε στους μαθητές που παρακολουθούν τη διαδικασία, ότι αυτός 
ήταν ένας τρόπος που επέτρεπε στον αποστολέα να διασφαλίσει τη μυστικότητα του περιεχομένου 
της επιστολής. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με ένα παιχνίδι: οι μαθητές γράφουν τον δικό 
τους «Μυστικό Κώδικα Γραφής» και καλούν τους συμμαθητές τους να μαντέψουν το περιεχόμενό 
του. Νικά η ομάδα που τα ιδεογραφήματά της γίνονται πιο εύκολα αντιληπτά. 

2η θεματική ενότητα: Φωνογραφικά συστήματα γραφής 
Η χρονομηχανή μάς μεταφέρει στην μινωική Κρήτη στα χρόνια που η Γραμμική Α κάνει την 

εμφάνισή της. Κανείς δεν έχει καταφέρει να την αποκρυπτογραφήσει, πράγμα που εξάπτει τη 
φαντασία των παιδιών που αρχίζουν τις υποθέσεις… Από τη Γραμμική Α γεννιέται η Γραμμική Β 
(Raymoure, 2013) με τα 89 συλλαβογράμματα και τα 260 ιδεογράμματά της, την οποία διάβασαν 
οι Βέντρις και Τσάντγουικ και θεωρείται η πρώτη ελληνική γραφή (Κριτζάς, 2003; Hooker, 1994; 
Mark, 2009). Στον βιντεοπροβολέα προβάλλουμε τις αντίστοιχες εικόνες. Αναφερόμαστε στην 
πρώτη μυκηναϊκή επιγραφή (σε οινοχόη), που βρέθηκε στη Δίπυλο των Αθηνών και 
χρονολογείται γύρω στο 720 π.Χ. (Ελλήνων Δίκτυο, 2011). Επίσης, γίνεται αναφορά στο 
κυπριακό συλλαβάριο με τα 55 συλλαβογράμματα (Σιγάλας, 1974). 

Από το βαλιτσάκι του «Ταξιδιώτη της Γραφής» παίρνουμε το αντίγραφο του δίσκου της 
Φαιστού και δίνουμε συνοπτικές πληροφορίες για τον χρόνο και τον χώρο ανεύρεσής του, για τον 
αρχαιολόγο που τον ανακάλυψε, για το μουσείο που τον φιλοξενεί. Παρακολουθούμε απόσπασμα 
από το βίντεο Ελληνικοί θησαυροί – Φαιστός, Το Μυστήριο ενός Δίσκου (2013). Στη συνέχεια, 
καλούμε τους μαθητές να παρατηρήσουν την εικόνα και απευθύνουμε ερωτήσεις, όπως: «Ποια 
σύμβολα μπορείτε να αναγνωρίσετε πάνω στον δίσκο;», «Τι νομίζετε ότι δηλώνει το καθένα από 
αυτά;», «Πώς χωρίζονται οι παραστάσεις μεταξύ τους;», «Τι νομίζετε ότι ήθελε να πει αυτός που 
τα σχεδίασε;», «Πού πιστεύετε ότι χρησιμοποιούνταν;». Έπειτα δίνουμε σε κάθε ομάδα φύλλο 
εργασίας όπου εικονίζεται ο δίσκος και καλούμε τους μαθητές να τον «αποκρυπτογραφήσουν» με 
τον δικό τους μοναδικό τρόπο, φτιάχνοντας ιστορίες με πλοκή, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό 
συγκείμενο της εποχής του δίσκου. Μετά την παρουσίαση της εργασίας στην ολομέλεια, 
μοιράζουμε πηλό και ζητάμε από τους μαθητές να «γράψουν», στην ουσία να εικονογραφήσουν, 
τη δική τους ιστορία πάνω στον δίσκο τους. Υπενθυμίζουμε πως πρέπει να χωρίζουν τα επεισόδια 
ή τις προτάσεις με κάθετες γραμμές, όπως στον δίσκο της Φαιστού. Θα πρέπει, ακόμη, η ιστορία 
τους να εξελίσσεται σπειροειδώς και να είναι σχετική με τα κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής 
που την παρήγαγε, όσο είναι δυνατό. Θα παρουσιάσουν τις ιστορίες τους στην επόμενή μας 
συνάντηση, όταν θα έχει ξεραθεί ο πηλός και δε θα κινδυνεύει να διαλυθεί. 

Οι Φοίνικες ήταν οι πρώτοι που έφτιαξαν αλφάβητο. Είχε όμως μόνο 22 σύμφωνα –πράγμα 
καθόλου βολικό! Γι’ αυτό οι Έλληνες το πήραν, πρόσθεσαν τα φωνήεντα και το τελειοποίησαν. 
Από αυτό προήλθε το λατινικό και το κυριλλικό αλφάβητο (Παπαναστασίου, 2001). 
Προβάλλουμε πίνακα με αντιστοιχίες γραμμάτων στα προαναφερόμενα αλφάβητα. Φτιάχνουμε τα 
δικά μας «χρωματογράμματα» (ιδέα από βιβλίο Εικαστικών Α’ και Β’ δημοτικού) και δίνουμε 
μορφή στα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου σε φύλλο εργασίας. Έπειτα, φτιάχνουμε το 
«ανθρωπόμορφο αλφάβητο», εμπνευσμένοι από το αντίστοιχο του Δημήτρη Δεληνικόλα.  

Δίνουμε πληροφορίες για τη γραφή των αρχαίων Ελλήνων που αρχικά ήταν 
κεφαλαιογράμματη, χωρίς κενά, τόνους, πνεύματα και στίξη. Γραφόταν από δεξιά προς τ’ 
αριστερά, μετά «βουστροφηδόν» (εξηγούμε) και, τέλος, από τα αριστερά προς τα δεξιά (από το 
600 π.Χ. περίπου), όπως γράφουμε και σήμερα (Παπαναστασίου, 2009). Ζητούμε από τις ομάδες 
να γράψουν μια μικρή παράγραφο όπως την έγραφαν τότε, ενώ οι υπόλοιπες τη διαβάζουν -με 
αρκετή δυσκολία ομολογουμένως. Η μικρογράμματη γραφή έκανε την εμφάνισή της τον 7ο αι. 
μ.Χ. (Παπαδημητρίου, 2016). Προβάλλουμε σχετικές εικόνες και μεταγράφουμε τα κείμενά μας 
σε μικρογράμματη γραφή. 
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Προκειμένου να παίξουμε το παιχνίδι «Εξοστρακίζοντας στην αρχαία Αθήνα», φέρνουμε στην 
τάξη ένα πήλινο σκεύος και το σπάμε. Εξηγούμε πώς με ανάλογο τρόπο δημιουργούνταν στην 
αρχαία Ελλάδα τα όστρακα, τα οποία όμως εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται και ως 
θραύσματα. Πολλοί μαθητές γνωρίζουν τα «όστρακα» και τη διαδικασία του εξοστρακισμού από 
τα μαθήματα της Ιστορίας, οπότε αφού μοιράζουμε τα κομμάτια του πήλινου, τους ζητάμε να 
χαράξουν πάνω σε αυτά κάποια λέξη. Η διαδικασία είναι δύσκολη και φαίνεται ότι τα παιδιά 
συναισθάνονται τη σκληρή εργασία του αρχαίου χαράκτη. 

3η θεματική ενότητα: Τυπογραφία και καλλιγραφία 
Ο Γουτεμβέργιος ήταν ένας Γερμανός μεταλλουργός και χρυσοχόος, που θεωρείται ο «πατέρας 

της τυπογραφίας» (με την ευκαιρία κάνουμε μια αναφορά στην πρώιμη τυπογραφία των Κινέζων, 
γύρω στο 800 μ.Χ.). Μπαίνουμε στη χρονοκάψουλα και πάλι, και τον βλέπουμε να πειραματίζεται 
με τα κινητά ξύλινα γράμματα. Μετά από πολλές προσπάθειες και χάρη σε ένα βελτιωμένο 
μελάνι, καταφέρνει να αξιοποιήσει και τις δύο όψεις του χαρτιού στην εκτύπωση. Στα 1455 
εκτυπώνει τη Βίβλο των 42 γραμμών στα λατινικά σε 180 αντίτυπα! (wikipedia, 2015). 
Επισκεπτόμαστε το παλιό τυπογραφείο που φιλοξενείται στον χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, όπου ο κ. Αλεξίου μας ξεναγεί με προθυμία, μας αποκαλύπτει τα μυστικά της 
στοιχειοθεσίας, αγγίζουμε τα κινητά τυπογραφικά στοιχεία, τα βάζουμε στη σειρά και 
καταφέρνουμε να εκτυπώσουμε μισή σελίδα με φράσεις της επιλογής μας. Στην τάξη φτιάχνουμε 
τις δικές μας …πατατοσφραγίδες, γράφουμε με αυτές αστεία μηνύματα και τα ανταλλάσσουμε με 
τις άλλες ομάδες. 

Η χρονομηχανή μάς σταματά σε ένα μοναστήρι, όπου βλέπουμε πολλούς μοναχούς να 
γράφουν ακατάπαυστα. Πλησιάζουμε και παρατηρούμε ότι αντιγράφουν έργα αρχαίων 
συγγραφέων. Μιλάμε για την καλλιγραφία, το πρωτόγραμμα, τα διακοσμητικά στοιχεία, την 
περίτεχνη βιβλιοδεσία, την ξυλογραφία (Μπιτζένης, 2011). Παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον 
βίντεο εκτύπωσης ξυλογραφίας (Minneapolis Institute of Art, 2008), ενώ σε φύλλο εργασίας 
φτιάχνουμε το δικό μας πρωτόγραμμα και στολίζουμε τη σελίδα μας με όμορφα πολύχρωμα 
σχέδια, σαν αυτά που έφτιαχναν οι αντιγραφείς μοναχοί όταν κουράζονταν από τη βαρετή και 
μονότονη αντιγραφή (Λάζος, 1975: 47). 

Μεταφερόμαστε σε ένα παλιό ελληνικό σχολείο όπου εξοικειωνόμαστε με αλλοτινά υλικά 
γραφής (Blanck, 2008). Παρουσιάζουμε στους μαθητές μια ξύλινη πλάκα η οποία είναι αλειμμένη 
με κερί. Τους δίνουμε τη γραφίδα, μυτερή στη μία πλευρά και πλατιά στην άλλη («κονδύλι») και 
τους προτρέπουμε να «γράψουν» και να «σβήσουν» πάνω στην κέρινη επιφάνεια. Η μελάνη 
(«μέλαν»), που κατασκευαζόταν με νερό ανακατεμένο με καπνιά και αραβική γόμμα, έπρεπε να 
καταναλωθεί αυθημερόν και διατηρούνταν μέσα σε μελανοδοχείο, το οποίο συχνά φυλάσσονταν 
μαζί με τις γραφίδες σε μία κοινή θήκη (Μπιτζένης, 2011). Εξηγούμε πως πρόκειται για τα 
εργαλεία των μαθητών και των γραφέων του παρελθόντος και αφήνουμε τα παιδιά να 
πειραματιστούν με τα υλικά. [Σημ.: Τα περισσότερα υλικά και εργαλεία γραφής που 
χρησιμοποιούμε σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του παρόντος σεναρίου, προέρχονται από τα 
εκπαιδευτικά πακέτα «Ο Ταξιδιώτης της Γραφής» και «Το κουτί της Γραφής».] 

4η θεματική ενότητα: Η γραφή σήμερα 
Συζητούμε για τις σημερινές γλώσσες, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους (Comrie et al., 

2004; Ager, 2016). Έχουμε πια φτάσει στις οθόνες υγρών κρυστάλλων και τις κατονομάζουμε 
(υπολογιστής, τάμπλετ, ebook, smartphone κ.ά.). Εστιάζουμε στην ευκολία στη γραφή και τις 
ποικίλες δυνατότητες που προσφέρουν πια, με ειδικά προγράμματα για άτομα με αναπηρίες, 
«θησαυρούς λέξεων», «αυτόματους μεταφραστές» και «ορθογραφικούς ελέγχους», γραφή με το 
δάχτυλο στις οθόνες αφής. Χρησιμοποιώντας τον μεταφραστή google γράφουμε μία φράση σε 
πολλές γλώσσες και παρατηρούμε τη διαφορά στους χαρακτήρες και στη φορά γραφής. 
Φτιάχνουμε αστείες και παράξενες ακροστιχίδες και παίζουμε παιχνιδόλεξα, σαν αυτά του 
Ροντάρι και της Θ. Χορτιάτη. Εξασκούμαστε στα ρέμπους, τα οποία βρίσκουμε πολύ έξυπνα και 
διασκεδαστικά. Μετά, ένα παιδί λέει μια τυχαία λέξη και το επόμενο καλείται να βρει την 
επόμενη που αρχίζει με την τελευταία συλλαβή της λέξης που άκουσε κ.ο.κ. Μαθαίνουμε τα 
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σήματα Μορς (Vadras, 2014) και εξασκούμαστε στη χρήση τους. Ασχολούμαστε με τη γραφή της 
μουσικής: σε ένα πεντάγραμμο διαβάζουμε και γράφουμε τις δικές μας νότες. Τα παιδιά που 
γνωρίζουν κάποιο όργανο προθυμοποιούνται να το φέρουν στην επόμενη συνάντηση και, αφού 
μας δείξουν τις παρτιτούρες, να μας παίξουν ένα μουσικό κομμάτι. Επίσης, γνωρίζουμε την 
καλλιγράμματη ή σχηματική ποίηση και φτιάχνουμε τα δικά μας καλλιγράμματα ποιήματα, είτε 
στο χαρτί είτε στον υπολογιστή: https://www.festisite.com/text-layout/spiral/. 

Μιλώντας για γραφές, δεν μπορεί παρά να αναφερθούμε και στον κώδικα Braille, το σύστημα 
γραφής και ανάγνωσης των τυφλών. Δίνουμε φύλλο εργασίας με τις βασικές πληροφορίες για το 
αλφάβητο των τυφλών, για τη χρήση της γλώσσας Braille, για τον τρόπο ανάγνωσης των σημείων 
της. Μαζί με τα κείμενα, δίνουμε στους μαθητές και το ελληνικό αλφάβητο Braille. Στη συνέχεια 
τους προτρέπουμε να «διαβάσουν» μικρές φράσεις που τους δώσαμε, καθώς και να γράψουν δικές 
τους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με παρουσίαση της εργασίας της κάθε ομάδας στις υπόλοιπες 
και συζήτηση για τυχόν δυσκολίες που ανέκυψαν. Με την ευκαιρία, αναφερόμαστε και στη 
νοηματική, μολονότι δεν αποτελεί σύστημα γραφής, αλλά γλώσσα επικοινωνίας των ανθρώπων με 
περιορισμένη ακοή και ομιλία. Οι μαθητές προσπαθούν να αποδώσουν με χειρομορφές το όνομά 
τους ή μια λέξη/φράση της προτίμησής τους. 

Κλείνοντας, προτρέπουμε τους μαθητές να βρουν τα «σύγχρονα ιδεογράμματα», που 
αποτελούν μια παγκόσμια γλώσσα (Ρόμπινσον, 2007: 210). Δε δυσκολεύονται καθόλου: σήματα 
τροχαίας, σήμα κινδύνου, σήματα ναυτιλίας, χαρτογράφησης, λογότυποι, σύμβολα στα κόμικς 
(π.χ. το «λαμπάκι», που δηλώνει ότι ο ήρωας έχει μια ιδέα), emoji και emoticons (Κυριαζής, 
2015) στα έξυπνα κινητά μας… 

Δραστηριότητες εμπέδωσης - επανάληψης - ανατροφοδότησης 
Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ενημερώνουμε το «Γλωσσάρι της 

Γραφής», που στο τέλος ξεπερνά τις 5 σελίδες. Οι δραστηριότητες της φάσης αυτής είναι οι εξής: 
Σε έναν παγκόσμιο χάρτη οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν πλαστικοποιημένες καρτέλες με 
είδη γραφής, αρχαία και σύγχρονα (από το «Κουτί της γραφής»). Στη συνέχεια, να βάλουν σε 
σωστή χρονολογική σειρά εικόνες (σπηλαιογραφία, δίσκος Φαιστού, ιερογλυφικά κλπ) και υλικά 
& εργαλεία γραφής (πηλός, γραφίδα, χαρτί κλπ). Συμπληρώνουν φύλλο εργασίας όπου 
καταγράφουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε υλικού γραφής. Σχολιάζουμε τις 
φράσεις «έπεα πτερόεντα» και «scripta manent» και ζωγραφίζουμε εμπνεόμενοι από αυτές. Τέλος, 
επισκεπτόμαστε το «Εργαστήρι Αγωγής για το Βιβλίο - Βιβλιολογείον», όπου η υπεύθυνη κ. 
Παπαγεωργίου μάς ξεναγεί, αναπτύσσει και αναλύει σε βάθος το πώς γεννιέται ένα βιβλίο, την 
ιστορία του χειρόγραφου και εντύπου και την παραδοσιακή χειροποίητη βιβλιοδεσία. 
Ταυτόχρονα, μας παρουσιάζει όλα τα υλικά και εργαλεία γραφής που συναντήσαμε κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Αξιολόγηση  
Η θεματική της ιστορίας της γραφής προσέφερε εκτός από γνώσεις, πολλές διεξόδους στη 

φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Στο κοινό μας ταξίδι στον χρόνο κλήθηκαν να 
μεταφερθούν στο παρελθόν, να «βιώσουν» καταστάσεις του άλλοτε, να πειραματιστούν με 
εργαλεία άγνωστα σε αυτά, να δημιουργήσουν κείμενα διαφορετικά από όσα μέχρι τότε είχαν 
συνηθίσει. Το κυριότερο ήταν ότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν σε ένα ευέλικτο και χαλαρό πλαίσιο, 
όπου η διαδικασία της μάθησης έμοιαζε περισσότερο με παιχνίδι. Χρησιμοποιήθηκαν, ωστόσο, 
δυο ακόμη μεθοδολογικά εργαλεία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής στην 
τάξη: α) ημερολόγιο των εκπαιδευτικών και β) ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μαθητών 
σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνολικά. 

Το ημερολόγιο συμπληρωνόταν από την εκπαιδευτικό με το πέρας κάθε συνάντησης. Ως 
εργαλείο λειτουργούσε ανατροφοδοτικά για την όλη διαδικασία, παρέχοντας διαμορφωτικού 
τύπου αξιολόγηση, καθώς επέτρεπε τον αναστοχασμό πάνω σε στάσεις, δυσκολίες και 
προβλήματα που αναφύονταν. Παράλληλα, ενίσχυε τη χάραξη νέων στρατηγικών και τη βελτίωση 
σε επίπεδο διδακτικών μεθόδων για τις επόμενες συναντήσεις. 
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Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μαθητών περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου 
κλήθηκαν να δηλώσουν τον βαθμό αρεσκείας σε συγκεκριμένες παραμέτρους της συνολικής 
διαδικασίας, σε μια διαβαθμισμένη τριτοβάθμια κλίμακα (πολύ, μέτρια, καθόλου). Επιπλέον, τους 
ζητήθηκε να απαντήσουν με σύντομο τρόπο σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπως: «Ποια 
δραστηριότητα σου άρεσε περισσότερο;» και «Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος;». 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαθητές (90%) δήλωσαν ενθουσιασμένοι με την όλη 
διαδικασία. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να επαναλάβουμε κάποιες από τις 
δραστηριότητες του σεναρίου στο πρωινό τμήμα, μιας και μέρος των μαθητών του ομίλου τις 
περιέγραψε στους υπόλοιπους μαθητές που ζήτησαν να πειραματιστούν και οι ίδιοι με τα υλικά. 
Ως πιο αγαπημένη δραστηριότητα ξεχώρισαν τη «συγγραφή» σε σπείρα εικονογραφημένης 
ιστορίας πάνω στον πηλό. Φαίνεται πως ο δίσκος της Φαιστού τους γοήτευσε ιδιαίτερα. Επόμενη 
στις προτιμήσεις των μαθητών ήταν η επινόηση του «μυστικού κώδικα γραφής» και η 
αποκρυπτογράφησή της. Ως μοναδικό αρνητικό στοιχείο σημείωσαν το γεγονός ότι δε διαθέταμε 
πλήθος υλικών και εργαλείων γραφής, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να ασχολούνται ταυτόχρονα με 
αυτά, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τη σειρά τους. 

Συμπεράσματα 
Η λειτουργία των γλωσσικών ομίλων ξεκινά από την παραδοχή πως καθετί που δημιουργούν 

οι μαθητές είναι μοναδικό. Επιδιώκεται, έτσι, να ενισχυθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στοχεύει 
στο να ενισχύσει το συναισθηματικό κεφάλαιό τους και να τους βοηθήσει να το μετατρέψουν σε 
μήνυμα προφορικού ή γραπτού λόγου. Η οποιαδήποτε δημιουργία τους θεωρείται ότι φέρει ένα 
ξεχωριστό φορτίο λόγου, σκέψης και συναισθημάτων. Ρόλος του δασκάλου σε αυτό το πλαίσιο 
είναι ο μετασχηματισμός του πηγαίου συναισθήματος και της αυθόρμητης σκέψης σε δημιουργική 
έκφραση, σε γραπτό λόγο, σε εικαστική δημιουργία. 

Το πρόγραμμα για την ιστορία της γραφής φιλοδόξησε να εμπλέξει τους μαθητές σε μια 
διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, προσδίδοντας στις 
δράσεις βιωματικό χαρακτήρα. Η όλη διαδικασία υπήρξε γόνιμη και δημιουργική, καθώς 
ενισχυόταν η προσωπική εμπλοκή τους και δεν υποστηριζόταν μονάχα η παράθεση ιστορικών 
πληροφοριών. Ήταν ένα πρόγραμμα που μετέτρεψε τα παιδιά από γραμματείς κειμένων σε 
δημιουργούς (Γρόσδος, 2014). Αναμφίβολα, τα δημιουργήματά τους (επιστολές, φανταστικές 
ιστορίες κλπ.) παρουσιάζουν ατέλειες, καθώς η γλώσσα τους δεν είναι προσεγμένη και τα 
σημαίνοντα δεν αποτυπώνονται απόλυτα μέσα από τα σημαινόμενα. Ωστόσο, επειδή η διαδικασία 
πολλές φορές επιβραβεύει περισσότερο από το αποτέλεσμα (Γρόσδος, 2014: 28-29), επιμένουμε 
στην ενίσχυση των  προγραμμάτων που καλλιεργούν τη χαρά και τον ενθουσιασμό για το σχολείο. 

Το διδακτικό αυτό σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην πρωινή ζώνη του σχολείου, 
είτε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης είτε ως Σχέδιο Εργασίας. Η συγκεκριμένη πρόταση 
περιέχει ενδεικτικές δραστηριότητες και ιδέες, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για 
εναλλακτικές επινοήσεις από τον κάθε εκπαιδευτικό με την ανάλογη προσαρμογή στα δεδομένα 
της τάξης και τις ανάγκες των μαθητών του. 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο διδασκαλίας λογοτεχνικών κειμένων σε μαθητές δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, 
προτείνονται μια σειρά από δραστηριότητες για την ηλικιακή ομάδα Γ'-Δ' Δημοτικού. Έχοντας ως 
θεωρητικό θεμέλιο τη συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt για την ανάγνωση της Λογοτεχνίας και 
εστιάζοντας στον τομέα της μνήμης, όπου παρουσιάζουν προβλήματα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, 
προτείνονται δραστηριότητες προσέγγισης ποιημάτων. Οι διδακτικές αυτές προτάσεις μπορούν να 
λειτουργήσουν ως εργαλείο στα χέρια του/της σύγχρονου εκπαιδευτικού, καθιστώντας τη διδασκαλία 
ενδιαφέρουσα, ελκυστική και συνάμα αποτελεσματική. 
Λέξεις κλειδιά: Συναλλακτική θεωρία, Μαθησιακές δυσκολίες, Μνήμη,  

Εισαγωγή 

Η  κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και 
ταυτόχρονα η εφαρμογή διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων –είτε στο περιεχόμενο της 
διδασκαλίας, είτε στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά θα επεξεργαστούν το γνωστικό αντικείμενο, 
είτε στη διαδικασία αξιολόγησης (Παντελιάδου, 2008: 9)–προκειμένου να τα εντάξουμε στη 
μαθησιακή διαδικασία και να εξασφαλίσουμε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, αποτελεί ένα 
μείζον ζήτημα στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αφορμώμενες από τη διαπίστωση 
αυτή, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στο αντικείμενο της Λογοτεχνίας. Αυτό που μας απασχολεί 
είναι η διδασκαλία της με τη βοήθεια διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων, οι οποίες εντάσσονται 
στο ευρύτερο πλαίσιο αναγνωστικών θεωριών προσέγγισης της λογοτεχνίας∙ ειδικότερα, της 
συναλλακτικής θεωρίας της ανάγνωσης. 

H συναλλακτική θεωρία της ανάγνωσης της L.Rosenblatt, η οποία απορρέει από τις 
επιστημολογικές θέσεις της πραγματιστικής φιλοσοφίας του John Dewey, τονίζει τη διασύνδεση 
του αναγνώστη και του κειμένου στη διαδικασία νοηματοδότησης –με τον αναγνώστη να φέρνει 
στο κείμενο το απόθεμα των προηγούμενων εμπειριών, πιστεύω και αξιών του και αλληλεπιδρά 
με αυτό. Η ‘συναλλαγή’ του αναγνώστη με το κείμενο είναι καθαρά προσωπική και είναι γεγονός 
πως η ανάγνωση του ίδιου κειμένου από διαφορετικούς ανθρώπους παράγει διαφορετικά επίπεδα 
και είδη εμπειρίας, ανάλογα με τη φύση του ανθρώπου, τα νοητικά παιχνίδια και τα προηγούμενα 
βιώματα. Επιπλέον, η Rosenblatt διακρίνει την ‘πληροφοριακή’ ανάγνωση που γίνεται για να 
αποκομίσουμε γνώση από το κείμενο (efferent reading) και την ‘αισθητική’ ανάγνωση (aesthetic 
reading), στην οποία το κατεξοχήν μέλημα του αναγνώστη είναι ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
της αναγνωστικής διαδικασίας, αφού η προσοχή του εστιάζεται σε αυτό που βιώνει διαμέσου της 
σχέσης του με αυτό το συγκεκριμένο κείμενο, αν και πρέπει να αποκρυπτογραφήσει το 
σημαινόμενο, δεν αδιαφορεί και για τους συνειρμούς, τα συναισθήματα, τις ιδέες που του ξυπνά 
το σημαίνον. Ιδιαίτερα σημαντικό για την Rosenblatt είναι να επιλέξει ο  ίδιος ο αναγνώστης την 
αναγνωστική του στάση (Rosenblatt, 1995). Με βάση αυτή την προσέγγιση, κατά τη διδασκαλία, 
ο μαθητής θα πρέπει να ενθαρρύνεται ώστε να προσεγγίζει τη λογοτεχνία προσωπικά,  να νιώθει 
ότι η δική του αντίδραση αξίζει να εκφραστεί, ακόμη κι αν διαφέρει από τα κριτικά δεδομένα ή 
από τη γνώμη του δασκάλου. Ο ρόλος του δασκάλου, κατά συνέπεια,  πρέπει να έχει 
διαμεσολαβητικό χαρακτήρα: βασικός στόχος του θα πρέπει να είναι να διαφυλάξει την 
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ατομικότητα του κάθε μαθητή-αναγνώστη. Θα πρέπει να φροντίζει ώστε η πορεία προσέγγισης 
του λογοτεχνικού έργου από τους μαθητές να είναι ανάλογη με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά 
τους. Αποποιούμενος του ηγεμονικού του ρόλου και των προκαταλήψεών του, θα μπορέσει να 
μετατρέψει τη σχέση μαθητή-λογοτεχνικού έργου σε ανταλλαγή εμπειριών με άλλους  
αναγνώστες ή και μαζί του, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να οργανώσουν τις συγκεχυμένες 
αντιδράσεις τους και να τις προεκτείνουν μέσα από τις αντιδράσεις των άλλων (Rosenblatt, 1995: 
66-75). 

Η σχετική βιβλιογραφία μας προσφέρει αντιφατικά δεδομένα αναφορικά με τη χρήση των 
αναγνωστικών θεωριών στην προσέγγιση της λογοτεχνίας από τους μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες. Να αναφέρουμε, ενδεικτικά, ότι οι μαθητές δεν καταφέρνουν να νοηματοδοτήσουν ό,τι  
θεωρούν πως δεν σχετίζεται με την προσωπική τους ζωή ή ότι η σημαντική, για τις αναγνωστικές 
θεωρίες, διαδικασία προβλέψεων τους δημιουργεί δυσκολίες που τους αποθαρρύνουν (Bintz, 
1993; Foley 1992; Hess, 1993)∙ επιπλέον, παρουσιάζουν δυσκολίες στο να προσδιορίσουν τη 
βασική ιδέα ενός ποιήματος, να αναγνωρίσουν λογοτεχνικές τεχνικές (όπως την τεχνική της 
ομοιοκαταληξίας ή των μεταφορών), αλλά και να κατονομάσουν τα συναισθήματα που 
προκαλούνται από την ανάγνωση του ποιήματος (Voulgaraki & Agaliotis, 2014). Παρόλα αυτά, οι 
ανταποκρίσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αποκαλύπτουν ότι η νοηματοδότηση του 
κειμένου που ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας αισθητικής ανάγνωσης είναι εξίσου δυναμική 
και σύνθετη για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες όσο και για τους υπόλοιπους μαθητές, ότι 
μπορούν να υιοθετήσουν μια αισθητική στάση, ότι μπορούν να αναγνωρίσουν την τεχνική της 
προσωποποίησης, αλλά και ότι η δυσκολία των ποιημάτων δεν φαίνεται να επηρεάζει την 
απόλαυση που αισθάνονται (Lee & Hughes, 2012; Olafson, 1993; Voulgaraki & Agaliotis, 2014).  

Για να γίνουμε πιο σαφείς, οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ετερόκλητη ομάδα 
διαταραχών που περιλαμβάνουν δυσκολίες στην εκμάθηση και τη χρήση του λόγου, την 
ανάγνωση, τη γραφή, τη λογική σκέψη κλπ.. Kατ’ επέκταση, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 
παρουσιάζουν αδυναμίες σε κάποιες διαδικασίες, όπως είναι η αντίληψη, η δυνατότητα να 
συγκρατήσουν ορισμένες πληροφορίες (κοινώς, αδυναμίες στη μνήμη), η μεταγνώση, η 
κατανόηση και συγγραφή κειμένων κλπ. (Καραντζής, 2004; Lerner & Beverley, 2014; 
Παντελιάδου, 2011). Στηριζόμενες στα δεδομένα αυτά, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με εκείνες 
που σχετίζονται με τη γνωστική διαδικασία και εντοπίζονται στην ανάγνωση λόγω ελλειμμάτων 
στη μνήμη των παιδιών που τις παρουσιάζουν. 

 Ειδικότερα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν γενικότερους περιορισμούς 
στον έλεγχο και στην παρακολούθηση, οι οποίοι εμποδίζουν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
της εργαζόμενης μνήμης –εμφανίζουν προβλήματα στη σύγκριση των εισερχόμενων ερεθισμάτων, 
στην οργάνωσή τους σε δομές, στην επεξεργασία τους και στη αποθήκευσή τους με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να μεταφερθούν με την κατάλληλη μορφή στο επόμενο στάδιο, στην μακρόχρονη 
μνήμη (Swanson, 1999). Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σ’ αυτόν τον τομέα, 
αντανακλούν δυσκολίες άλλων διαδικασιών όπως η οργάνωση και η φωνολογική κωδικοποίηση. 
Λαμβάνοντας αφενός υπόψη τους συγκεκριμένους περιορισμούς και τα δεδομένα ερευνών που 
αφορούν τη δυνατότητα κατανόησης ποιημάτων από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Lee & 
Hughes, 2012; Voulgaraki & Agaliotis, 2014), θεωρώντας αφετέρου πως είναι σημαντικό να δοθεί 
στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες η ευκαιρία να βιώσουν την απόλαυση που προσφέρει η 
ενεργοποίηση τόσο του μυαλού όσο και του συναισθήματος στη διάρκεια της αναγνωστικής 
περιπέτειας, θα κάνουμε διδακτικές προτάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο στα 
χέρια του/της σύγχρονου εκπαιδευτικού, καθιστώντας τη διδασκαλία ενδιαφέρουσα, ελκυστική 
και συνάμα αποτελεσματική. 

Διδακτικές προτάσεις 

Οι διδακτικές προτάσεις που ακολουθούν είναι δομημένες σε στάδια για μια προσέγγιση 
λογοτεχνικού κειμένου με γνώμονα τη συναλλακτική θεωρία, αλλά και τις μνημονικές δεξιότητες 
των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στα οποία  η επεξεργασία των ερεθισμάτων στη 
βραχύχρονη μνήμη, εξαιτίας της περιορισμένης χωρητικότητάς της, απαιτεί τη χρήση 
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μηχανισμών-στρατηγικών επανάληψης, οργάνωσης και κατηγοριοποίησης των ερεθισμάτων 
(Swanson, 1999). Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Voulgaraki & Agaliotis (2014), οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προσδιορίσουν το 
κυρίαρχο θέμα του ποιήματος, να κατανοήσουν την αιτιώδη συνάφεια των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στο ποίημα και να τη συνδέσουν με συμπεράσματα, αλλά και να ασχοληθούν 
αποτελεσματικά με σχήματα λόγου, προκειμένου να κατανοήσουν το νόημα του ποιήματος. Ως εκ 
τούτου, μια  διδασκαλία προσανατολισμένη στη βελτίωση του λεξιλογίου, στην ενίσχυση της 
οργάνωσης της πληροφορίας και την κατηγοριοποίησή της, στη βελτίωση της ικανότητας 
αποκωδικοποίησης (φωνολογική επίγνωση και συσχέτιση γραφήματος-φωνήματος), καθώς και 
στην ενίσχυση της επαγωγικής συλλογιστικής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση 
και την απόλαυση των ποιημάτων από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Από την άλλη πλευρά, 
σύμφωνα με τη συναλλακτική θεωρία, ο αναγνώστης μεταφέρει στο κείμενο χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας, μνήμες από παρελθοντικά γεγονότα, τωρινές ανάγκες και προβληματισμούς, μια 
συγκεκριμένη διάθεση της στιγμής και μια συγκεκριμένη φυσική κατάσταση. Αυτά και άλλα 
χαρακτηριστικά σε έναν αέναο και κάθε φορά μοναδικό συνδυασμό καθορίζουν την ανταπόκρισή 
του στη συνεισφορά του κειμένου (Rosenblatt, 1995). Κατά συνέπεια, αυτό που πρέπει να 
προσπαθήσουμε είναι να αναπτύξουμε μια αμφίδρομη σχέση συναλλαγής κειμένου και μαθητών 
μέσα από δραστηριότητες που στοχεύουν στην προσωπική εμπλοκή των μαθητών με το κείμενο 
και στην κατανόηση του γεγονότος ότι το νόημα του κειμένου οικοδομείται σταδιακά. 

Για την πληρέστερη κατανόηση των δραστηριοτήτων, θα γίνεται αναφορά με παραδείγματα 
για την "Πινεζοβροχή" του Ευγένιου Τριβιζά. Αν και  το συγκεκριμένο  κείμενο περιλαμβάνεται 
στο Ανθολόγιο της Α'-Β' Δημοτικού, οι προτεινόμενες δραστηριότητες αφορούν μαθητές 
μεγαλύτερων τάξεων. 

Προετοιμασία περιβάλλοντος και Αρχική ανταπόκριση 
Η προετοιμασία περιβάλλοντος μπορεί να γίνει με την ενεργοποίηση των αισθήσεων μέσα από 

μια καθαρά αισθητηριακή προσέγγιση με σκοπό αφενός να αφυπνίσουμε τις μνημονικές αποθήκες 
των μαθητών, αφετέρου να τους εμπλέξουμε σε μια διαδικασία έκφρασης βιωματικών συνδέσεων. 
Πρόκειται για μια προσαρμογή στρατηγικών διδασκαλίας κατά την οποία παρουσιάζονται 
πληροφορίες με ποικίλους τρόπους, ώστε να απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις. Επειδή, 
αναφερόμαστε κυρίως σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καλό είναι οι αρχικές 
δραστηριότητες να απευθύνονται σε τομείς στους οποίους δεν παρουσιάζουν ελλείψεις οι εν λόγω 
μαθητές. Συγκεκριμένα, μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να κλείσουν τα μάτια, έτσι 
ώστε να μειωθεί η αίσθηση της όρασης δίνοντας έμφαση στην ακοή∙ ενεργοποιούμε δηλαδή τις 
αντιληπτικές λειτουργίες των μαθητών εστιάζοντας σε μια μόνο αίσθηση. Ανάλογα με το θέμα 
του ποιήματος, μπορούμε να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους ήχους που πηγάζουν από αυτό και 
έτσι να επιτευχθεί η γέννηση αντίστοιχων συναισθημάτων και η αναβίωση των εμπειριών των 
μαθητών. Για παράδειγμα, όσον αφορά την "Πινεζοβροχή" του Ευγένιου Τριβιζά μπορεί να 
παιχθεί ένα βίντεο με ήχους της βροχής που σχηματίζονται από παλαμάκια ανθρώπων, οι οποίοι 
τους αναπαριστούν πειστικότατα με αυξομειώσεις οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση ότι 
ψιχαλίζει, ότι βρέχει και τελικά καταλήγει σε καταιγίδα.  Στη συνέχεια, μπορούμε να 
κινητοποιήσουμε τους μαθητές μέσω της όρασης∙ να προβάλουμε δηλαδή εικόνες  σχετικές με το 
κείμενο  –στην προκειμένη περίπτωση μπορούν να προβληθούν εικόνες βροχερών τοπίων, 
αστραπών και καταιγίδων–  και οι μαθητές, αφού τις παρατηρήσουν αρκετά, θα κληθούν να 
εκφράσουν προφορικά τα ποικίλα συναισθήματα που τους δημιουργούνται, παρωθούμενοι να 
θυμηθούν προσωπικές εμπειρίες από βροχερές ημέρες. 

Διαβάζουμε τον τίτλο του ποιήματος και ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν μια πρόβλεψη 
για το περιεχόμενό του. Δεδομένου ότι τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με το αν οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες έχουν τη δεξιότητα της πρόβλεψης και της επιβεβαίωσής της στη συνέχεια 
είναι διφορούμενα, αν καταλάβουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση οι μαθητές μας 
δυσκολεύονται, θα πρέπει να δώσουμε παραδείγματα προβλέψεων και να κάνουμε εμείς μια 
πρώτη πρόβλεψη σχετικά με το ποίημα ούτως ώστε να κατανοήσουν τη σχετική διαδικασία. Όσον 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 339 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

αφορά την  πρώτη επαφή με το κείμενο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η έκφραση των πρώτων 
αυθόρμητων ανταποκρίσεων των μαθητών μετά την ανάγνωσή του (μου αρέσει/ δεν μου αρέσει 
και γιατί). 

Τελειοποίηση ανταπόκρισης 
Επιστρέφουμε στο κείμενο και το διαβάζουμε αυτή τη φορά κομματιασμένο. Αυτό συμβαίνει 

γιατί, όπως υποστηρίζει ο Kahneman (1973), η επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ένα ερέθισμα 
και κατά συνέπεια ο βαθμός προσοχής εξαρτάται από το γνωστικό δυναμικό που διαθέτει ο κάθε 
οργανισμός. Το διαθέσιμο στο άτομο γνωστικό δυναμικό ελέγχει τη ροή των ερεθισμάτων στη 
μνήμη. Όταν στο μνημονικό χώρο εισρέουν ταυτόχρονα διαφορετικά ερεθίσματα και το διαθέσιμο 
γνωστικό δυναμικό δεν επαρκεί για να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με 
αυτά, τότε ένα μέρος από αυτές τις πληροφορίες χάνεται (στο Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2005).  

Εξηγούμε στους μαθητές ότι οι καλοί αναγνώστες κάνουν ερωτήσεις όταν διαβάζουν, επειδή 
αυτό τους βοηθά να κατανοήσουν ό,τι διαβάζουν, ή να ξεκαθαρίσουν ό,τι τους μπερδεύει, 
δίνοντας σημασία στις λέξεις του κειμένου που έχουν μπροστά τους. Τους διευκρινίζουμε ότι 
κάποιες ερωτήσεις απαντιούνται από τα κειμενικά στοιχεία, νωρίτερα ή αργότερα, ενώ για άλλες 
αυτό δεν είναι τόσο εύκολο και τους βοηθάμε να εξοικειωθούν με τη διαδικασία κάνοντας εμείς 
τις πρώτες ερωτήσεις που έχουμε. Σταματάμε, λ.χ. στους δύο πρώτους στίχους, και 
αναρωτιόμαστε σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει το «βρέχει πινέζες» (μπορεί να συμβαίνει 
αυτό; Μήπως σε κάποιες μακρινές χώρες;). Δίνουμε χρόνο στους μαθητές να σκεφτούν και να μας 
βοηθήσουν με τις απαντήσεις τους. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον στη λέξη «Μπαλονοχώρα» που μας 
φαίνεται ‘περίεργη’ επειδή είναι πολύ μεγάλη και λέμε ότι θα προσπαθήσουμε, με τη βοήθειά 
τους, να καταλάβουμε πώς έχει φτιαχτεί. Έχοντας κατά νου δραστηριότητες σχετικά με τον 
εντοπισμό συλλαβών που αφορά σε λέξεις χωρισμένες σε φωνήματα, γράφουμε τη λέξη στον 
πίνακα και κυκλώνουμε με ένα χρωματιστό μαρκαδόρο τις αντίστοιχες συλλαβές. Δεδομένου ότι 
οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες υποβοηθούνται σε μεγάλο βαθμό από οπτικά βοηθήματα, 
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μνημονικό βοήθημα, μια αστερόλεξη, που θα απαρτίζεται από 
στοιχεία που θα συντελούν στη διερεύνηση της ίδιας της λέξης και, στη συνέχεια, του λεξιλογίου. 
Θα αποτελέσει, δηλαδή, ένα μέσο ενίσχυσης της βραχύχρονης μνήμης, καθώς θα διευκολύνει την 
ανάδυση γνωστικών στοιχείων μέσω της οπτικής οδού πρόσληψης πληροφοριών. Με πυρήνα, 
λοιπόν, τη λέξη ΜΠΑΛΟΝΙ και ΧΩΡΑ σχηματίζουμε ‘αστερόλεξες’ καλώντας καθένα από τα 
παιδιά να γράψουν μια λέξη που τους έρχεται στο  μυαλό όταν τις ακούν και στη συνέχεια τις 
ενώνουμε. Τέτοιου είδους δραστηριότητες, φωνολογικής επίγνωσης, βοηθούν τους μαθητές να 
ξεπεράσουν σιγά-σιγά τις αναγνωστικές τους ελλείψεις, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε 
μνημονικά ελλείμματα, ενώ ταυτόχρονα τους εισάγουμε σε ένα παιχνίδι με τις λέξεις που στόχο 
έχει να γνωρίσουν καινούριες σύνθετες. 

Συνεχίζουμε την ανάγνωση παροτρύνοντας τους μαθητές να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις 
στο κείμενο, ενώ ταυτόχρονα τους βοηθάμε να ‘αναρωτηθούν’ και για τις υπόλοιπες σύνθετες 
λέξεις του κειμένου (πώς φτιάχνονται αλλά και αν τους αρέσουν). 

Επειδή η κατανόηση του κειμένου είναι καθοριστικής σημασίας φτιάχνουμε το σκελετό της 
ιστορίας με την καταγραφή των κύριων σημείων μέσα από απλές ερωτήσεις που τίθενται κάθε 
φορά στους μαθητές. Επειδή οι μαθητές στην προκειμένη περίπτωση είναι όχι μόνο αρχάριοι 
αναγνώστες αλλά και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, το κείμενο που θα επεξεργάζονται 
σταδιακά χρειάζεται να είναι μικρό και οι ερωτήσεις του σκελετού της ιστορίας πρέπει να 
αναφέρονται μόνο στα βασικά πρόσωπα, στον χρόνο και στον τόπο της ιστορίας (Σχήμα 1).  
Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να σημειώνει παράλληλα στον πίνακα αυτά τα 
βασικά σημεία, δημιουργώντας το χάρτη της ιστορίας, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
βλέπουν αυτό το σκελετό και να ανατρέχουν σε αυτόν ανά πάσα στιγμή για να αφυπνίζουν τα 
μνημονικά τους σήματα  

Καθώς προχωρά η ανάγνωση του κειμένου, ο πίνακας με τα βασικά σημεία της ιστορίας, 
εμπλουτίζεται και άλλο χωρίς βέβαια να χρησιμοποιούνται δύσκολοι όροι ή μεγάλες προτάσεις, 
ώστε να μην δημιουργείται στους μαθητές σύγχυση από το πλήθος των πληροφοριών. Για 
παράδειγμα, ο χάρτης της ιστορίας που σχηματίζεται στον πίνακα από το κείμενο "Πινεζοβροχή"  
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αφηρημένη σκέψη των παιδιών παρέχοντας το κατάλληλο βοηθητικό υλικό (Σχήμα 3). Βάζουμε 
τους μαθητές στη διαδικασία να φανταστούν μια νέα ιστορία παρόμοια με την πλοκή του προς 
επεξεργασία ποιήματος. Για παράδειγμα, σχετικά με το ποίημα "Πινεζοβροχή" μπορούμε να 
εμπλουτίσουμε την αίθουσα  με σχετικά υλικά και εικόνες ώστε να δημιουργηθούν δυναμικά 
«ζευγάρια πλοκής», όπως π.χ. ποτήρια-πέτρες μολύβια-γόμες, χαρτιά-ψαλίδια. Οι μαθητές με 
εφόδια τις κατευθυντήριες ερωτήσεις, τη φαντασία και το χιούμορ συνεργάζονται στις  
ομάδες τους και σχεδιάζουν ένα νέο δικό τους ποιητικό μύθο (σενάριο), με νέα «πρόσωπα» σε 
«κίνδυνο» («πρόβλημα»). Οι μαθητές ανακοινώνουν στην ολομέλεια τον ποιητικό μύθο (σενάριο) 
τον οποίο προτείνουν, όπως: στην «Ποτηροχώρα» πέφτει πετροβροχή όπου σπάνε τα ποτήρια 
(σενάριο 1ης ομάδας) ή στην «Μολυβοχώρα» οι γόμες εισβάλλουν και σβήνουν ό,τι γράφουν τα 
μολύβια (σενάριο 2ης ομάδας) ή στη Χαρτοχώρα τα χαρτιά δέχονται επίθεση από το ψαλιδοκοπάδι 
(σενάριο 3ης ομάδας).  

Πριν γράψω το παραμύθι μου, απαντώ στις παρακάτω ερωτήσεις:  

Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας μου; Πού μένουν; …………………………………... 

Ποιοι είναι οι φίλοι τους; Πού μένουν;………………………………………................. 

Τι κάνουν οι ήρωες στη ζωή τους;………………………………………........................ 

Υπάρχουν άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την ιστορία; Αν ναι, ποια είναι;…………… 

Ποιος είναι ο κακός στην ιστορία; πού μένει; τι κάνει στη ζωή του;…………………… 

Πως συναντιούνται οι καλοί με τους κακούς; Τι παθαίνουν οι ήρωες μας;……………… 

Τι γίνεται όταν συναντιούνται;…………………………………………………………..... 

Πώς τελειώνει το παραμύθι;……………………………………………………………....... 

Σχήμα 3. Βοηθητικό υλικό για τη δραστηριότητα δημιουργικής γραφής 

Συμπεράσματα 

Η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη λογοτεχνία από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες λόγω των 
προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν κατά την αναγνωστική διαδικασία είναι ένα ζήτημα στο 
οποίο οι ερευνητές έχουν αναφερθεί συχνά. Ωστόσο, οι αισθητικές ανταποκρίσεις των 
συγκεκριμένων μαθητών αποκαλύπτουν ότι οι νοητικές διεργασίες που ενεργοποιούνται κατά τη 
διάρκεια μιας αισθητικής ανάγνωσης μπορεί να είναι εξίσου δυναμικές και σύνθετες με αυτές των 
τυπικών μαθητών (Oberlin & Shugarman 1989; Olafson, 1993; Poe, 1988). Λαμβάνοντας υπόψη 
παρόμοιες παρατηρήσεις, και συμμεριζόμενες την άποψη πως ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο 
σύγχρονο σχολείο δεν περιορίζεται στην απλή μετάδοση της γνώσης αλλά, με αφετηρία τα 
συγκεκριμένα κάθε φορά προβλήματα των μαθητών, γίνεται συμβουλευτικός, συνεργατικός, 
παρωθητικός στην κοινωνικογνωστική τους περιπέτεια, επιχειρήσαμε μια ανασκόπηση σε θέματα 
που άπτονται τόσο της Λογοτεχνίας όσο και της Ειδικής Αγωγής και, στη συνέχεια, ένα 
συγκερασμό αυτών των δύο κλάδων, ώστε να βρεθούν τα σημεία τομής που θα παρέχουν ένα 
αποτελεσματικότερο και ταυτόχρονα δημιουργικό τρόπο προσέγγισης της λογοτεχνίας στους 
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μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Δραστηριότητες, όπως αυτές που προτείναμε, μπορούν να 
διευκολύνουν τον/την εκπαιδευτικό στο δύσκολο έργο του υπό την έννοια ότι "σπάνε" το φράγμα 
μιας δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας, η οποία είναι προσαρμοσμένη μόνο στις δυνατότητες του 
μέσου μαθητή.  Είναι σημαντικό, άλλωστε, να γίνει κατανοητό ότι ο/η εκπαιδευτικός κάνοντας 
μικρές αλλαγές και εντάσσοντας παιγνιώδεις δραστηριότητες στη διδασκαλία πεζών κειμένων και 
ποιημάτων, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να συμμετέχουν 
περισσότερο και να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στη διαδικασία νοηματοδότησης του 
κειμένου. 

Θα ήταν ενδιαφέρον αν μελλοντικά θα μπορούσε να γίνει συγκριτική μελέτη με ομάδα ελέγχου 
για τη διδασκαλία κειμένων ή ποιημάτων σε μαθητές δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε 
τα ερευνητικά αποτελέσματα να επισφραγίσουν τις διδακτικές προτάσεις. Παρ’ όλα αυτά, όλες οι 
παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο στα χέρια του/της σύγχρονου 
εκπαιδευτικού, αν ο ίδιος επιλέξει να αντιμετωπίσει τους μαθητές του ως ολότελα ξεχωριστές 
προσωπικότητες, αν αποφασίσει να ξεφύγει από τα στερεότυπα και να δώσει στο μάθημά του έναν 
αέρα καινοτομίας. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια επισκόπηση της σημασίας της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που 
αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη της ομαδικότητας ως βασική αποστολή του σχολείου. Στα πλαίσια αυτής της 
γενικότερης προβληματικής, εντάσσεται η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.), όπως η μέθοδος  project, μια μέθοδο η οποία καταλαμβάνει κεντρική 
θέση στη διδακτική της Eυέλικτης Zώνης.  
Η προσέγγισή μας-μέσω του συγκεκριμένου παραδείγματος που επιλέχθηκε - περιλαμβάνει μια μελέτη που 
εφαρμόστηκε σε Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας κατά το σχολικό έτος 2014-15. Η παρουσίαση παραθέτει 
με λεπτομέρεια όλα τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου project, καθώς και τα συμπεράσματα της εργασίας 
μας στα οποία ελέγχουμε, αν η βιβλιογραφία βρίσκει εφαρμογή μέσα στο συγκεκριμένο παράδειγμα και με 
ποιον τρόπο ολοκλήρωσαν το έργο τους οι μαθητές. Τέλος, αποδεικνύεται ότι η ανάγκη εκπαίδευσης των 
μαθητών στη διαχείριση ενός έργου πρέπει να ξεκινά από το δημοτικό σχολείο, προκειμένου τα 
αποτελέσματα να είναι εποικοδομητικά για τους μικρούς μαθητές.  
Λέξεις-κλειδιά: μέθοδος project, βιωματική εκπαίδευση, διαχείριση έργου, Ευέλικτη Ζώνη, γραφή 

Εισαγωγή 

Από την εποχή του Αριστοτέλη, που χαρακτήρισε τον άνθρωπο ως «ζώον πολιτικόν», μέχρι 
τις ημέρες μας μεγάλος αριθμός κοινωνιολόγων και πολιτικών επιστημόνων υποστηρίζουν την 
άποψη ότι ο άνθρωπος, είτε λόγω φυσικής κλίσης είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, τείνει στο 
σχηματισμό ομάδων μέσα στις οποίες δρα και αναπτύσσεται.  
(Κοροντζής , 1961),  (Olson, 1991),  (Samples, 1992) 

Την τάση αυτή επιβεβαιώνουν και σύγχρονοι ψυχοπαιδαγωγοί, που διαπιστώνουν ότι τα παιδιά 
σχολικής ηλικίας σχηματίζουν οργανωμένες ομάδες προκειμένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη 
τους για επικοινωνία, για αποδοχή, για δράση και εξερεύνηση του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος και για ανάληψη ευθύνης  (Παρασκευόπουλος, 1986),  (Πυργιωτάκης, 1998), ( 
Κογκούλης, 1994),  (Δερβίσης, 1998).  

Η σημασία της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής εκπαίδευσης από τους μαθητές συμβάλλει 
στην καλλιέργεια της γλώσσας μέσα από την ανάπτυξη επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. Με 
αυτή την έννοια κεντρική θέση στη διδακτική της Eυέλικτης Zώνης καταλαμβάνει η εμπλοκή των 
μαθητών σε ένα σωρό θέματα που μπορούν να τα διαχειριστούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος  
μέσω της μεθόδου project.  

Το παράδειγμα που ακολουθεί εφαρμόστηκε στην Ε΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου στη Λάρισα 
κατά το σχολικό έτος 2014-15 και έχει ως θέμα του, « Η εξέλιξη της γραφής και του βιβλίου: από 
τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του ανθρώπου μέχρι σήμερα». Η προσέγγιση αυτή έχει ως κύριο 
στόχο αφενός να ενισχύσει τη σημασία της σωστής εφαρμογής ενός σχεδίου εργασίας στο σχολείο 
και αφετέρου, την εξοικείωση των μαθητών μέσα από τη δημιουργία ενός κατάλληλου 
επικοινωνιακού πλαισίου, την ενεργητική πρόσληψη και αφομοίωση νέου λεξιλογίου κατάλληλου 
για την ηλικία τους.  

Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι: 
 Η σπουδαιότητα και η σημασία διαχείρισης ενός project στο δημοτικό σχολείο 
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 Ποια τα στάδια ενός project 
 Η διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα ενός θέματος 
 Ποια τα οφέλη  ενασχόλησης των μαθητών με ένα  project 
 Η αναζήτηση πληροφοριών μέσα από διάφορες πηγές- Έρευνες και αντίστοιχες 

μελέτες 
 Σημασία της εξοικείωσης των μαθητών του δημοτικού σχολείου στη διαχείριση 

ενός έργου  

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η κοινωνικοποίηση, ο εκπολιτισμός και η εκπαίδευση του ατόμου αρχίζει άτυπα και 
παραδοσιακά στην οικογένεια. Όλες οι ανθρωπολογικές περιγραφές μιλούν για τους βασικούς 
μηχανισμούς μάθησης -τη μίμηση, την ταύτιση και τη συνεργασία- ως τους ακρογωνιαίους λίθους 
της άτυπης εκπαίδευσης (Scribner & Cole, 1992). Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού και η οργάνωση 
της ζωής του αρχίζει στην οικογένεια μέσα από την άμεση εμπλοκή και την αλληλεπίδραση του 
με τα μέλη της οικογένειας (Schaffer, 1996) και εξασφαλίζει στο παιδί κλίμα σιγουριάς και 
ασφάλειας, που μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική μάθηση. Η διαπαιδαγώγηση συνεχίζεται 
συστηματικά στο σχολείο και επεκτείνεται στην ευρύτερη κοινότητα.  

Η εκπαίδευση στο σχολείο διαφέρει από την άτυπη διδασκαλία της οικογένειας. Οργανώνεται 
σκόπιμα για να εκπληρώσει το συγκεκριμένο σκοπό της μεταβίβασης γνώσεων μέσα από ένα 
σύνολο γενικών ιδιοτήτων, βασικών για την οργανωμένη εκπαίδευση όπως: αναλυτικό 
πρόγραμμα, περιεχόμενο, ακριβής καθορισμός στόχων, ωρών, ρόλος παιδαγωγού, χρησιμοποίηση 
επιστημονικών μεθόδων διδασκαλίας. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Σύµφωνα µε τους θεωρητικούς της δυναµικής της οµάδας, η σχολική τάξη, όπως και κάθε 
ανθρώπινη συμπεριφορά, µπορεί να οργανωθεί µε τρεις µορφές: τη συνεργατική, την 
ανταγωνιστική και την ατοµική.  

Οι όροι «ομαδοσυνεργατική», «ομαδοκεντρική», «συνεργατική», «ομαδική» διδασκαλία και 
μάθηση ή ακόμα  «εργασία σε ομάδες»,  (Κανάκης, 1987),  (Ματσαγγούρας, 1987), 
(Ματσαγγούρας, 2000),  (Σταυρίδου, 2000), θεωρούνται ουσιαστικά συνώνυμοι στην 
παιδαγωγική ορολογία και χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη μέθοδο διδασκαλίας κατά 
την οποία οι μαθητές μιας τάξης οργανώνονται σκόπιμα σε ομάδες σχολικής εργασίας για να 
πραγματοποιήσουν συγκεκριμένους παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς και στόχους. 
Συνεργατική δοµή οργάνωσης υπάρχει όταν οι στόχοι των ατόµων συνδέονται µε τρόπο που να 
υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Έτσι, η οµάδα µπορεί να επιτύχει τους στόχους της µόνο 
αν και όταν κάθε µέλος επιτύχει τους δικούς του στόχους.  

Σπουδαιότητα της εργασίας σε ομάδες 

Η εργασία σε ομάδες αποτελεί μια μορφή οργάνωσης της τάξης που εξασφαλίζει τη μέγιστη 
ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς. Την άποψη αυτή εξέφρασαν αρκετοί παιδαγωγοί και 
επισφράγισαν τα αποτελέσματα σχετικών ερευνητικών προσπαθειών που έδειξαν ότι η 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες μαθητών είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της επίδοσης και την εμφάνιση ποιοτικών χαρακτηριστικών τα οποία ευνοούν τη μάθηση αλλά 
και τον ίδιο το μαθητή. (Joyce & Weil, 1972), (Webb, 1982), (Sharan & Shachar, 1988), (Slavin, 
1989), (Glaser, 1994), (Cohen, 1994) 

Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω ερευνητές τόνισαν ότι με την προσέγγιση αυτή η μάθηση 
μεγιστοποιείται μέσα από την αντιπαράθεση των απόψεων και ιδεών και ενδυναμώνεται το 
ενδιαφέρον των μαθητών για το διδακτικό αντικείμενο. Επισημαίνεται ακόμα ότι, όταν η γνώση 
αποκτάται μέσα στην ομάδα ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει διαδικασίες επίλυσης 
προβλημάτων και στρατηγικές αιτιολόγησης με ευκολότερο τρόπο, καθώς και τεχνικές για την 
πραγματοποίηση των στόχων. Η γνώση που αποκτάται μέσα στην ομάδα είναι πολύπλευρη, 
σταθερή και ολοκληρωμένη και οι μαθητές γίνονται υπεύθυνοι, συνεργατικοί και δημιουργικοί.  
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(Κανάκης, 1987),  (Ματσαγγούρας, 1987)  (Χρυσαφίδης, 1994) (Δερβίσης, 1998). Υπάρχουν 
σημαντικοί λόγοι να πιστεύουμε πως τα παιδιά που αισθάνονται απομονωμένα, ή είναι δειλά και 
ντροπαλά βρίσκουν τη συμπαράσταση της ομάδας και καταφέρνουν να ξεπεράσουν σε μεγάλο 
βαθμό τα σχετικά προβλήματα. (Ματσαγγούρας,1988).  

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  (ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2002) η διαθεματικότητα σχετίζεται με την προσέγγιση της σχολικής γνώσης, η οποία, α) 
παρέχεται σε ενιαιοποιημένη μορφή και προσφέρει ολιστικές εικόνες της πραγματικότητας, β) 
συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών και είναι σχετική με την πραγματικότητα που βιώνουν 
και γ) προσεγγίζεται με διερευνητικές μεθόδους, ώστε να οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους 
τους μαθητές.  

Όσον αφορά την οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος, η διατήρηση, αλληλοσυσχέτιση, 
των διακριτών μαθημάτων αναφέρεται στη διεπιστημονικότητα (“interdisciplinarity”), ενώ η 
κατάργηση των διακριτών μαθημάτων ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης αναφέρεται 
στη διαθεματικότητα (“cross curricular thematic approach ή cross – thematic integration”).Κοινή 
μεθοδολογική αρχή της διεπιστημονικής – διαθεματικής προσέγγισης είναι η “μέθοδος project” με 
την οποία επιχειρείται η σφαιρική μελέτη ενός θέματος, μέσω της ανάδειξης των διασυνδέσεων 
και συσχετίσεων μεταξύ του περιεχομένου των διαφορετικών μαθημάτων.  

Το Α.Π. δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να εμπλακούν σε πολιτισμικά, πολιτικά, οικονομικά και 
οικολογικά θέματα. (Χατζηγεωργίου, 2003), ενώ  εντάσσεται στη λογική μιας συστημικής / 
ολιστικής εκπαίδευσης (global education)  (Pike & Selby, 1988) και περιλαμβάνει:  

α) Πηγές που ξεπερνούν τα στεγανά του σχολικού βιβλίου.  
β) Ελαστικές ομαδοποιήσεις μαθητών.  
γ) Θεματικές ενότητες ως οργανωτικές αρχές (μελέτη ολοκληρωμένων θεματικών 
ενοτήτων (Modules), με τη συνεργασία διαφόρων επιστημονικών κλάδων.  
δ) Ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης.  
ε) Έμφαση στη μέθοδο «project».  (Katz & Chard, 1988) . 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η κεντρική ιδέα της Βιωματικής Μάθησης φαίνεται να συγκροτείται  γύρω από τη σχέση 
ανάμεσα στην εμπειρία και στην εκπαίδευση.  

Ο Kolb περιγράφει τα τέσσερα στάδια αυτής της διαδικασίας συνθέτοντας τους τρόπους 
μάθησης των Dewey, Lewin  και Piaget: την απλή παρόρμηση/αυθόρμητη διάθεση που αποτελεί 
την αρχική συγκεκριμένη εμπειρία (ΣΕ). Αυτή ακολουθείται από την στοχαστική παρατήρηση 
(ΣΠ) που συνιστά προβληματισμό και ανάκληση πληροφοριών, που με τη σειρά τους 
συγκροτούνται σε γνώση για το περιβάλλον αποκρυσταλλωνόμενη στην αφηρημένη εννοιοποίηση 
(ΑΕ-σχηματισμός αφηρημένων εννοιών) που συμπυκνώνει τη σημασία (νόημα) όλων των 
προηγούμενων. Το τελικό στάδιο είναι ο ενεργός πειραματισμός (ΕΠ) δηλαδή η εμπρόθετη δράση 
που έχει  σχέδιο και μέθοδο βασισμένα στην πρόβλεψη των πιθανών συνεπειών της δράσης αυτής,  
η οποία μπορεί να παράξει μια εμπειρία που να γίνει η αιτία για να προκληθεί μια καινούργια 
παρόρμηση, προκαλώντας έτσι ένα καινούργιο κύκλο παρατήρησης-γνώσης-κρίσης.  

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στην άποψη ότι η 
αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 
(Α.Π.Σ.), μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μεθόδου   Project. Το σχέδιο εργασίας ή project 
προβάλλεται ως βασική διδακτική μεθοδολογία για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, 
καθώς συμπυκνώνει ως μέθοδος όλα τα χαρακτηριστικά της. Η μέθοδος Project στηρίζεται στις 
ανάγκες και τα βιώματα των παιδιών, των οποίων η συμμετοχή στη διαδικασία του σχεδιασμού 
και της οργάνωσης είναι καθοριστική.  
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Η λέξη project που προέρχεται από τη λατινική projicere σημαίνει σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω 
κάτι στο μυαλό μου και χρησιμοποιήθηκε από τους παιδαγωγούς στις αρχές του αιώνα μας. Με 
άλλα λόγια project θα λέγαμε ότι σημαίνει ένα σχέδιο εργασίας. Ένα σχέδιο εργασίας που 
εκπονείται από έναν κι εφαρμόζεται από πολλούς άλλους, που συμφωνούν μαζί του ή εκπονείται 
από προτάσεις, σκέψεις, επιθυμίες πολλών κι εφαρμόζεται επίσης απ’  όλους.  

Η μέθοδος Project μπορεί να οριστεί ως μια "ανοιχτού τύπου" παιδαγωγική προσέγγιση που 
επιτρέπει την αυθόρμητη και συντονισμένη δραστηριότητα μιας ομάδας παιδιών που ασχολούνται 
μεθοδικά με την εκπλήρωση μιας "δουλειάς" την οποία έχουν οι ίδιοι συνειδητά επιλέξει. Στη 
μέθοδο αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία οι διάφορες εμπειρίες που αποκτά κανείς στην πορεία προς 
τον αρχικό σκοπό του, παρά το αποτέλεσμα καθεαυτό.  

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Project  
Σύμφωνα με τον Frey (1986) η σχηματική πορεία ενός Project είναι η εξής: 

 Πρωτοβουλία 
 Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία 
 Από κοινού διαμόρφωση πλαισίων δράσης 
 Υλοποίηση των όσων έχουν προγραμματιστεί 
 Περάτωση του Project με έναν από τους εξής τρόπους: 

 συνειδητός τερματισμός (επίτευξη του σκοπού) 
 επανασύνδεση με την αρχική πρωτοβουλία 
 εφαρμογή του Project στην πράξη 

Κατά τη διάρκεια του Project παρεμβάλλονται διαλείμματα ενημέρωσης και διαλείμματα 
ανατροφοδότησης. 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ  PROJECT  ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 
Με βάση τα παραπάνω, η μέθοδος σχεδίου εργασίας (project) θεωρείται αναγκαία στις μέρες 

μας για την εφαρμογή προγραμμάτων Ευέλικτης Ζώνης, καθώς αποτελεί μια μέθοδο που μπορεί 
να συνδέσει το σχολείο με την καθημερινή ζωή , να προσφέρει στα άτομα ενδογενή κίνητρα και 
να τα οδηγήσει στην ικανότητα διαχείρισης της πληροφορίας, καθώς και σε ένα είδος γνωστικής 
ευελιξίας, απαραίτητης για τη σύγχρονη και με γοργούς ρυθμούς εξελισσόμενη πραγματικότητα.  

Μέσω της μεθόδου project καλλιεργούνται στο άτομο δεξιότητες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες 
από ένα συγκεκριμένο γνωστικό περιεχόμενο και μπορούν να μεταβιβαστούν από έναν χώρο 
γνώσης σε έναν άλλο. Η κριτική σκέψη, η ικανότητα σύγκρισης, η αυτονομία, η ικανότητα 
αναζήτησης και αξιοποίησης μιας πληροφορίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η 
ικανότητα αυτοαξιολόγησης αποτελούν τέτοιου είδους «μεταβιβάσιμες δεξιότητες», οι οποίες 
οδηγούν το άτομο στο «να μαθαίνει πώς να μαθαίνει». 

Από το 2003 έως το σχολικό έτος 2015-16 τα περισσότερα σχολεία σ’ όλη την Ελλάδα, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εφάρμοσαν με μεγάλη επιτυχία τη μέθοδο project για τη 
διδασκαλία της Ευέλικτης Ζώνης. Όμως ο  χρόνος εφαρμογής της για µεν το Δηµοτικό, σύμφωνα 
με την νέα ΥΑ/Αρ.Πρωτ.Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016/ΥΠΠΕΘ μειώνεται από το σχολικό έτος 
2016-17. Η Ευέλικτη Ζώνη θα  διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α΄ & Β΄, για 2 ώρες στις τάξεις 
Γ΄ & Δ΄ και καθόλου στις δύο μεγαλύτερες τάξεις. Επιπλέον, για το Γυμνάσιο ενώ εφαρμοζόταν 2 
ώρες την εβδομάδα, με τη νέα ΥΑ καταργείται σαν ξεχωριστό μάθημα και ενσωματώνεται μέσα 
στα επιμέρους μαθήματα. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ PROJECT 

Πιο συγκεκριμένα, όπως προαναφέραμε, ένα σχέδιο εργασίας (project) ακολουθεί τα 
εξής στάδια, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια: 

 Επιλογή θέματος (προβληματισμός - στόχοι). 
 Προγραμματισμός δραστηριοτήτων. 
 Υλοποίηση δραστηριοτήτων. 
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 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων. 
 Αξιολόγηση-Ανατροφοδότηση.  

(Fried-Booth, 2002), (Μπρίνια, 2005),(Σουλιώτη & Παγγέ, 2005) ,(Κεδράκα, 2005) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ PROJECT 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του 

ανθρώπου μέχρι σήμερα» 
 

Τάξη Ε΄ 
1. Εισαγωγή 

Το θέμα της εξέλιξης της γλώσσας και της  γραφής ξεκινά από τα πολύ παλιά χρόνια, 
όταν ο άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από εικόνες, να διηγηθεί μια 
ιστορία, να περιγράψει τον κόσμο γύρω του, να αφήσει μια γραπτή απεικόνιση μέσα στο 
πέρασμα των χρόνων. 

2. Καθορισμός θέματος –Διάρκεια– Ομαδοποίηση 
Κριτήρια επιλογής του θέματος 
 Οι δυσκολίες των παιδιών στην καθημερινή τους επαφή με το γραπτό κείμενο. 
 Οι πολλές απαιτήσεις του μαθήματος της Γλώσσας της Ε΄ τάξης, οι δυσκολίες της 

ελληνικής γραμματικής και τα πολλά ορθογραφικά λάθη κάποιων παιδιών.  
 Η επιλογή του θέματος έγινε  μετά από ψηφοφορία, καθώς υπήρχαν προτάσεις και για 

άλλα θέματα. 
Διάρκεια 

Λόγω της ευρύτητας του θέματος  το project είχε διάρκεια 20 δίωρα 
Ομαδοποίηση 

Χωρισμός της τάξης σε 5 ομάδες των 3-4 ατόμων εργασίας και ορισμός συντονιστών. 
3. Στόχοι 

Στόχοι του προγράμματος οι μαθητές: 
 Να κατανοήσουν την εξέλιξη της γραφής και τους παράγοντες που την 

επηρέασαν 
 Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία μέσω της 

γραφής. 
 Να εκτιμήσουν τη συμβολή της γραφής στην πρόοδο του πολιτισμού. 
 Να αισθανθούν σεβασμό και αγάπη για τα βιβλία και τα υλικά γραφής  

4. Επιμέρους στόχοι  
 Να αναπτύξουν δεξιότητες για τη συλλογή, την καταγραφή και την επεξεργασία 

πληροφοριών. 
 Να χειρίζονται συσκευές όπως φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερα, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κ.ά  
 Να ετοιμάσουν κείμενο  εμπλουτισμένο με φωτογραφίες. 
  Να δημοσιεύσουν και να παρουσιάσουν την εργασία τους.  

5. Δραστηριότητες 
5.1. Επισκέψεις 

 Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης, στο Βυζαντινό 
μουσείο Θεσσαλονίκης, στη Δημόσια κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας και σε βιβλιοπωλείο, 
στο παλαιολιθικό σπήλαιο της Θεόπετρας στην Καλαμπάκα, στις εγκαταστάσεις της 
εφημερίδας « Ελευθερία» Λάρισας, στο Ειδικό σχολείο ΔΑΔ για τη γνωριμία της γραφής 
Braille των παιδιών  με προβλήματα όρασης 
5.2. Φωτογραφίσεις 

 Όλες τις περιοχές που επισκέφτηκαν οι μαθητές 
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5.3. Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο 
Αναζήτηση σε οτιδήποτε έχει σχέση με τις λέξεις;  Γλώσσα- Γραφή 

5.4. Έρευνα 
 Η εξέλιξη της γραφής στη γραμμή της ιστορίας 
 Η εξέλιξη της γραφής στις διάφορες εποχές 
 Η σημασία της γραφής στη θρησκεία μας 
 Αναζήτηση σε λογοτεχνικά κείμενα λέξεων, παροιμιών και γνωμικών 

5.5. Συνέντευξη 
Με τη γνωστή συγγραφέα Αγγελική Βαρελά 

6. Άλλες δραστηριότητες 
Συγγραφή του χρονικού κάθε επίσκεψης, ατομική και ομαδική, Συλλογή και 

ταξινόμηση υλικού -καταγραφή πληροφοριών, Ανταλλαγή υλικού μεταξύ των ομάδων, 
Δημιουργία πινάκων με φωτογραφικό υλικό, Θησαυρός λέξεων, Συλλογή παροιμιών και 
εκφράσεων  

7. Φάκελος δραστηριοτήτων 
Αποφασίστηκε η τήρηση φακέλου δραστηριοτήτων της κάθε ομάδας. Στο φάκελο 

αυτό καταγράφονται και ταξινομούνται όλες οι πληροφορίες, τα χρονικά των επισκέψεων 
και οι εργασίες όλων των μελών της κάθε ομάδας. Επίσης κάθε ομάδα δημιουργεί με 
κοινή εργασία των μελών της, ένα κείμενο που αφορά το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε 
και το οποίο καταχωρείται σε ειδικό ντοσιέ  

8. Λεξιλόγιο 
Γραφή-Ιερογλυφικά-Βραχογραφίες-Δίσκος της Φαιστού- Γραμμική Α’ και  Β’ 

9. Διασύνδεση μαθημάτων από την ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας 
Ανάλογα με το περιεχόμενο των μαθημάτων χωρίζονται και οι επιμέρους στόχοι 

γενικά όμως το σχέδιο εργασίας αφορά γνώσεις, δεξιότητες και αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών.  
ΓΛΩΣΣΑ: 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου. Καλλιέργεια του προφορικού λόγου και της ακρόασης, 
διατύπωση   απόψεων  και  τεκμηρίωσής τους. Παραγωγή γραπτού λόγου (,άρθρα, 
σύνταξη ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, περιλήψεων, χρονικών των επισκέψεων της 
τάξης κ ά. ) Εξάσκηση στην αναζήτηση πληροφοριών μέσα από βιβλία, περιοδικά, 
εφημερίδες, κείμενα, άρθρα, λογοτεχνικά έργα, ποιήματα, δημοτικά τραγούδια, αινίγματα, 
παροιμίες, που έχουν σχέση με το βιβλίο και τη γλώσσα. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

Εξοικείωση με την κατανόηση και λύση προβλημάτων.  Εξάσκηση στην παρουσίαση 
αριθμητικών δεδομένων με γραφικές παραστάσεις (ραβδογράμματα, πίτες) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: 

Εύρεση στο χάρτη των ελληνικών και άλλων αποικιών. Σύνδεση των εμπορικών 
συναλλαγών των λαών γύρω από τη Μεσόγειο με τη γραφή. Απόκτηση  δεξιοτήτων  
ανάγνωσης και κατασκευής χαρτών, πινάκων κ.λ.π. 
ΙΣΤΟΡΙΑ: 

Διαπίστωση της διαχρονικότητας της γραφής από την αρχαιότητα ως σήμερα.  
Γνωριμία με τους προϊστορικούς οικισμούς της Θεσσαλίας. Αξιοποίηση των 
αρχαιολογικών δεδομένων. Ιστορικές μαρτυρίες που αφορούν την γραφή μέσα στο 
πέρασμα των αιώνων. 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 

Ενθάρρυνση για προσωπική έκφραση μέσω  της ασχολίας με εικαστικές 
δραστηριότητες. Συλλογή φωτογραφιών και παρουσιάσεις για κάθε επιμέρους θέμα. 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Γνωριμία της σχέσης της γραφής με τον αθλητισμό στην αρχαία Ελλάδα. 
10.Αξιολόγηση 
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Η αξιολόγηση γίνεται από τον δάσκαλο και από τους ίδιους τους μαθητές, πάντοτε σ’ 
ένα πλαίσιο ενημέρωσης, ανατροφοδότησης και βελτίωσης της όλης διαδικασίας. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ερωτηματολόγια, εκθέσεις, τεστ, κά.  

11. Βιβλιογραφία 
Το υλικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι: Εγχειρίδια του οργανισμού, 
Εγκυκλοπαίδειες, Διαδίκτυο- Λεξικά -Έντυπα – περιοδικά- Βιβλία κά  

12. Διαλείμματα ενημέρωσης - ανατροφοδότησης  (feedback) 
Κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και την συλλογή και επεξεργασία των 

δεδομένων, γίνονται διαλείμματα ενημέρωσης, προβληματισμού και ανατροφοδότησης. 
13. Το PROJECT και η εξέλιξή του   

ΦΑΣΗ 1η-Πρόκληση του ενδιαφέροντος – Ευαισθητοποίηση – Προβληματισμός 
Το εναρκτήριο μέρος της διαδικασίας είναι ίσως το πιο δύσκολο αλλά και το πιο 

δημιουργικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει κατά νου ότι δεν πραγματοποιεί μια 
συνηθισμένη «διδασκαλία», αλλά στοχεύει στην ενεργό και συνειδητή συμμετοχή των 
μαθητών του.  

Αρχίζει έτσι μια συζήτηση για τη γραφή και τη σημασία της στην ζωή μας, που θα 
διαρκέσει μία-δύο διδακτικές ώρες. Από το σημείο αυτό μπορεί να ξεκινήσει ο δάσκαλος 
και να οδηγήσει την τάξη στην διατύπωση βασικών ερωτημάτων βασιζόμενων στην 
εμπειρία τους: Πότε νομίζετε ότι άρχισε ο άνθρωπος να γράφει; Πού έγραφε αρχικά; Τι 
είδους γραφή είχαμε εκείνη την εποχή; Όλοι οι λαοί έγραφαν με τον ίδιο τρόπο; Ποια 
είναι η σχέση της γραφής μέσα στο πέρασμα του χρόνου;  
ΦΑΣΗ 2η-Διαμόρφωση πλαισίων δράσης – Προγραμματισμός των  διδακτικών 
δραστηριοτήτων 

Είναι η κατ’ εξοχήν φάση του σχεδιασμού και είναι καθοριστική η ενεργή συμμετοχή 
των μαθητών στην οργάνωση της δράσης που θα διαρκέσει δυο διδακτικές ώρες. 
Προτείνονται στα παιδιά πέντε ομάδες εργασίας που σχηματίζονται ισοδύναμες, ως προς 
τον αριθμό, ως προς τις επιδόσεις και ως προς το φύλο των μελών τους. Ο δάσκαλος 
επεμβαίνει διακριτικά, αλλά με σταθερότητα, φροντίζει να σχηματιστούν ισομερείς και 
ισοδύναμες ομάδες. Η κάθε ομάδα προτείνει τον τρόπο εργασίας της, μιλά για τις πηγές 
υλικού, για τις επισκέψεις που πρέπει να γίνουν, για τις κατασκευές που θα χρειαστούν, 
για το τι ο καθένας θα αναλάβει και θα είναι υπεύθυνος. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει μέσα 
από τα ενδιαφέροντα και τη συζήτηση να καλυφθούν όλοι οι παράμετροι της δράσης. 

Σε κάθε ομάδα ορίζεται από τα μέλη της ένας υπεύθυνος (συντονιστής), που θα 
συντονίζει τις ενέργειες και θα εκπροσωπεί την ομάδα κατά την επαφή της με τις άλλες 
και την παρουσίαση των δεδομένων εργασίας της. Ο υπεύθυνος μπορεί να αλλάζει για 
κάθε ένα από τα επόμενα στάδια. Στις ομάδες θα δοθεί φάκελος υλικού και θα τους 
ανακοινωθεί ότι θα έχουν μια εβδομάδα στη διάθεσή τους για να το μελετήσουν και να 
συλλέξουν πηγές και επιπλέον υλικό.  
ΦΑΣΗ 3η- Φάση Υλοποίησης – Διεξαγωγής δραστηριοτήτων 

Η φάση αυτή είναι η πιο δυναμική, η φάση της καθαυτό δράσης. Οι ομάδες θα 
κληθούν να περιγράψουν τον τρόπο εργασίας τους μέχρι εκείνη τη στιγμή, να 
παρουσιάσουν τις πηγές τους, να διατυπώσουν τις απορίες τους και τις δυσκολίες που 
συναντούν. Ο δάσκαλος παρεμβαίνει αποσαφηνίζοντας, οργανώνοντας, απαντώντας και 
γενικά βοηθώντας τις ομάδες στην εξέλιξη της εργασίας τους. Παράλληλα ενημερώνεται 
η κάθε ομάδα για την πρόοδο της άλλης και αλληλοτροφοδοτούνται. 

Η διάρκεια αυτής της συνάντησης είναι δίωρη. Στο τέλος κανονίζεται και το 
πρόγραμμα επισκέψεων που θα πραγματοποιηθούν. Αυτές θα είναι τρίωρες κάθε φορά και 
θα αφορούν το σύνολο των ομάδων. Όμως κάθε ομάδα θα έχει και την ευθύνη 
ενημέρωσης στο χώρο της ευθύνης της και της συλλογής υλικού όπως συνεντεύξεις,  
φωτογραφίες – φύλλα εργασίας, εποπτικό υλικό κ.ά.  
ΦΑΣΗ 4η - Φάση Αξιολόγησης  
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Στο στάδιο αυτό είναι  επιτακτική η συμβολή του εκπαιδευτικού. Η πληθώρα του 
υλικού δυσχεραίνει τη διαχείριση και αξιολόγησή του από τους μαθητές. Κρίνεται 
απαραίτητη η κατηγοριοποίηση και ταξινόμησή του.  

Αφιερώνονται τέσσερις διδακτικές ώρες. Στην πρώτη ώρα του πρώτου δίωρου ο 
δάσκαλος βοηθάει τους μαθητές να  αποδελτιώσουν ερωτήματα και απορίες. Χαράσσεται 
η πορεία κάθε ομάδας και παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. Το επόμενο τρίωρο οι 
ομάδες το  αφιερώνουν στην τελική οργάνωση των δεδομένων τους στην ομαδοποίηση 
και ταξινόμησή τους. Ζωγραφίζουν και σχεδιάζουν χάρτες των περιοχών,  πίνακες με 
φωτογραφικό υλικό. Κατασκευάζουν διαφάνειες και ότι άλλο εποπτικό υλικό. 

Αν χρειαστεί, διατίθεται ακόμη ένα δίωρο, όπου ο εκπαιδευτικός θα βοηθήσει τις 
ομάδες να οριστικοποιήσουν τη δουλειά τους. Ένα ακόμη τετράωρο αφιερώνεται στην 
τελική παρουσίαση της εργασίας των ομάδων και  γίνεται η αξιολόγηση του έργου τους. 
Η κάθε ομάδα παρουσιάζει όλο το υλικό της και διατυπώνει τα συμπεράσματα της. Στο 
τέλος του προγράμματος δόθηκε στους μαθητές της Ε΄ τάξης ένα φυλλάδιο με ερωτήσεις 
αξιολόγησης, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν, προκειμένου η εκπαιδευτικός της 
τάξης να καταλήξει σε συμπεράσματα επιτυχίας ή όχι του προγράμματος. 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, διαπιστώθηκε ένα σύνολο ωφελειών, τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν, όσο και για τους μαθητές που την εφάρμοσαν . 
Οι μαθητές βίωσαν μέσα από την πράξη εμπειρίες, αντιμετώπισαν δυσκολίες που έπρεπε να 

διαχειριστούν, έγιναν ενεργοί μαθητές.. Από την άλλη μεριά οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, μέσα 
από την εφαρμογή ενός project, εκλαμβάνουν μια σημαντική εμπειρία εναλλακτικής διδασκαλίας, 
με τα εξής οφέλη:  

 Ηγούνται μικρών  μαθητικών ομάδων 

 Συνεργάζονται 

 Διαχειρίζονται συγκρούσεις 

 Αντιλαμβάνονται τη σημασία εκτέλεσης κάθε έργου σαν ένα μικρό ή μεγάλο project 

 Ανοίγουν την πόρτα του σχολείου σε εξωτερικούς φορείς και παράγοντες 

 Δοκιμάζουν νέες εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, προκειμένου να γίνεται 
ελκυστική και ενδιαφέρουσα η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη βιβλιογραφία και συγκρίνοντάς την με το 
παράδειγμα που αναλύσαμε, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αν η εφαρμογή ενός project 
πληροί όλες τις φάσεις της βιβλιογραφίας που προαναφέρθηκαν, τότε τα αποτελέσματα της 
τελικής αξιολόγησης είναι εντυπωσιακά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όσον αναφορά τα οφέλη 
εφαρμογής της μεθόδου project, επιτεύχθηκαν ψυχοσυναισθηματικοί στόχοι καθώς τα παιδιά 
δούλεψαν συνεργατικά και οι ομάδες διαχειρίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο τις δυσκολίες που 
προέκυψαν. Ιδιαίτερα, μετά την ολοκλήρωση του έργου αισθάνθηκαν μεγάλη ικανοποίηση για τα 
αποτελέσματα που κατέληξαν, γεγονός που ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους. Τη φετινή σχολική 
χρονιά αναφέρονται συχνά σ’ αυτά που έμαθαν από την περσινή τους  εργασία, γράφουν χωρίς να 
δυσανασχετούν και βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό τον γραφικό τους χαρακτήρα και τα 
ορθογραφικά λάθη, σύμφωνα με τα λεγόμενα της δασκάλας. Όσον αναφορά τους γνωστικούς 
στόχους,  ανέπτυξαν την κριτική τους ικανότητα καθώς έπρεπε από το σύνολο των πληροφοριών 
να διαλέξουν εκείνες που ήταν πιο σημαντικές. Εξασκήθηκαν στη συλλογή πληροφοριών, στην 
αρχειοθέτηση, στη συγγραφή και παρουσίαση των νέων στοιχείων με διαφορετικούς τρόπους.  
Από την άλλη πλευρά η δασκάλα είχε την ευκαιρία να δουλέψει συνεργατικά με τα παιδιά, να 
αφουγκραστεί τις αγωνίες τους, τις δυσκολίες τους, να διορθώσει τα λάθη τους και να τους 
παρακινήσει να προσπαθήσουν  περισσότερο. Σίγουρα όπως μου εμπιστεύτηκε, αν το ξαναέκανε 
θα άλλαζε κάτι στη δομή, θα ωθούσε τα παιδιά να ασχοληθούν περισσότερο με σύγχρονες μορφές 
γραφής, θα οργάνωνε το χρόνο καλύτερα. Εκείνο όμως που κατέληξε είναι η ανεπανάληπτη 
εμπειρία που έζησε και η χαρά στα μάτια των μικρών μαθητών της. 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 351 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Ολοκληρώνοντας, θα λέγαμε ότι οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας, η οικονομική κρίση 
που βιώνει η Ελλάδα και η Ευρώπη και η ανοιχτή αγορά εργασίας με τις απαιτήσεις της, 
αποτελούν μια πρόκληση για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε τους 
αυριανούς πολίτες αυτής της χώρας, ώστε να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με ομαδικό πνεύμα 
και να αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες εφ’ όρου ζωής. Σ’  αυτό το 
διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον αποκτά κανείς στρατηγικό πλεονέκτημα μόνο 
όταν ηγείται των αλλαγών και όχι όταν απλά τις παρακολουθεί.  
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Περίληψη 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο οι μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εμπλέκονται ενεργά στην  ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων αξιοποιώντας τη 
διδασκαλία της Συναλλακτικής Θεωρίας που αφορά  μία αισθητικού τύπου ανταπόκριση στα λογοτεχνικά 
κείμενα. Πιο συγκεκριμένα ερευνήθηκε σε τι βαθμό  οι μαθητές κινητοποιούνται και πως οικοδομούν το 
νόημα του κειμένου. Για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι υλοποιήθηκε  σε μια σχολική  τάξη μία 
διδακτική παρέμβαση προκειμένου να ελεγχθεί το πως  δημιουργούν και τελειοποιούν τις ανταποκρίσεις 
τους τα παιδιά απέναντι σε λογοτεχνικά κείμενα συνδυάζοντας ποικίλα ενδεχόμενα και προχωρώντας πέραν 
των αρχικών τους τρόπων προσέγγισης που θα τους οδηγήσουν σε πιο ουσιαστικές αναλύσεις. 
Λέξεις κλειδιά: Λογοτεχνία , Συναλλακτική Θεωρία, Ανταπόκριση. 

Εισαγωγή 
Η αξία της λογοτεχνίας είναι αδιαμφισβήτητη, όπως αποδεικνύει η αδιάλειπτη παρουσία της 

στο χρόνο.  Αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο, όπου στεγάζονται ιδεολογικά σχήματα και αξίες, 
γεγονός που δίνει στη λογοτεχνία ετερόκλητους ρόλους (Καλογήρου , 1999). 

Η επίδραση των λογοτεχνικών έργων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού 
 θεωρείται πλέον αυτονόητη. Είναι γεγονός πως  ένα ενδιαφέρον λογοτεχνικό βιβλίο  μπορεί να 
βοηθήσει το παιδί να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά του ,  να συμβάλλει στην αυτοεκτίμησή του, 
να κατανοήσει  και να αντιληφθεί  τα  συναισθήματα  των άλλων μέσα από τη δική του οπτική 
γωνία. Επιπλέον συμβάλλει στο να  αποδεχθεί ίσως ότι ένα άτομο μπορεί να έχει πολλά κι 
αντιφατικά συναισθήματα απέναντι στο ίδιο πρόσωπο. Εν κατακλείδι, παρέχεται η δυνατότητα 
στο παιδί  να παρακολουθήσει μέσα από την πλοκή και τους χαρακτήρες του έργου , το ίδιο 
συμβάν μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας του , στην ηθική του τελείωση και στην ομαλή αποδοχή των άλλων (Καλογήρου 
, 1999). 

Έχει αποδειχθεί σαφές πως το  ζήτημα που προβάλλεται επιτακτικά είναι η προώθηση της 
φιλαναγνωσίας στο δημοτικό σχολείο. Η συμβολή του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση, την 
καλλιέργεια και την ανάπτυξη της σχέσης παιδιού και βιβλίου είναι απαραίτητη και  δεν 
περιορίζεται αποκλειστικά  στη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής αλλά  επεκτείνεται 
στην ενθάρρυνση και ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την  
επιμόρφωση του  εκπαιδευτικού που θα αφορά  τη διδασκαλία λογοτεχνικών έργων, ώστε να είναι 
σε θέση να τα προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο. Ο εκπαιδευτικός θα προσπαθήσει μέσα από το 
κατάλληλο κλίμα και την ευνοϊκή  ατμόσφαιρα να  βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει αρχικά μια 
θετική και στη συνέχεια μια σωστή και τεκμηριωμένη στάση απέναντι στη λογοτεχνία 
(Αποστολίδου, 2000) 

Η λογοτεχνία στο σχολείο 

Η λογοτεχνία μέσα από την  εκπαιδευτική διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να 
έλθει σε επαφή και να γνωρίσει  την κοινωνική πραγματικότητα μέσα  από τη βιωματική 
απόλαυση και την ευχαρίστηση και να δώσει απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που τον 
απασχολούν. Το ζήτημα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας πρέπει να αντιμετωπισθεί με 
ρηξικέλευθο και ριζοσπαστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η λογοτεχνία συμβάλλει 
στην πολυδιάστατη  καλλιέργεια του παιδιού τόσο στον τομέα της αισθητικής όσο και στην   
ψυχολογική, κοινωνική και γνωστική ωρίμανσή του. 
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Για να προβεί στην ανάγνωση λογοτεχνικών έργων το παιδί ,θα πρέπει το περιεχόμενο αυτών 
να  προκαλέσει το ενδιαφέρον του και να κεντρίσει την προσοχή του. Η πρόκληση του 
ενδιαφέροντος του για την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων στο σχολείο επιτυγχάνεται ,όταν 
κατορθώσει ο δάσκαλος να δημιουργήσει κίνητρα στους μαθητές, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι 
τα θέματα ενός λογοτεχνικού βιβλίου δεν είναι ξένα, αλλά ότι αφορούν την ίδια τη ζωή τους και 
ότι παρουσιάζονται με έναν τρόπο ιδιαίτερα ελκυστικό. Σε αυτό σημαίνοντα ρόλο παίζει η 
επιλογή του κατάλληλου κειμένου ή βιβλίου, οι εμπειρίες των παιδιών καθώς και οι 
ενσωματωμένες κοινωνικές και πολιτισμικές δομές (Κατσίκη, 1995). 

Ο δάσκαλος, γνωρίζοντας ότι η λογοτεχνία είναι παιχνίδι με τις λέξεις  και ότι υπάρχει άμεση 
σύνδεση ανάμεσα στη λογοτεχνία, τη λογοτεχνική ανάγνωση και στο παιχνίδι, καταβάλλει 
προσπάθειες να εφαρμόσει σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές που θα στηρίζονται σε 
παιγνιώδεις και δημιουργικές δραστηριότητες. Έτσι μέσα από αυτές το παιδί θα γνωρίσει και θα 
οικειοποιηθεί τις ιδιαιτερότητες του λογοτεχνικού λόγου, τη μαγεία της μυθοπλασίας, θα 
ταυτισθεί αλλά και θα κρίνει τους ήρωες και τις πράξεις τους, θα σχολιάσει απόψεις του κειμένου 
με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο διατυπώνοντας και τις δικές του θέσεις (Κατσίκη, 1995). 

Η συναλλακτική θεωρία 

Στο χώρο της διδακτικής της λογοτεχνίας προτείνεται η Συναλλακτική θεωρία, η οποία 
διατυπώθηκε από τη Louise Rosenblatt το 1986 και η οποία κάνει λόγο για την  "αμοιβαία και  
καθοριστική  σχέση" μεταξύ του αναγνώστη και του λογοτεχνικού  κειμένου. Σύμφωνα με τη 
Louise Rosenblatt, Αμερικανίδα πρωτοπόρο στη θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης, η 
ερμηνευτική πράξη εμπλέκει αναγνώστη και κείμενο σε μια συμπληρωματική συναλλαγή, ένα 
είδος ερμηνευτικού χορού στον οποίο αναγνώστης και κείμενο συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο, 
επηρεάζοντας ο ένας τον άλλο σε μια συναρπαστική εμπειρία δημιουργίας νοήματος. Ο 
αναγνώστης ενεργοποιώντας τον προσωπικό του κόσμο, δημιουργεί μια σχέση « συναλλαγής» 
εμπλεκόμενος, όσον τον δυνατόν πληρέστερα, με το λογοτεχνικό κείμενο το οποίο σε καμία 
περίπτωση δεν υποβαθμίζεται. Αναγνώστης και κείμενο είναι οι ισότιμοι συμμετέχοντες και 
δημιουργοί του λογοτεχνικού γεγονότος (Rosenblatt, 1978). 

Η συναλλακτική θεωρία αποδίδει στον αναγνώστη – μαθητή ένα ρόλο με περισσότερες 
ευθύνες. Ο μαθητής έχει πλέον την δυνατότητα, όχι να απομνημονεύει ή να αποκαλεί τις 
πληροφορίες και γνώσεις, αλλά να ανακαλύπτει την γνώση, να βιώνει εμπειρίες, να δημιουργεί 
προσωπικές σχέσεις με το λόγο των κειμένων, με τους συμμαθητές και το δάσκαλο. Στο πλαίσιο 
της συναλλακτικής διδασκαλίας, ο μαθητής κατανοεί, αναλύει, ερμηνεύει τα δεδομένα του 
λογοτεχνικού κειμένου, ακολουθώντας το δικό του ρυθμό, ανάλογα με τις εμπειρίες, τα βιώματα, 
την ιδιοσυγκρασία του. Εμπιστεύεται την φαντασία του και «μαθαίνει πώς να μαθαίνει», χωρίς να 
δέχεται παθητικά γνώση «από δεύτερο χέρι». Εστιάζει στον προσωπικό του τρόπο πρόσληψης, 
στην δική του ανταπόκριση. Έρχεται σε άμεση επαφή με τις απόψεις και την εμπειρία των άλλων, 
συνδιαλέγεται μαζί τους, κρίνει, συγκρίνει, επιβεβαιώνει ή τροποποιεί και αναπροσαρμόζει την 
αρχική του άποψη αντιλαμβανόμενος την πολυφωνία του λογοτεχνικού λόγου (Rosenblatt, 1978). 

Εκπαιδευτική  προσέγγιση της συναλλακτικής θεωρίας 

Με βάση τη Συναλλακτική Θεωρία έχει προταθεί από επιστήμονες, που ασχολούνται με την 
διδακτική της λογοτεχνίας, τη διδακτική μεθοδολογία τεσσάρων σταδίων /φάσεων.  
Τα στάδια αυτά  διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό να οργανώσει καλύτερα τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας και να προσεγγίσει τα λογοτεχνικά  έργα του δημοτικού σχολείου (Καλογήρου, 
2004). 
Τα σταδία είναι τα ακόλουθα: 

I. Προετοιμασία περιβάλλοντος 
II. Αρχική ανταπόκριση μαθημάτων 

III. Τελειοποίηση της ανταπόκρισης 
IV. Έκφραση της ανταπόκρισης  
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Ι) Προετοιμασία περιβάλλοντος 
Προκειμένου να εισάγει ο εκπαιδευτικός τους μαθητές στο θέμα είναι εφικτό να  προβάλλει 

σχετικά slides ή διαφάνειες με φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, να διακοσμήσει την τάξη με 
αυτά και να ασχοληθεί με την ακρόαση μουσικών κομματιών ή και ήχων σχετικών με το εκάστοτε 
θέμα. Θα καταβάλλει προσπάθειες να δώσει ερεθίσματα στους μαθητές, ώστε να αφυπνίσει τη 
φαντασία τους και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους  για ότι πρόκειται να ακολουθήσει. Επίσης η 
ανάγνωση παράλληλων κειμένων με ανάλογο θέμα από το ίδιο ή και από αλλά λογοτεχνικά είδη 
είναι δυνατόν να προετοιμάσει τους μαθητές στην πρόσληψη  του λογοτεχνικού κειμένου. 

Στο αρχικό στάδιο ο δάσκαλος θα ήταν καλό να προβάλλει, μέσω του power point, τον τίτλο  
του λογοτεχνικού κειμένου  και έπειτα να   ζητήσει από τους μαθητές  να κάνουν προβλέψεις για 
το περιεχόμενο του ή να επινοήσουν ιστορίες με αφορμή τις λέξεις του κειμένου. Ο τίτλος είναι 
ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του "προκείμενου" και οι πιθανές προβλέψεις σχετικά με 
αυτόν συντελούν στο στάδιο που αφορά τον καταιγισμό των ιδεών. Συνιστά ένα κομβικό σημείο 
στο κείμενο που μπορεί αποτελεσματικά να διεγείρει την περιέργεια και το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη και να συμβάλλει στην πρόσληψη και την ερμηνευτική αποκωδικοποίηση του. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να δώσουν έναν νέο τίτλο στο κείμενο, 
όπου η εκ νέου τιτλοφόρηση του  μπορεί να θεωρηθεί δείκτης της δημιουργικότητας και της 
ελευθερίας του αναγνώστη. Τέλος, η προετοιμασία των μαθητών για την ανάγνωση του κειμένου 
μπορεί απλώς να γίνει με λίγες στιγμές ηρεμίας και αυτοσυγκέντρωσης (Rosenblatt, 1978). 
ΙΙ) Αρχική ανταπόκριση 

Η αρχική ανταπόκριση είναι μια πολύπλοκη και πολύπλευρη διαδικασία, καθοριστική για τη 
σχέση που θα αναπτυχθεί στη συνεχεία με το κείμενο. Μέσα στα πλαίσια της διδακτικής 
προσέγγισης του κειμένου οι μαθητές πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επιχειρήσουν τις δικές 
τους μεγαλόφωνες αναγνώσεις ή να ακούσουν τις ζωντανές ερμηνείες άλλων αναγνωστών – 
συμμαθητών τους ή του δάσκαλου. Φυσικά πρέπει πάντοτε να έχουν το χρόνο για σιωπηρή 
ανάγνωση του κειμένου αφού αυτή είναι ο κυρίαρχος και πλέον διαδεδομένος τρόπος πρόσληψης 
του γραπτού λόγου. 

Έτσι λοιπόν στο στάδιο της αρχικής  ανταπόκρισης, οι μαθητές αυτοσυγκεντρώνονται και 
εμπλέκονται ατομικά με το λογοτεχνικό κείμενο. Καταγράφουν  όσα τους έρχονται στο μυαλό , 
σκέψεις, συναισθήματα, προηγούμενες εμπειρίες, αισθήσεις  υπό μορφή «ελεύθερων 
σημειώσεων» και μέσα από συζήτηση σε μικρές ομάδες  οικειοποιούνται το κείμενο (Rosenblatt, 
1978). 
ΙΙΙ) Τελειοποίηση της ανταπόκρισης 

Σε αυτήν την φάση οι μαθητές ανακοινώνουν τις αρχικές τους ιδέες , τις συγκρίνουν, τις 
σχολιάζουν και επιχειρηματολογούν  για τις απόψεις τους. Αυτό μπορεί να γίνει και σε μικρές 
ομάδες των μαθητών .Η ανταλλαγή απόψεων με άλλους αναγνώστες προσφέρει την δυνατότητα 
στον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα την δική του σχέση με το κείμενο. Η ελεύθερη 
ανταλλαγή ιδεών οδηγεί το μαθητή  να εμβαθύνει και να αναλύσει την ανταπόκριση του μέσω  
των  ανταποκρίσεων  των συμμαθητών του. 

Το ίδιο κείμενο, συχνά, προκαλεί διαφορετικές ανταποκρίσεις μεταξύ μιας ομάδας 
αναγνωστών ή και στον ίδιο αναγνώστη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Το γεγονός αυτό μας 
αναγκάζει να απορρίψουμε την ιδέα ότι υπάρχει μια, μοναδική, «σωστή», ερμηνεία του 
λογοτεχνικού κειμένου. 

Έτσι λοιπόν ο διδάσκων θα επιλέξει την κατάλληλη μεθοδολογία, χωρίς να προσκολλάται 
στην οποία μέθοδο, αλλά να την χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να διευκολύνεται και να 
ενδυναμώνεται η αναγνωστική ανταπόκριση η συναλλαγή  του αναγνώστη με το κείμενο. (  
Rosenblatt , 1978). 
ΙV) Έκφραση της ανταπόκρισης 

Σε αυτήν τη φάση η ανταλλαγή απόψεων και ανταποκρίσεων μεταξύ συναναγνωστών 
προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές για πληρέστερη κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων 
αλλά και του εαυτού τους. Βέβαια η ανταπόκριση μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους, σε 
ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες. Σε αυτό το στάδιο μπορούν να λάβουν χώρα ποικίλες  
δραστηριότητες .Οι μαθητές μπορούν να προβούν στην   παραγωγή γραπτού λόγου που μπορεί να 
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πάρει την μορφή του δημιουργικού γραψίματος (creative writing), δηλαδή της συγγραφής 
λογοτεχνικού κειμένου. Άλλες δραστηριότητες αφορούν τη  δραματοποίηση του κειμένου ή την  
εικαστική απόδοση του. Επίσης, μπορούν να εργαστούν και με την μέθοδο project πάνω σε θέμα 
του λογοτεχνικού έργου παράγοντας πρωτότυπο υλικό πολλαπλών μορφών και προάγοντας με 
αυτόν τον τρόπο την διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση. 

Θα ήταν πρόσφορο η διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων να στηρίζεται στον 
εμπλουτισμό με λογοτεχνικά κείμενα από διάφορες εποχές, ρεύματα και συγγραφείς υιοθετώντας 
τη διακειμενικότητα. Η έμφαση στα πιστεύω και στις προηγούμενες εμπειρίες του αναγνώστη 
οδηγεί τον δάσκαλο να επιλέγει κείμενα που ανταποκρίνονται περισσότερο (Rosenblatt, 1978). 

Έρευνα 

Στόχος μας ήταν να συμμετέχουμε σε μια λογοτεχνική ανάγνωση του έργου 
«Δρακοπαραμύθι» της Αγγελικής Βαρελά καταγράφοντας τις ανταποκρίσεις των παιδιών που 
συμμετείχαν. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε αντλεί τα στοιχεία της από τις θεωρίες της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης και κυρίως από τη συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt. 

Η πρόθεσή μας ήταν να εφαρμόσουμε μια ‘νέα’ διδακτική πρόταση και να  μάθουμε 
περισσότερα για τον τρόπο που ανταποκρίνονται οι αναγνώστες -μαθητές στο λογοτεχνικό 
κείμενο και πως αυτές  αναδύονται μέσα από μια λογοτεχνική ανάγνωση του έργου και 
διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων. Αυτό που κυρίως μας ενδιέφερε σε αυτή την έρευνα ήταν να 
κατανοήσουμε : 
 Τον τρόπο με τον οποίο ο αναγνώστης, με βάση την προσωπικότητά του και τις εμπειρίες του, 

αντιδρά αρχικά στο κείμενο. 
 Τον τρόπο που συναλλάσσεται με τον εαυτό του, με το κείμενο και με τους υπόλοιπους 

‘ερμηνευτές’ της ομάδας του κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής πράξης αλλά και μετά από 
αυτήν. 

 Την ανταπόκριση των μαθητών στις ερωτήσεις και το κατά πόσο οι μαθητές διατυπώνουν 
ερωτήσεις στον εκπαιδευτικό και στους συμμαθητές τους.  
Η μέθοδος συλλογής δεδομένων ήταν η καταγραφή σημειώσεων  τα οποία  βοήθησαν στην 

συγγραφή της εργασίας και στην κωδικοποίηση και υπενθύμιση φάσεων του μαθήματος. 
Σε συγκεκριμένα σημεία του έργου προκαλούσαμε την προφορική και αυθόρμητη 

ανταπόκριση των παιδιών με ανοιχτές ερωτήσεις που σέβονταν την κατεύθυνση που ακολουθούσε 
η συζήτηση στην ομάδα. 

Για τη μεθοδολογία προσέγγισης του έργου ακολουθήσαμε τα τέσσερα στάδια/φάσεις που 
έχουν προταθεί από σύγχρονους επιστήμονες της διδακτικής της λογοτεχνίας: α) την 
προετοιμασία περιβάλλοντος, β) την αρχική ανταπόκριση, γ) την τελειοποίηση της ανταπόκρισης 
και δ) την έκφραση της ανταπόκρισης ( Καλογήρου, 2004). 

Σύμφωνα με αυτά τα στάδια στην πρώτη φάση ο δάσκαλος μαζί με τους μαθητές  δημιουργεί 
κίνητρα (διακόσμηση της τάξης με έργα τέχνης που συνδέονται με το θέμα, ακρόαση σχετικών 
μουσικών κομματιών, ανάγνωση κειμένων με ανάλογο θέμα κ.ά.) για την κατάλληλη υποδοχή του 
κειμένου σε ένα περιβάλλον πλούσιο από ερεθίσματα. Στην επόμενη φάση, στο στάδιο δηλαδή 
διαμόρφωσης της αρχικής ανταπόκρισης, οι μαθητές εμπλέκονται ατομικά με το λογοτεχνικό 
κείμενο καταγράφοντας τις ανταποκρίσεις τους είτε με μορφή ελεύθερων σημειώσεων γύρω από 
το κείμενο είτε με ατομική ηχογράφηση είτε με ανακοίνωση-συζήτηση σε μικρές ομάδες. Στο 
στάδιο τελειοποίησης της ανταπόκρισης οι μαθητές κοινοποιούν τις ατομικές ανταποκρίσεις τους 
στην ομάδα, τις συγκρίνουν με αυτές των άλλων συμμαθητών τους και επανέρχονται στο κείμενο 
για να επανεξετάσουν διευρύνοντας ή τροποποιώντας τις αρχικές απόψεις τους. Στο τελικό στάδιο 
της έκφρασης συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες όπως είναι η παραγωγή 
λόγου, η ζωγραφική, η δραματοποίηση (Καλογήρου, 2004). 

Περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας  

Αρχικά προβάλλαμε τον τίτλο του κειμένου και κάναμε κάποιες ερωτήσεις για να προβούν οι 
μαθητές σε κάποιες αρχικές υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο του παραμυθιού και την εξέλιξη 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 356 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

του. Έτσι τους  μοιράσαμε ένα σημειωματάριο στο οποίο   κατέγραφαν κάποιες ιδέες γύρω από το 
κείμενο. Έπειτα ακολούθησε η ανάγνωση του υπόλοιπου κειμένου και έγινε η επεξεργασία 
σημαντικών σημείων του, ώστε να εκφράσουν ελεύθερα οι μαθητές τις ιδέες τους και να 
διαπιστώσουν αν συμβαδίζουν οι αρχικές τους υποθέσεις με την ολοκλήρωση της ιστορίας. Στη 
συνέχεια έλαβαν χώρα ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες («Βρες του ένα όνομα», «Γίνε 
δημοσιογράφος», «Δρακοταυτότητες», «Φτιάξτε την αράχνη», «Ημερολόγιο», «Η πόλη  χωρίς..» ) 

Στο τέλος  οι μαθητές ξεδίπλωσαν την καλλιτεχνική τους έκφραση και ανέπτυξαν το 
αισθητικό τους κριτήριο. Οι δραστηριότητες αυτές μετέτρεψαν τους μαθητές «μικρούς 
δημιουργούς» ,αφού σε κάθε δραστηριότητα κλήθηκαν να φτιάξουν κάτι δικό τους 
χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, την ευρηματικότητα τους και τη δημιουργικότητα τους 
(«Ώρα για ζωγραφική» ,  «Φτιάξε το δικό σου κόμικ»,  «Αντιστροφή της ιστορίας», «Γίνε 
άνθρωπος», «Τι θα συνέβαινε αν»,  «Ένα διαφορετικό τέλος»,  «Παραμυθοσαλάτα», «Μικροί 
ηθοποιοί»). 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η Συναλλακτική Θεωρία 
είναι ένα εφικτό μέσο διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο. Η ανταπόκριση των μαθητών 
τόσο στις ερωτήσεις όσο και στις παιγνιώδεις δραστηριότητες ήταν μεγάλη  αποδεικνύοντας ότι η 
συγκεκριμένη θεωρία στηρίζεται σε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο που θέτει το δάσκαλο έναν 
απλό καθοδηγητή και σύμβουλο των παιδιών, αφού οι μαθητές είναι οι πρωταγωνιστές της 
διδασκαλίας που μονοπωλούν το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της. Πρόκειται στην ουσία για μια 
μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση της λογοτεχνίας με στόχο να διερευνήσει την ανταπόκριση 
των μαθητών σε όλη την πορεία της διδασκαλίας βασισμένη σε παιγνιώδεις δραστηριότητες που 
ξεδιπλώνουν τη φαντασία, τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα των μαθητών.  
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Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υλοποιήθηκε με τη συνεργασία τριών δημοτικών σχολείων και 
συμμετείχαν 56 μαθητές της Β΄ τάξης, της Ε΄ τάξης και της Στ΄ τάξης. Το βασικό ερώτημα το όποιο τέθηκε 
και προσδιόρισε τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν το 
εξής: «Η ποίηση και η μουσική μπορούν ν’ αποτελέσουν τη γέφυρα ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών 
ηλικιών, καθώς και διαφορετικών εμπειριών και βιωμάτων;» Τα τρια σχολεία βρίσκονται χωροταξικά σε 
τόπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι μαθητές του ενός σχολείου έγραφαν ιστορίες εμπνευσμένες 
από μελοποιημένα ποιήματα, οι μαθητές  του άλλου σχολείου έπαιρναν τις ιστορίες και τις 
εικονογραφούσαν και οι μαθητές του τρίτου σχολείου επέλεγαν μία και την δραματοποιούσαν. Ο 
σχεδιασμός της μαθησιακής δραστηριότητας βασίστηκε και σε εργαλεία ΤΠΕ, αφού η χρησιμοποίησή τους 
βοηθάει τον εκπαιδευτικό να υλοποιήσει διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και σύγχρονες 
παιδαγωγικές τεχνικές όπως η μαθητοκεντρική και η συνεργατική μάθηση.  
Λέξεις κλειδιά: συνεργασία σχολείων, μελοποιημένα ποιήματα, δραματοποίηση, εικονογράφηση, εργαλεία 
ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα επιδιώξε να  δώσει την ευκαιρία στους μαθητές και  να 
δημιουργήσει τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να ασχοληθούν και να κατανοήσουν την αξία της 
ποίησης και της μουσικής ως μέσα που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, πέρα από διαφορές που 
μπορεί να τους χαρακτηρίζουν. 

Η μουσική χρησιμοποιήθηκε ως γέφυρα για να περάσουν οι μαθητές ομαλά στην ποίηση. “Τα 
παιδιά μπορεί να μην γνωρίζουν αυτό που το σχολείο ορίζει ως ποίηση, αλλά γνωρίζουν μιαν 
άλλη ποίηση εξίσου υπαρκτή, ζωντανή και πραγματική, την ποίηση των τραγουδιών, που 
ασυνείδητα διαμορφώνει, σε μεγάλο βαθμό τη δική τους αντίληψη και τα δικά τους κριτήρια για 
την ποιητικότητα”. (Καπλάνη, 2000)  

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ με τη λογοτεχνία η γλώσσα γίνεται όχημα και αποτέλεσμα τέχνης και 
αισθητικής καλλιέργειας. Τα ποιήματα μπορούν να παρέχουν στους μαθητές διάφορες οπτικές και 
ερμηνείες του κόσμου, να εμπλουτίσουν με αυτό τον τρόπο την αντίληψη των μαθητών, να 
διευρύνουν τους ορίζοντες των εμπειριών τους και να ευνοήσουν την κατανόηση της 
διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της ανεκτικότητας. (ΔΕΠΠΣ 2003) 
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Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός  του εκπαιδευτικού υλικού στηρίζεται στις θεωρίες του 
εποικοδομισμού και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky. Δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία που την πλαισιώνουν (Jonassen 
2000), στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθώς και στο 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα. Επιδιώκεται έτσι να γίνει η διδασκαλία 
ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική  με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, ώστε και οι ίδιοι, 
να διερευνήσουν, και τελικά να ενσωματώσουν τις νέες γνώσεις στις ήδη προϋπάρχουσες 
(ανακαλυπτική μάθηση).  

Οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να σχηματίσουν τις βασικές έννοιες-
άξονες του γνωστικού αντικειμένου. Κατά τη διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής μάθησης 
συζητούν, αναλύουν, διατυπώνουν αμφιβολίες και επιλύνουν προβλήματα.  

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικά εργαλεία, περιβάλλον της τάξης, αντικείμενα διδασκαλίας 
αποτελούν μέρη ενός συστήματος δραστηριότητων και δεξιοτήτων που αλληλεπιδρούν. Η ίδια η 
δραστηριότητα αποτελεί το διαμεσολαβητικό εργαλείο αλλά και  τη μονάδα ανάλυσης και 
σύνθεσης της μαθησιακής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία μετατρέπεται σε γνώση 
όχι με μια επιφανειακή διαδικασία που δε συντελεί στην εμπέδωσή της και απλά οι μαθητές είναι 
παθητικοί αποδέκτες της. Οι μαθητές δομούν  τη γνώση, την επεκτείνουν, την αξιολογούν και 
τελικά αντικαθιστούν την προϋπάρχουσα.  

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει στην αλλαγή του μαθησιακού 
περιβάλλοντος και δημιουργεί συνθήκες ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης, εμπλουτίζοντας 
παραμέτρους που αφορούν τη διδασκαλία, τη δημιουργική και κριτική σκέψη, την επίλυση 
προβλημάτων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Ενεργοποιούνται έτσι επιλεκτικά και συνδυαστικά 
γνωστικές δεξιότητες, λογικοί συλλογισμοί και μεταγνωστικές στρατηγικές με τη βοήθεια των 
οποίων το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο. Η ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζει τη διδασκαλία με δραστηριότητες που οδηγούν τον μαθητή 
να ουσιαστικοποιήσει τη γνώση σχηματίζοντας έννοιες, κρίσεις, γενικεύσεις και σχήματα ενώ 
ταυτόχρονα μαθαίνει πώς να μαθαίνει. 

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ υλοποιεί διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
και σύγχρονες μαθησιακές τεχνικές, όπως η μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική μάθηση 
(Ματσαγγούρας, 2000). Ο εκπαιδευτικός υπερβαίνει το τυπικό επίπεδο της παρουσίασης 
(αναμετάδοσης και εκπομπής) της πληροφορίας και υλοποιεί μια επικοδομιστική προσέγγιση, 
όπου η γνώση ανακαλύπτεται, συμπληρώνεται και οικοδομείται πάνω σε προηγούμενες. 

Το μαθησιακό περιβάλλον τροποποιείται και ο μαθητής από παθητικός δέκτης πληροφοριών 
μετατρέπεται σε ενεργό υποκείμενο όπου ανακαλύπτει, διαπερνά, πειραματίζεται, συνεργάζεται, 
αναλύει, συνθέτει και παράγει γνώση μέσα από το διάλογο και την επικοινωνία. Η μάθηση είναι 
αποτελεσματική όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προιόν που έχει νόημα για 
τον ίδιο. (S. Papert, 1993) 

Συμπερασματικά οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν μεμονωμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά 
ενσωματώνονται στη διδασκαλία των μαθημάτων προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη 
διαθεματικότητα  (Ματσαγγούρας, 2004). Ως μαθησιακό γνωστικό εργαλείο διατρέχουν οριζόντια 
όλα τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών του δημοτικού και θεωρούνται μέσο υποστήριξης 
των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, εργαλείο συνεργασίας και ανάπτυξης της κριτικής 
σκέψης και της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών. (Οδηγός Εκπαιδευτικού ΔΕΠΠΣ ΤΠΕ 
2011) 

Μεθοδολογία και παρουσίαση του προγράμματος 
Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων, στα πλαίσια της 

ευέλικτης ζώνης, οι τρεις εκπαιδευτικοί των τάξεων επέλεξαν ως θέμα την μελοποιημένη ποίηση. 
Τότε γεννήθηκε η ιδέα να δοκιμαστεί ένα είδος συνεργασίας μεταξύ των σχολείων προκειμένου 
να διαπιστωθεί κατά πόσο η ποίηση και η μουσική μπορούν να αποτελέσουν τη γέφυρα ανάμεσα 
σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών, εμπειριών και βιωμάτων. Το ένα σχολείο είναι σ’ ένα 
ημιορεινό χωριό, το άλλο παραθαλάσσιο και το τρίτο σε μια αστική περιοχή της πόλης μας. Από 
την αρχή έγινε κατανοητό ότι για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος είναι απαραίτητη η 
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συνεργασία πολλών εκπαιδευτικών, διαφορετικών ειδικοτήτων. Έτσι το αρχικό ερώτημα 
συμπληρώθηκε και μ’ ένα  δεύτερο: «Είναι δυνατό να συνεργαστούν τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί 
διαφορετικών σχολείων και να ξεπεραστούν τυχόν δυσκολίες συνεργασίας , ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι του προγράμματος;». Πέρα λοιπόν από τις δασκάλες των τάξεων συμμετείχαν και οι 
πληροφορικοί των σχολείων που ανέλαβαν την εφαρμογή του προγράμματος με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών, μια γυμνάστρια και οι μουσικοί των τριών σχολείων. Συνολικά συμμετείχαν δέκα 
εκπαιδευτικοί. 

Πριν την εφαρμογή ενημερώθηκαν οι σχολικοί σύμβουλοι ώστε να δοθεί έγκριση και 
ζητήθηκε γραπτή γονική συγκατάθεση που επέτρεπε τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα. 
Οι γονείς συναίνεσαν τόσο στην ψηφιακή επικοινωνία, μέσω Skype, με μαθητές άλλων σχολείων 
και άλλων ηλικιών, όσο και στη συμμετοχή των παιδιών σε θεατρική παράσταση στο τέλος της 
χρονιάς και στη βιντεοσκόπηση της.  

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου διήρκεσε όλο το σχολικό έτος και ο 
διδακτικός χρόνος που χρειάστηκε ήταν ένα δίωρο την εβδομάδα με τον δάσκαλο της τάξης και 
ένα δίωρο την εβδομάδα με τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων.  Το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. 

Η πρώτη φάση διήρκησε από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Οι στόχοι της πρώτης 
φάσης ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν ποιήματα σπουδαίων δημιουργών, να αντιληφθούν 
μηνύματα και ιδέες που αντιπροσωπεύουν τους ποιητές, να κατανοήσουν την ποίηση ως τρόπο 
έκφρασης και αποτύπωσης της πραγματικότητας, να εξοικειωθούν στην ερμηνευτική ανάλυση 
των ποιημάτων, μέσα από ένα πλαίσιο ελεύθερης και υποκειμενικής ερμηνείας αντίστοιχο με αυτό 
της ηλικίας τους και να γίνουν μικροί ερευνητές αναζητώντας πληροφορίες για τη ζωή και το έργο 
των δημιουργών. 

Αρχικά οι εκπαιδευτικοί των τάξεων έκαναν από κοινού μια πρώτη επιλογή μελοποιημένων 
ποιημάτων έχοντας ως κριτήριο την ηλικία των μαθητών τους. Τα τραγούδια και οι δημιουργοί 
που περιλαμβάνονταν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν τα εξής: 

1. Η Μυρτιά (στίχοι: Ν. Γκάτσος, μουσική: Μ. Θεοδωράκης) 
2. Η Μάγια (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Μ. Θεοδωράκης) 
3. Το τραγούδι του κοριτσιού (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Δ. Λάγιος) 
4. Το τρελοβάπορο (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Δ. Λάγιος) 
5. Μίλησέ μου… (στίχοι: Ν. Γκάτσος, μουσική: Μ. Χατζηδάκης) 
6. Γεια σου χαρά σου Βενετιά (στίχοι: Ν. Γκάτσος, μουσική: Στ. Ξαρχάκος) 
7. Είχα φυτέψει μια καρδιά (στίχοι: Ν. Γκάτσος, μουσική: Μ. Θεοδωράκης) 
8. Μια Κυριακή του Μάρτη (στίχοι: Ν. Γκάτσος, μουσική: Λ. Κηλαηδόνης) 
9. Απόψε φθινοπώριασε (στίχοι: Ν. Γκάτσος, μουσική: Μ. Χατζηδάκης) 
10. Τα τζιτζίκια (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Λ. Κόκοτος) 
11. Ντούκου – ντούκου μηχανάκι (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Λ. Κόκοτος) 
12. Έλα πάρε μου τη λύπη (στίχοι: Ν. Γκάτσος, μουσική: Μ. Χατζηδάκης) 
13. Άρνηση (στίχοι: Γ. Σεφέρης, μουσική: Μ. Θεοδωράκης) 
14. Το χρυσό κλειδί (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Λ. Κόκοτος) 
15. Η μπαλάντα του Αντρίκου (στίχοι: Κ. Βάρναλης, μουσική: Μ. Θεοδωράκης) 
16. Ο γλάρος (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Μ. Τρανουδάκης) 
17. Το θαλασσινό τριφύλλι (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Λ. Κόκοτος) 
18. Ήρθε στ’ όνειρό μου (στίχοι-μουσική: Μ. Θεοδωράκης) 
19. Το νησί των συναισθημάτων (στίχοι-μουσική: Μ. Χατζηδάκης) 
20. Αθανασία (στίχοι: Ν. Γκάτσος, μουσική: Μ. Χατζηδάκης) 
Στη συνέχεια κάθε εκπαιδευτικός διάβασε στην τάξη του τα ποιήματα και ζήτησε από το κάθε 

παιδί να γράψει σε ένα χαρτί τα ποιήματα που του δημιούργησαν εικόνες και συναισθήματα. Έτσι 
σε κάθε τάξη έγινε μια δεύτερη επιλογή μελοποιημένων ποιημάτων, αυτή τη φορά από τους 
μαθητές. 

Η Β’ τάξη επέλεξε:  
1. Η Μυρτιά 
2. Το τρελοβάπορο 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 360 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

3. Το τραγούδι του κοριτσιού 
4. Μίλησέ μου… 
5. Μια Κυριακή του Μάρτη 
6. Τα τζιτζίκια 
7. Ντούκου – ντούκου μηχανάκι 
8. Το χρυσό κλειδί 
9. Το θαλασσινό τριφύλλι 
10. Το νησί των συναισθημάτων 
Η Ε’ τάξη επέλεξε:  
1. Το τρελοβάπορο 
2. Γεια σου χαρά σου Βενετιά 
3. Είχα φυτέψει μια καρδιά 
4. Απόψε φθινοπώριασε 
5. Αθανασία 
6. Μια Κυριακή του Μάρτη 
7. Η μπαλάντα του Αντρίκου 
8. Το τραγούδι του κοριτσιού 
9. Το χρυσό κλειδί 
10. Το θαλασσινό τριφύλλι 
Η Στ’ τάξη επέλεξε:  
1. Έλα πάρε μου τη λύπη 
2. Ήρθε στ’ όνειρό μου 
3. Το θαλασσινό τριφύλλι 
4. Η Μάγια 
5. Το τρελοβάπορο 
6. Μίλησέ μου… 
7. Ο γλάρος  
8. Το τραγούδι του κοριτσιού 
9. Το χρυσό κλειδί 
Στις τάξεις, κατά την επεξεργασία των ποιημάτων, γίνοταν προσπάθεια οι μαθητές να 

αντιληφθούν τη δομή τους, να γνωρίσουν όρους όπως ομοιοκαταληξία, ρυθμός, στροφή και 
στίχος. Οι μαθητές της Β’ τάξης προσέγγιζαν τα ποιήματα περισσότερο αισθητικά, μέσα από τις 
εικόνες που δημιουργούσαν, ενώ οι μαθητές των μεγάλων τάξεων διέκριναν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ποιητικής τέχνης και εντόπιζαν τα εκφραστικά μέσα (παρομοιώσεις, 
μεταφορές, αντιθέσεις, εικόνες, υπερβολές). Όλα αυτά τα στοιχεία καταγράφονταν στον πίνακα.  
Στο τέλος μέσα από διαλογική συζήτηση παρουσιάζονταν οι απόψεις, οι εντυπώσεις, τα 
συναισθήματα και οι σκέψεις που δημιουργούσαν κάθε φορά τα ποιήματα. Σε κάθε τάξη  
δημιουργήθηκε μια γωνιά με φωτογραφίες των ποιητών και των συνθετών που ενίσχυαν την 
δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος. Η διακόσμηση της τάξης λοιπόν 
λειτουργούσε ως ένα επιπλέον κίνητρο ευαισθητοποίησης των μαθητών. 

Στο σχολικό εργαστήριο της πληροφορικής οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με διάφορα λογισμικά 
με σκοπό την εξοικείωσή τους. Τα λογισμικά τα οποία γνώρισαν οι μαθητές ήταν: 

α) το Open Office Writer για τη δημιουργία και επεξεργασία κειμένων 
β) τον Mozilla Firefox για την περιήγηση σε ιστοσελίδες  
γ) το Audacity για ηχογράφηση και ψηφιακή επεξεργασία ήχου  
δ) το Skype για την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσεων  
ε) το Movie Maker για την παραγωγή και επεξεργασία βίντεο  
στ) και το TikaTok για τη δημιουργία ψηφιακού βιβλίου  
Σκοπός αυτής της φάσης ήταν να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί 

να δημιουργήσουν, σε επόμενη φάση, ένα ψηφιακό βιβλίο και ένα ψηφιακό βίντεο.  Ακόμη, 
στόχος ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές ικανότητες αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, να 
αναπτύξουν κριτική σκέψη ως προς την καταλληλότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών και 
να προωθηθεί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μάθησης. 
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Περίληψη 

Το διδακτικό μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (Flipped Classroom) ερευνάται και δοκιμάζεται ως προς 
την αποτελεσματικότητα του τα τελευταία χρόνια προτείνοντας στους μαθητές τη χρήση ψηφιακού 
περιεχομένου στο σπίτι ως εισαγωγή και βασική εκπαίδευση σε μια νέα ενότητα – έννοια διαθέτοντας 
παράλληλα τον αντίστοιχο χρόνο στην τάξη σε ενεργητικές ατομικές και ομαδοσυνεργατικές μαθησιακές 
δραστηριότητες. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται και προτείνεται στους εκπαιδευτικούς λογισμικό το  
οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση αυτού 
του μοντέλου. Ειδικότερα ως μελέτη περίπτωσης περιγράφεται η ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας και 
μάθησης Edmodo και το εργαλείο δημιουργίας βιντεομαθημάτων Edpuzzle, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν 
με επιτυχία σε έρευνα δράσης για την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
μαθητές Ε΄ τάξης Δημοτικού σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-16. Επίσης 
παρουσιάζεται ένα διδακτικό παράδειγμα εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης με τη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων Edmodo και Edpuzzle.  
Λέξεις κλειδιά: ανεστραμμένη τάξη, flipped classroom, Edmodo, Edpuzzle 

Εισαγωγή 

Αν και από πολύ νωρίς, μεγάλοι παιδαγωγοί όπως ο Dewey (1916, όπ. αναφ. στο Κανδρούδη 
& Μπράτιτσης, 2013) είχαν υποστηρίξει τον ενεργό χαρακτήρα της μάθησης, δυστυχώς, αυτό 
παραμένει ακόμα ζητούμενο. Το δασκαλοκεντρικό μοντέλο της διάλεξης, σύμφωνα με την 
εμπειρία μας, κυριαρχεί ακόμα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα περιορίζοντας τη 
συμμετοχή των μαθητών σε ρόλο παθητικών ακροατών και ελαχιστοποιώντας τις ευκαιρίες 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και του 
εκπαιδευτικού. Μια πρόταση για την άμβλυνση αυτού του προβλήματος είναι η εισαγωγή της 
μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom), η οποία μπορεί να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη της ενεργητικής μάθησης (active learning) και να απαιτήσει περισσότερα και από τους 
μαθητές αλλά και από τους εκπαιδευτικούς (Berrett, 2012; Zhang, Wang & Zhang, 2012, όπ. 
αναφ. στο Estes, et.al., 2014). Στην ανεστραμμένη τάξη, όπως σχηματικά φαίνεται στην Εικόνα 1., 
η παράδοση του μαθήματος που  γίνονταν μέσα στην τάξη μεταφέρεται στο σπίτι και η εξάσκηση-
εμπέδωση του μαθήματος που παραδοσιακά γίνονταν στο σπίτι μεταφέρεται μέσα στην τάξη 
(Bergmann & Sams, 2012). Το παθητικό, για τους μαθητές, κομμάτι της θεωρίας βιντεοσκοπείται 
και κοινοποιείται στους μαθητές για να το μελετήσουν στο σπίτι τους, πριν το μάθημα, με το δικό 
τους ρυθμό και στο δικό τους χρόνο, ενώ μέσα στην τάξη ο διδακτικός χρόνος αφιερώνεται σε 
ενεργητικές και βιωματικές ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με στόχο την καλύτερη 
εμπέδωση της γνώσης.  
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προσθέτοντας ήχο και ερωτήσεις, τις οποίες ο μαθητής πρέπει να απαντήσει για να συνεχίσει το 
βίντεο.  

Για την καλύτερη επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του προτείνεται η χρήση 
μιας ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης. Η ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης είναι ένα σύστημα 
διαχείρισης της μάθησης (Learning Managment System) και χρησιμοποιείται συστηματικά στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ανεστραμμένη τάξη είναι ένα μοντέλο μικτής μάθησης, 
χρησιμοποιεί δηλαδή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνδυασμό με την παραδοσιακή 
εκπαίδευση μέσα στην τάξη. Συνεπώς η χρήση μιας ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης είναι 
απαραίτητη για την επιτυχία της ανεστραμμένης τάξης. Η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση είναι η Moodle η οποία όμως απαιτεί εγκατάσταση σε server και 
χρησιμοποιείται κυρίως από μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως τα Πανεπιστημία για να 
προσφέρουν ηλεκτρονικά μαθήματα εξ αποστάσεως. Άλλες πλατφόρμες διαχείρισης 
εκπαιδευτικού περιεχομένου, οι οποίες προσφέρονται δωρεάν, έχουν ελληνικό περιβάλλον και δεν 
απαιτούν εγκατάσταση σε server είναι οι Lams, e-me και Edmodo.  

Εμείς, στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης που πραγματοποιήσαμε το σχολικό έτος 2015-16, 
στην Ε΄ τάξη του 50ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, για την εφαρμογή του μοντέλου της 
ανεστραμμένης τάξης, χρησιμοποιήσαμε το Edpuzzle για την επεξεργασία και τη φιλοξενία των 
βιντεομαθημάτων μας και το Edmodo ως πλατφόρμα επικοινωνίας με την τάξη. Τα συγκεκριμένα 
εργαλεία παρουσιάζουμε αναλυτικά, παρακάτω. 

 
2.1 Το Edpuzzle 
Στο https://edpuzzle.com αφού ο εκπαιδευτικός εγγραφεί και δημιουργήσει μία ή περισσότερες 

ψηφιακές τάξεις, του δίνεται η δυνατότητα, μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα, να αναζητήσει 
εκπαιδευτικά βίντεο από διάφορες πηγές όπως το Youtube, KhanAcademy, National Geographic, 
TED, Vimeo, TeacherTube κ.α. Φυσικά μπορεί να μεταφορτώσει απευθείας ή να αναζητήσει τα 
δικά του βίντεο που έχει ήδη δημιουργήσει και φιλοξενούνται στο Youtube ή στο Vimeo. Αφού 
διαλέξει το κατάλληλο για τη διδασκαλία του βίντεο, μπορεί να το “κόψει” στα σημεία που του 
χρειάζονται, διατηρώντας έτσι τη σωστή διάρκεια του βίντεο για να μην κουράσει τους μαθητές 
του. Μια εξαιρετικά χρήσιμη δυνατότητα του Edpuzzle είναι η ηχογράφηση της φωνής του 
εκπαιδευτικού πάνω από το βίντεο, ανεξάρτητα αν αυτό είχε ή δεν είχε ήχο στην αρχική του 
μορφή. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ένα αγγλόφωνο βίντεο του National 
Geographic και να προσθέσουμε τη δική μας περιγραφή, στα ελληνικά, ώστε να είναι κατανοητό 
από τους μαθητές μας. Επίσης, μπορούμε σε όποιο σημείο του βίντεο επιθυμούμε να 
προσθέσουμε σύντομες ηχογραφημένες επισημάνσεις, αν δεν θέλουμε να ηχογραφήσουμε όλη τη 
διάρκεια του βίντεο. Όμως η δυνατότητα που μεταμορφώνει ένα βίντεο από μέσο παθητικής 
θέασης σε αλληλεπιδραστικό βιντεομάθημα, είναι η προσθήκη ερωτήσεων σε οποιοδήποτε σημείο 
του βίντεο. Το είδος των ερωτήσεων μπορεί να είναι ανοιχτής απάντησης ή πολλαπλών επιλογών 
και μπορούν να περιέχουν ακόμη και μαθηματικά σύμβολα. Ο μαθητής θα πρέπει να απαντήσει 
την ερώτηση για να συνεχίσει να βλέπει το βίντεο. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να 
ελέγξουμε αν ο μαθητής είδε το βίντεο και για να αυξήσουμε την προσοχή του μαθητή. Εννοείται 
ότι ο μαθητής μπορεί να παίξει το βίντεο μπρος – πίσω και να το ξαναδεί όσες φορές θέλει μέχρι 
να κατανοήσει το περιεχόμενο του. Έτσι ο μαθητής  προσεγγίζει τη γνώση με τον δικό του ρυθμό 
και έχει πολλές ευκαιρίες να επαναλάβει τη θέαση του βίντεο μέχρι να του γίνει ξεκάθαρο το 
περιεχόμενό του.  

Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία του βιντεομαθήματος (Εικόνα 2.), αυτό κοινοποιείται στην 
ψηφιακή μας τάξη και οι μαθητές μπορούν να το μελετήσουν μέχρι την ημερομηνία που εμείς θα 
ορίσουμε, συνήθως μέχρι την ημέρα που θα γίνει το μάθημα στην τάξη. Ένα άλλο χρήσιμο 
χαρακτηριστικό του Edpuzzle είναι η ανατροφοδότηση που έχει ο εκπαιδευτικός από τις 
δραστηριότητες των μαθητών. Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός γνωρίζει πότε είδε ο κάθε μαθητής 
το βίντεο, πόσες φορές είδε το κάθε κομμάτι του βίντεο, σε πόσο χρόνο ολοκλήρωσε τη θέαση, 
πόσες ερωτήσεις απάντησε σωστά και πόσες λάθος. Επίσης λαμβάνει στατιστικά στοιχεία για 
κάθε μαθητή ξεχωριστά, για ολόκληρη την τάξη, για κάθε βίντεο και για κάθε ερώτηση του 
βίντεο. Έτσι ο εκπαιδευτικός έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το βιντεομάθημα πριν τις 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 κανένας μαθητής δεν ήταν δυσαρεστημένος με τα 

βιντεομαθήματα, ελάχιστοι (13,3%) ήταν οι μαθητές που ήταν αρκετά ικανοποιημένοι, ενώ η 
πλειονότητα (86,6%) των μαθητών ήταν πολύ ή πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τα 
βιντεομαθήματα. 

 
Πίνακας 2. Συχνότητες και ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Πόσο εύκολο ήταν να 

χρησιμοποιήσεις το Edpuzzle για να δεις τα βιντεομαθήματα;» 
 

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό (%) 

καθόλου 0 0 

λίγο 2 13,3 

αρκετά 1 6,6 

πολύ 5 33,3 

πάρα πολύ 7 46,6 

 
Ο πίνακας 2 δείχνει ότι οι μαθητές σε ένα μικρό ποσοστό (19,9%) δυσκολεύτηκαν λίγο ή 

αρκετά στη χρήση της πλατφόρμας Edpuzzle, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) των 
μαθητών οι οποίοι βρήκαν τη χρήση του Edpuzze εύκολη.  
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Σχήμα 1. Θεάσεις των 14 βιντεομαθημάτων στο Edpuzzle 

 Edmodo 
Το Edmodo (https://www.edmodo.com ) είναι μια εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα που 

προσεγγίζει σε εμφάνιση και λειτουργίες τα γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαφορά του 
με αυτά είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των μελών του και η έμφαση του σε μαθησιακές 
δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει, όσες ψηφιακές τάξεις επιθυμεί, να 
εγγράψει μαθητές, να δημιουργήσει ομάδες, να δημοσιεύει ανακοινώσεις, να επισυνάψει αρχεία, 
βίντεο και υπερσυνδέσμους. Πολύ σημαντικό είναι ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει εργασίες, διαγωνίσματα, ερωτηματολόγια και ψηφοφορίες, να τα απαντήσουν 
διαδικτυακά οι μαθητές, να τα βαθμολογήσει και να ελέγχει συνεχώς την πρόοδο τους. Αυτή η 
πλατφόρμα επιλέχθηκε για την έρευνά μας επειδή κρίθηκε επαρκής για τον σκοπό της έρευνας και 
επίσης επειδή οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός ήταν εξοικειωμένοι με αυτήν την πλατφόρμα και τη 
χρησιμοποιούσαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Άρα δεν θα χρειαζόταν εκπαίδευση των 
μαθητών και του εκπαιδευτικού από την αρχή. Η πλατφόρμα Edmodo προσφέρεται δωρεάν και 
απαιτεί μόνο μια εγγραφή του εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, αυτός δημιουργεί όσες ψηφιακές 
τάξεις επιθυμεί και εγγράφει σε αυτές τους μαθητές του, χωρίς να είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική 
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Σχήμα 2. Δημοσιεύσεις των μαθητών στο Edmodo κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2015-16 

Εκτός των στατιστικών στοιχείων, παρατηρήθηκε όπως και σε άλλες αντίστοιχες μελέτες 
(Λάζαρη, 2015) ότι μέσω της επικοινωνίας που προσέφερε το Edmodo αναπτύχθηκαν και 
ισχυροποιήθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και αυτές μεταξύ των 
μαθητών και του εκπαιδευτικού.  
 

 Παράδειγμα διδακτικής αξιοποίησης 

Στην Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού, στην ενότητα «Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί», το 
κεφάλαιο 22 «Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρος και τους Ρώσους», διδάχθηκε 
με τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης.  

Δραστηριότητες πριν την τάξη 

Πέντε ημέρες πριν το μάθημα στην τάξη, δημιουργήσαμε ένα βίντεο στο Youtube editor, 
διάρκειας 2,43 λεπτών, με εικόνες που συλλέξαμε από το Διαδίκτυο και αφορούσαν τα κυριότερα 
σημεία του μαθήματος. Το βίντεο ανέβηκε στο Edpuzzle όπου προστέθηκε ηχητική περιγραφή 
από εμάς και τρεις ερωτήσεις κατανόησης. Την ίδια μέρα το βίντεο μοιράστηκε ψηφιακά στην 
τάξη και ανέβηκε ανακοίνωση στο Edmodo για τη θέαση του βίντεο. 

Δραστηριότητες μέσα στην τάξη 

 Συζήτηση για τα βίντεο που είδαν στο σπίτι – Έλεγχος προαπαιτούμενων γνώσεων με 
ερωτήσεις (5') 

 Καταιγισμός ιδεών στον πίνακα μαρκαδόρου με τις λέξεις Βούλγαροι και Ρώσοι (10') 

 Παιχνίδι ρόλων. Ο Αυτοκράτορας, ο Πατριάρχης, ένας Στρατηγός και ένας Σύμβουλος 
κάνουνε συμβούλιο και συζητάνε για το πώς θα αντιμετωπίσουν τους Βούλγαρους και 
τους Ρώσους. (15') 

 Αγώνας επιχειρημάτων (debate) ενός Βούλγαρου πολίτη κι ενός Ρώσου πολίτη, για το 
ποιος είναι σε καλύτερη θέση. Η συζήτηση γίνεται το 1.100 περίπου. Συντονίζει 
δημοσιογράφος της εποχής. (15') 

Όλες οι δραστηριότητες έγιναν κανονικά και οι μαθητές ενθουσιάστηκαν περισσότερο με το 
παιχνίδι ρόλων και τον αγώνα επιχειρημάτων. Μάλιστα μετά τις δύο δραστηριότητες οι υπόλοιποι 
μαθητές σχολίασαν τη συμμετοχή των μαθητών στο παιχνίδι ρόλων, διόρθωσαν κάποιες 
ανακρίβειες που ακούστηκαν και ανέλυσαν την ποιότητα και την ποσότητα των επιχειρημάτων 
στο debate.  
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Δραστηριότητες μετά την τάξη – Αξιολόγηση 

Την επόμενη ημέρα οι μαθητές έγραψαν ένα τεστ 10 ερωτήσεων για το κεφάλαιο που 
διδάχθηκαν με τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης. Το ίδιο τεστ έγραψαν και οι μαθητές του 
τμήματος ελέγχου που διδάχθηκαν το ίδιο κεφάλαιο με την παραδοσιακή διδασκαλία. Οι 
ερωτήσεις ήταν αρκετά δύσκολες ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση στα αποτελέσματα και 
αντιστοιχούσαν στους διδακτικούς στόχους του μαθήματος. Τα αποτελέσματα του τμήματος 
εστίασης ήταν Μ.Ο.=6,8/10 και του τμήματος ελέγχου Μ.Ο.=5,7/10. 

 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Η διάδοση της τεχνολογίας επηρεάζει την εκπαίδευση και δημιουργεί συνεχώς νέα εργαλεία 
φιλικά στον χρήστη, με πολλές δυνατότητες και ελάχιστο κόστος. Στην εφαρμογή της διδακτικής 
μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης δοκιμάσαμε με επιτυχία την ψηφιακή πλατφόρμα 
επικοινωνίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού Edmodo και την πλατφόρμα δημιουργίας, 
επεξεργασίας και αξιολόγησης βιντεομαθημάτων Edpuzzle. Και τα δύο ψηφιακά εργαλεία 
χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποδείχθηκαν εύκολα στη 
χρήση για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Με το Edpuzzle δημιουργήσαμε βιντεομαθήματα 
όπως ακριβώς τα θέλαμε και πήραμε χρήσιμη ανατροφοδότηση για την κατανόηση των εννοιών 
του μαθήματος από τους μαθητές έτσι ώστε να ανασχεδιάσουμε τους στόχους και τις 
δραστηριότητες που γίνονται μέσα στην τάξη. Το Edmodo χρησιμοποιήθηκε από την τάξη μας 
τόσο για την επικοινωνία που χρειαζόταν η ανεστραμμένη τάξη, όσο και για γενικότερη 
επικοινωνία και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εκτός της σχολικής αίθουσας. 
Εκτίμησή μας είναι ότι και τα δύο εργαλεία ήταν αποδοτικά και αποδεκτά από τη σχολική 
κοινότητα και τα προτείνουμε για εκπαιδευτική χρήση στο μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης.  

Τα οφέλη της ανεστραμμένης τάξης, έτσι όπως εφαρμόστηκε στην τάξη μας, τα αξιολογούμε 
ως ιδιαίτερα σημαντικά και συνοψίζονται στην καλύτερη διαχείριση του διδακτικού χρόνου, στην 
αυξημένη συμμετοχή των μαθητών και στα βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Διάφορες 
τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν, λύθηκαν με καλή διάθεση και ευελιξία στον σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή. Επίσης, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο 
ανατροφοδότησης, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών είναι ευχαριστημένοι από την 
εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης, επιθυμούν τη συνέχιση της εφαρμογής και την 
επέκταση της και σε άλλα μαθήματα. 

Φυσικά, το μικρό δείγμα της έρευνάς μας δεν μας επιτρέπει τη γενίκευση των 
συμπερασμάτων μας. Για αυτό το λόγο, προτείνουμε σε ενεργούς εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων της εκπαίδευσης να δοκιμάσουν να προσαρμόσουν τα ψηφιακά εργαλεία Edmodo και 
Edpuzzle στη διδακτική τους και στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα και να καταγράψουν τα 
αποτελέσματα από τη χρήση τους ώστε να συγκεντρωθεί μεγαλύτερος όγκος δεδομένων για την 
ελληνική τουλάχιστον εκπαίδευση και να μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα με 
μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ίδιο προτείνουμε να γίνει και για την πολλά υποσχόμενη μεθοδολογία 
της ανεστραμμένης τάξης, η οποία ελάχιστα έχει εφαρμοστεί και δοκιμαστεί στην ελληνική 
εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική 
διαδικασία σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο μπορούν να  αλλάξουν ριζικά τον τρόπο 
διδασκαλίας της Γεωγραφίας. Με τη βοήθεια της ομάδας και μέσα από τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο, 
βιωματικές δράσεις, τη χρήση πολυμεσικού υλικού και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του σχολείου μας 
επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, ενώ το μάθημα γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στους τρόπους μάθησης όλων των μαθητών. Ο σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι να διερευνήσει  ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία της Γεωγραφίας σε ομάδες και με 
Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο. Συγκεκριμένα,  η μελέτη επικεντρώθηκε στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδας με τη δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού από τους 
μαθητές/τριες  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Scratch και βασίσθηκε σε  ερωτήσεις που έγραψαν τα  ίδια 
τα παιδιά. Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 69 μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στη Δ΄ Τάξη  
Αρσακείου Δημοτικού σχολείου.  

Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφία, Ομαδοσυνεργατική μάθηση, Τ.Π.Ε., Scratch 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο» 
(2011): «Η σύγχρονη επιστήμη της Γεωγραφίας στηρίζεται στη διεπιστημονική, διαθεματική 
προσέγγιση, βρίσκεται στα όρια των Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών και λαμβάνει υπόψη  
τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις φυσικών παραγόντων και κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτισμικών διεργασιών.». Το μάθημα της Γεωγραφίας στο Δημοτικό, διδάσκεται ως αυτόνομο 
μάθημα στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Ωστόσο, οι μαθητές διδάσκονται βασικές 
γεωγραφικές έννοιες και εξοικειώνονται με αντίστοιχες μεθόδους και τεχνικές από την Α΄ μέχρι 
και τη Δ΄ τάξη στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος.  

Επίσης, στη διδακτέα ύλη του μαθήματος της Γεωγραφίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
πολλά και διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία και ποικίλες προσεγγίσεις, όπως εργασίες πεδίου, 
καταγραφές, ομαδοκεντρικές εργασίες, έρευνες, χρήση νέων τεχνολογιών κ.λπ. (Lambert & 
Balderstone, 2010). Η εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων στο μάθημα της Γεωγραφίας αποτελεί 
την καταλληλότερη διδακτική πρακτική με τα πλέον θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Κατσίκης, 
1999) αφού δεν ενδιαφέρεται για την απομνημόνευση αριθμών και άλλων στοιχείων αλλά  για την 
κατανόηση και τον τρόπο επεξεργασίας βασικών γεωγραφικών εννοιών. 

Σήμερα οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πληθώρα εργαλείων που θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν στη διδακτική της Γεωγραφίας, έτσι ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό για 
τους/τις μαθητές/τριες και να μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχοι του μαθήματος (Butt, 
2011). Τέτοια εργαλεία είναι τα εκπαιδευτικά λογισμικά και βίντεο, η χρήση των εργαλείων του 
Web2.0, το πρόγραμμα Scratch , οι ψηφιακοί χάρτες, οι δορυφορικές εικόνες, και η πλοήγηση στο 
διαδίκτυο (Fox, 2005). Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την οργάνωση του μαθήματος της 
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«Γεωγραφίας» της Δ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα τη διδασκαλία των γεωγραφικών 
διαμερισμάτων , το οποίο διδάσκεται στο σχολείο μας,  με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και  με 
τη χρήση εργαλείων των Τ.Π.Ε.  

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στη διδακτική οργάνωση της Γεωγραφίας, στις αρχές 
της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας  που εφαρμόστηκε, στο πρόγραμμα  Scratch που επιλέχθηκε 
και  στην πορεία διδασκαλίας που ακολουθήθηκε. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.  

Διδακτική οργάνωση της Γεωγραφίας 

Η σύγχρονη επιστήμη της Γεωγραφίας δραστηριοποιείται ανάμεσα σε δύο κόσμους τους 
οποίους επιχειρεί να συνδυάσει – τον κόσμο των Φυσικών και τον κόσμο των Κοινωνικών 
Επιστημών. Η Γεωγραφική Εκπαίδευση, στο σύνολο των εκφράσεών της, αποτελεί το θεσμό 
μέσω του οποίου κάθε άτομο αποκτά κατάλληλα γνωστικά εφόδια, ανακαλύπτει και καλλιεργεί 
ικανότητες, δεξιότητες και αξίες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής. 

Η Σχολική Γεωγραφία, όπως διαπιστώνεται από τα νέα προγράμματα σπουδών, 
επαναπροσδιορίζει τις διδακτικές αρχές της, τις αρχές επιλογής και οργάνωσης του περιεχομένου 
της και τις διδακτικές της προσεγγίσεις, συμβαδίζοντας τόσο με τις νέες αντιλήψεις για την 
επιστήμη της Γεωγραφίας όσο και με τις νέες θεωρίες των Επιστημών της Αγωγής (Κλωνάρη 
2002). Η Γεωγραφία είναι το αντικείμενο διδασκαλίας το οποίο βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες να 
κατανοήσουν τον κόσμο που συνεχώς αλλάζει γύρω τους, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον 
τους και την αναζήτησή τους για τους τόπους. Εξηγεί πού βρίσκονται οι τόποι, πώς οι τόποι και τα 
τοπία σχηματίστηκαν, πώς άνθρωποι και περιβάλλοντα αλληλεπιδρούν και πώς μια σειρά από 
διαφορετικές οικονομίες, κοινωνίες και περιβάλλοντα συνδέονται μεταξύ τους.  

Δίνει επίσης, τη δυνατότητα στους/τις μαθητές/τριες να ασκηθούν σε μεθόδους έρευνας για 
θέματα που αφορούν το χώρο και τον τόπο σε όλες τις κλίμακες από τον πολύ οικείο και κοντινό 
μέχρι και τον παγκόσμιο. Επιζητεί μέσα από κατάλληλους  διδακτικούς χειρισμούς  να 
καλλιεργήσει στα παιδιά δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις θετικές προς το περιβάλλον, να θέσει 
προβληματισμούς σχετικά με το γεωγραφικό χώρο και τις σχέσεις ανθρώπου- περιβάλλοντος, να 
εντοπίσει τις επιδράσεις των γεωγραφικών φαινομένων στη ζωή του ανθρώπου και στο 
περιβάλλον και να παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων μέσω της απόκτησης γνώσεων και 
τεχνικών( Κατσίκης, 2005). Παράλληλα ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να θέτουν ερωτήματα, 
να σκέφτονται κριτικά και να διερευνούν ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο και τη ζωή των 
ανθρώπων όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον.  

Βασικό στοιχείο του μαθήματος αποτελεί η εργασία πεδίου. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να 
σκέπτονται με όρους χωρικής ανάλυσης και να χρησιμοποιούν χάρτες, δορυφορικές εικόνες, 
αεροφωτογραφίες, άλλες εικόνες/φωτογραφίες και τις νέες τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένων 
και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), για να αποκτήσουν, να αναλύσουν και 
να παρουσιάσουν / οπτικοποιήσουν πληροφορίες.  

Η Γεωγραφία μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες που συμμετέχουν 
ενεργά στη κοινωνία, να γίνουν πολίτες του κόσμου, διερευνώντας τη θέση τους σε αυτόν, τις 
αξίες τους και τις ευθύνες τους απέναντι στους άλλους ανθρώπους, στο περιβάλλον και στην 
αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη (Νομικού & Γκινούδη, 2014, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία  

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι μια παιδαγωγική και διδακτική διδασκαλία κατά την 
οποία οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες, όπου εργάζονται συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, 
χωρίς την άμεση καθοδήγηση του διδάσκοντος (Ζωγόπουλος, 2013). Η συνεργατική μάθηση 
αναφέρεται στις εκπαιδευτικές μεθόδους στις οποίες ζευγάρια ή μικρές ομάδες μαθητών/τριών 
λειτουργούν μαζί για να ολοκληρώσουν έναν κοινό στόχο. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι 
να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της 
ομάδας που προσπαθούν για το κοινό όφελος. Οι γνώσεις αποκτώνται: με τη συνεργασία, την 
ανταλλαγή απόψεων, την παρατήρηση εξέλιξης φαινομένων (εργαστηριακές ασκήσεις), 
περιγραφή εμπειριών, παρέμβαση διδάσκοντος.  
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία λέγοντας ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή των μαθητών/τριών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία εννοείται ότι οι μαθητές/τριες ρωτούν, εξηγούν, σχολιάζουν, 
επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες, υποστηρίζουν και ελέγχουν την ακρίβεια 
των στοιχείων, αντιπαραθέτουν στο σκεπτικό διαφορετικών θέσεων, υποθέτουν, ερευνούν, 
πειραματίζονται και, τέλος, καταλήγουν σε τεκμηριωμένες απόψεις, λύσεις και προτάσεις. Τα 
στοιχεία αυτά, όμως, δεν υπάρχουν στην παραδοσιακή τάξη, όπου επικρατεί ο πληροφοριακός 
μονόλογος του δασκάλου, οι ερωτήσεις ελέγχου της κατανόησης και οι ατομικές ασκήσεις, που 
περιορίζουν τις δυνατότητες αυτενέργειας των μαθητών/τριών (Ματσαγγούρας, 2000, 2002). 

Αντίθετα, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει δυνατότητες αυτενέργειας τόσο στη 
δράση όσο και στη σκέψη, και γι’ αυτό κάνει τους/τις μαθητές/τριες να αισθάνονται υπεύθυνα και 
σημαντικά άτομα, ικανά να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της σχολικής ζωής (Δερβίσης 1998). 
Επομένως, οι προσπάθειες του σύγχρονου σχολείου για εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων και 
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων , που βασίζονται στην ενεργό εμπλοκή των 
μαθητών/τριών, προϋποθέτουν αναγκαστικά τη θεσμοθέτηση του ομαδοσυνεργατικού 
συστήματος κοινωνικής οργάνωσης της τάξης. 

Στα πλαίσια της μικρής ομάδας (Αναγνωστοπούλου, 2001, Κουτσουπιάς 2005) οι 
διερευνητικές  ερωτήσεις προέρχονται από τους/τις συμμαθητές/τριες και απευθύνονται στους/τις 
συμμαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες εκφράζουν απορίες και ζητούν εξηγήσεις από τους 
συμμαθητές τους, πιο εύκολα από ότι θα τις ζητούσαν από τον δάσκαλό τους. Με τον τρόπο αυτό, 
ωφελούνται τόσο οι μαθητές/τριες που δέχονται τις εξηγήσεις όσο και εκείνοι που δίνουν τις 
απαντήσεις. Δίνοντας διευκρινιστικές απαντήσεις, οι μαθητές/τριες υψηλών επιδόσεων 
καλλιεργούν ακόμα περισσότερο τις ικανότητές τους. Αντίστοιχα, οι μαθητές/τριες χαμηλών 
επιδόσεων αποκτούν υψηλότερο βαθμό επίδοσης από την αλληλεπίδραση με τους/τις 
συμμαθητές/τριες τους. 

Συμπερασματικά, η ομάδα: 
α) Είναι ανώτερη από το άτομο, όσον αφορά στην εκτίμηση διαφόρων καταστάσεων.  
β) Μπορεί να είναι αποδοτικότερη, αν και πιο αργή, στη λύση σύνθετων προβλημάτων. 

Αντιθέτως, η απόδοση του μεμονωμένου ατόμου είναι ανώτερη, όταν το έργο είναι απλό.  
γ) Όσο πιο πολύπλοκο και σύνθετο είναι το έργο τόσο αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 

είναι η ομάδα. 
Στη μικρή ομάδα οι μαθητές/τριες επικοινωνούν λεκτικά με φυσικό και απλό τρόπο. Εκείνο 

που τους ενδιαφέρει κυρίως είναι το περιεχόμενο του μηνύματος που θέλουν να μεταφέρουν, 
παρά η τυπική διατύπωσή του. Αυτή η μορφή επικοινωνίας τους διευκολύνει να εκφράσουν και να 
διατυπώσουν τις σκέψεις τους με άνεση, ιδιαίτερα εκείνα τα παιδιά που δυσκολεύονται στη χρήση 
του τυπικού γλωσσικού κώδικα. 

Η έρευνα έδειξε ότι η ανάπτυξη συμπάθειας, σεβασμού και αλληλοεκτίμησης μεταξύ των 
μαθητών/τριών, οι οποίοι διαφοροποιούνται ως προς τα ποικίλα χαρακτηριστικά τους, είναι ένα 
από τα πιο θετικά αποτελέσματα της ομαδικής διδασκαλίας. 

Σύμφωνα με τον Καραγκιοζίδη (2016;) τα κριτήρια σχηματισμού των ομάδων: 
1. Τύχη: Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι μεμπτό η δημιουργία τυχαίας συγκρότησης 

ομάδας με κλήρωση. Γενικώς όμως αυτό δεν είναι αποδεκτό από τους παιδαγωγούς (Ρέλλος, 
2000). 

2. Απόδοση/Επίδοση: σχηματίζονται ομάδες με κριτήριο την απόδοση των μελών. Για 
τους/τις μαθητές/τριες προτείνεται η ανομοιογενής σύνθεση (Κακανά, 2008, Ρέλλος, 2000). 

3. Ενδιαφέροντα: Σχηματισμός ομάδων με βάση τα ενδιαφέροντά τους (Ρέλλος, 2000). 
4. Φύλο: Να μη συγκροτούνται ομάδες μαθητών/τριών αμιγώς του ιδίου φύλου, διότι 

δημιουργούνται σεξιστικές τάσεις. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία το αντικείμενο 
μελέτης έχει σχέση με τα ξεχωριστά ενδιαφέροντα των δύο φύλων ( Κακανά, 2008). 

5. Κοινωνικές σχέσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις εξακριβώνονται με κατάλληλο 
ερωτηματολόγιο, το οποίο ονομάζεται «κοινωνιομετρικό τεστ» (Κακανά, 2008, Ρέλλος, 2000). 
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Σύμφωνα με τους Καραγκιοζίδη (2016;) και  Κοτσιφάκο (2011) ο ρόλος του διδάσκοντος είναι: 
1. Μεσολαβητικός στην αυτόνομη μάθηση. 
2. Συνεργατικός. 
3. Συμβουλευτικός. 
4. Καθοδηγητικός. 

 Αρνείται να δίνει γρήγορες απαντήσεις. 
 Παρεμβαίνει μόνο όπου είναι απαραίτητο. 
 Επαινεί, ενθαρρύνει και αναγνωρίζει την πρέπουσα συμπεριφορά. 
 Προωθεί τεχνικές για έρευνα και έξω από την τάξη. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο εκπαιδευτικός βαθμολογεί την ατομική επίδοση κάθε μέλους, καθώς και την ομάδα ως 
σύνολο. Ο βαθμός της ομάδας μετέχει στη βαθμολογία κάθε μέλους.  Με την αξιολόγηση αυτή οι 
μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία της συνεργατικότητας είναι μία σοβαρή υπόθεση 
(Cochran, 1989). 

Πρόγραμμα Scratch 

Το Scratch είναι μια διερμηνευόμενη δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη 
και υλοποιημένη σε  γλώσσα προγραμματισμού Squeak. Όντας δυναμική, επιτρέπει σε αλλαγές 
του κώδικα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Έχει ως στόχο τη 
διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά και εφήβους και να τους επιτρέψει να 
δημιουργήσουν διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Μπορεί να μεταφορτωθεί 
δωρεάν και χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία δράσεων εντός και εκτός του σχολείου ανά 
τον κόσμο. 

Το όνομα Scratch παραπέμπει στην τεχνική του scratching στα παλαιά πικάπ, και αναφέρεται 
τόσο στη γλώσσα όσο και στην υλοποίηση της. Η ομοιότητα προς το scratching στη μουσική είναι 
η εύκολη επαναχρησιμοποίηση κομματιών: στο Scratch όλα τα αλληλεπιδραστικά αντικείμενα, 
γραφικά και ήχοι μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε ένα νέο πρόγραμμα και να συνδυαστούν με 
νέους τρόπους. Έτσι οι αρχάριοι μπορούν να λάβουν γρήγορα αποτελέσματα και αποκτούν 
κίνητρο να προσπαθήσουν περαιτέρω. 

Ο ιστότοπος δείχνει ταχεία ανάπτυξη της κοινότητας του Scratch: Μόνο το πρώτο χρόνο 
ύπαρξής του άνω των 119,000 λογαριασμών έχουν καταχωρηθεί, με άνω των 148,000 έργων να 
έχουν φορτωθεί. Η ταχέως αυξανόμενη διεθνής κοινότητα έχει μεταφράσει το Scratch σε 
διάφορες γλώσσες, με περισσότερες υπό εξέλιξη. 

Η δημοτικότητα του Scratch στην εκπαίδευση οφείλεται στην ευκολία με την οποία μπορούν 
να δημιουργηθούν προγράμματα: οι εντολές και οι δομές δεδομένων είναι απλές και είναι 
τουλάχιστον μερικά γραμμένες στην καθομιλουμένη, και η δομή του προγράμματος μπορεί να 
σχεδιαστεί όπως ένα παζλ, με αποσπώμενα κομμάτια κώδικα που μπορούν να μετακινηθούν και 
προσαρμοστούν μαζί.  
Το Scratch είναι σχεδιασμένο για παιδιά από 8 έως 16 ετών αλλά χρησιμοποιείται και από άτομα 
όλων των ηλικιών. Εκατομμύρια χρήστες δημιουργούν έργα σε διάφορες τοποθεσίες όπως σπίτια, 
σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά κέντρα. (Scratch, 2016; Wikipedia, 2016;) 

Διδακτική πρόταση – πορεία διδασκαλίας 

Για την προετοιμασία και οργάνωση του μαθήματος παρέχεται στον εκπαιδευτικό από τον 
συντονισμό των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Φύλλα Εργασίας σχετικά με τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα, τα οποία ο κάθε εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει τη διδασκαλία του μαθήματος 
αφενός να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αφετέρου να μπορεί να τα επεξεργαστεί και να τα 
τροποποιήσει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών/τριών. Το Αρσάκειο Δημοτικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του διευρυμένου ωραρίου και ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης πρωτοπορεί και εφαρμόζει το καινοτόμο για τα ελληνικά 
εκπαιδευτικά δεδομένα πρόγραμμα  «Τσάντα στο σχολείο». Οι μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης του 
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Δημοτικού διδάσκονται και μαθαίνουν μέσα από ομαδικές και ατομικές εργασίες τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα και τους νομούς της Ελλάδας στο σχολείο. Η  Δ΄ τάξη αποτελείται από τρία 
τμήματα και το κάθε τμήμα αποτελείται από 23 παιδιά ηλικίας 9-10 ετών. Όλοι/ες οι 
μαθητές/τριες  αρέσκονται σε θέματα όπως ο πολιτισμός και το περιβάλλον, στη χρήση 
διαφορετικών εποπτικών μέσων και να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες. Στην παρούσα 
εργασία θα παρουσιασθεί το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας.  

Τα στάδια διεξαγωγής της πορείας διδασκαλίας 
 α.   Συγκρότηση της ομάδας 
Πριν το ξεκίνημα του μαθήματος, η εκπαιδευτικός πρέπει αφενός να έχει εξασκήσει τα παιδιά 

στον διάλογο και την επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων, αφετέρου να έχει δημιουργήσει 
ομαδικό κλίμα με διάφορες ασκήσεις γνωριμίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την παρακάτω άσκηση 
γνωριμίας η οποία θα διαρκέσει ένα δίωρο, θα βοηθήσει να γνωριστούν καλύτερα τα παιδιά της 
τάξης και παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας. Να επισημάνουμε σ’ αυτό το σημείο ότι τα 
παιχνίδια γνωριμίας, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, μπορούν να τονώσουν τις αλληλεπιδράσεις 
στην ομάδα, να βοηθήσουν τα συνεσταλμένα παιδιά, να απαλλάξουν την ομάδα από προβλήματα 
που τυχόν αντιμετωπίζει, όπως προβλήματα αμφισβήτησης, απόρριψης και αποκλεισμού, 
δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης. 

Όσον αφορά το μέγεθος των ομάδων, θα αποτελούνται από 5 με 6 παιδιά, επομένως θα 
προκύψουν 4 ομάδες. Ο αριθμός των παιδιών επιλέχθηκε, γιατί σύμφωνα με τον Κόκκο (1998) 
αποφεύγεται ο κίνδυνος αδιέξοδης διαφωνίας και έτσι διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των 
μελών και γίνεται πιο αποτελεσματική κατανομή αρμοδιοτήτων. Η επιλογή των ομάδων έγινε με 
ανομοιογενής σύνθεση (διαφορετικής απόδοσης και διαφορετικού φύλου). 

β.   Σχεδιασμός, οργάνωση και προγραμματισμός των εργασιών 
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο διήρκησε 10 διδακτικές ώρες,  ένα δίωρο την εβδομάδα  

και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης (δύο ώρες Γεωγραφία και μία Μελέτη την εβδομάδα).  
Σ’ αυτήν τη φάση καθορίζονται ο λεπτομερής προγραμματισμός των ενεργειών και οι στόχοι που 
είναι σύμφωνοι με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011), με την ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία. Να αναφέρουμε εδώ ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι του συμβούλου, 
του καθοδηγητή, του εμψυχωτή, του συντονιστή, του συνεργάτη και του συντονιστή. Η κάθε 
ομάδα θα αναλάβει κάποιες δραστηριότητες, κατανέμοντάς τες σε όλα τα μέλη και οργανώνοντας 
τις απαραίτητες ενέργειες. 

Στόχοι  
Α.  Επίπεδο γνώσεων 
 Να γνωρίσουν το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας, τους νομούς, τα φυσικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά. 
Β.  Επίπεδο ικανοτήτων 
 Να συντάσσουν σχετικά κείμενα. 
 Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ  ως εργαλείο για άντληση και επεξεργασία 

πληροφοριών.  
 Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν, 

κατανοήσουν εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους. 
Γ.  Επίπεδο στάσεων 
 Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να καταλήξουν 

σε κοινά συμπεράσματα. 
 Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες. 
 Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες 

γνώσεις τους στην οικοδόμηση νέων εννοιών (μεταγνωστικοί στόχοι). 
 Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη οδηγούμενοι σε ασφαλή συμπεράσματα. 
 Να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας. 
 Να καλλιεργηθεί η ικανότητα λήψης απόφασης. 
 Να αναπτύξουν το σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. 
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Διδασκαλία γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδας 
 
Διδακτικό σενάριο: «Γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας» 
 Πρώτο δίωρο 
Η εκπαιδευτικός ξεκινάει τη διδασκαλία με μια ευχάριστη δραστηριότητα, τον καταιγισμό 

ιδεών, την οποία δε χρειάζεται να την εξηγήσει στους μαθητές/τριες γιατί είναι εξοικειωμένοι μ’ 
αυτήν. Μέσω διαδραστικού πίνακα προβάλλει μια εικόνα του Μ. Αλεξάνδρου και έναν πολιτικό 
χάρτη της Μακεδονίας. Έπειτα τους/τις ζητάει να εκφραστούν  γρήγορα, με λέξεις ή σύντομες 
εκφράσεις ενώ η ίδια σημειώνει όλες τις ιδέες στον πίνακα, αποφεύγοντας να υποδείξει τις δικές 
της ιδέες. Στη συνέχεια γίνεται σύνθεση, συνδυασμός και  ταξινόμηση των ιδεών κατά την οποία 
αναλύονται, σχολιάζονται και αξιολογούνται οι απόψεις που έχουν καταγραφεί, απορρίπτονται 
κάποιες που δεν σχετίζονται άμεσα με το  θέμα και προτείνονται νέες. 

Η τεχνική αυτή επιλέγεται γιατί οι μαθητές/τριες εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους χωρίς 
φόβο και συζητούν μεταξύ τους, δίνοντας την εντύπωση πως η συζήτηση γινόταν έξω από τη 
σχολική τάξη. Ο ένας διορθώνει τον άλλο προωθώντας τη συζήτηση και εξελίσσοντας τον τρόπο 
σκέψης τους. Η ομαδοποίηση στη συνέχεια των ιδεών γίνεται με κατηγορίες που ορίζουν οι 
μαθητές/τριες κάνοντας το παραγόμενο αποτέλεσμα δικό τους αποκλειστικά δημιούργημα ενώ ο 
ρόλος της εκπαιδευτικού περιορίζεται  στου συντονιστή της διαδικασίας χωρίς  παρεμβάσεις στη 
συζήτηση παρά μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο (Βασάλα, 2015). 

Στη συνέχεια επιλέγεται η τεχνική της εισήγησης η οποία διαρκεί 3 με 5 λεπτά. Συγκεκριμένα, 
δείχνουμε σε προβολή (Powerpoint) το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας. Η εισήγηση 
επιλέγεται γιατί είναι η πιο γνωστή εκπαιδευτική τεχνική, γιατί καθιστά δυνατή τη μετάδοση 
συγκροτημένων γνώσεων και την ανάλυση εννοιών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα  η 
προετοιμασία και πραγματοποίησή της είναι ευκολότερη από άλλες τεχνικές ενώ οι μαθητές/τριες 
αισθάνονται συχνά ασφαλέστεροι όταν παρακολουθούν και κρατούν σημειώσεις, αντί να 
προσπαθούν να επεξεργαστούν τα ζητήματα οι ίδιοι. Επιπλέον, αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή 
και υποστηρίζεται από οπτικοακουστικά μέσα. Παράλληλα η εκπαιδευτικός φροντίζει να 
διατηρείται το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων μέσα από μια ενδιαφέρουσα προβολή. Από την 
άλλη όμως μπορεί να οδηγήσει τους/τις μαθητές/τριες σε παθητική στάση και να δυσκολέψει την 
ανάπτυξη των δημιουργικών τους ικανοτήτων. Μπορούμε να τη βελτιώσουμε εμπλουτίζοντάς την 
και συνδυάζοντάς την με άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή 
των μαθητών/τριών όπως την τεχνική της συζήτησης και των προφορικών ερωτήσεων. 

Η διδακτική τεχνική της συζήτησης επικεντρώνεται στην αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των 
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικού με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και συμπερασμάτων. Στο 
πλαίσιο της συζήτησης, η επικοινωνία μετατρέπεται από δασκαλοκεντρική σε διαμαθητική με τη 
συντονιστική παρέμβαση της εκπαιδευτικού, καθιστώντας έτσι τους μαθητές/τριες να αποκτήσουν 
φωνή. Οι προφορικές ερωτήσεις αυξανόμενης δυσκολίας αποτελούν βασικό στοιχείο ενός 
διαλόγου και η ποιότητά τους καθορίζουν την επιτυχία της συζήτησης. Οι προφορικές ερωτήσεις 
βοηθούν στην κατανόηση του κεφαλαίου εγείροντας το ενδιαφέρον, την περιέργεια και 
ενθαρρύνοντας την προσοχή  των παιδιών (Βασάλα, 2015). 

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική μιας σύντομης μελέτης περίπτωσης. 
Συγκεκριμένα, θα μοιράσουμε σε φωτοαντίγραφα στις ομάδες των παιδιών διασκευασμένο 
απόσπασμα από το βιβλίο της Ελένης Δικαίου  «Οι θεοί δεν πεθαίνουνε στην Πέλλα», το οποίο 
αναφέρεται στη Μακεδονία και κάνουμε ερωτήσεις απλές και σύνθετες. Η μελέτη περίπτωσης 
είναι πολύ σημαντική τεχνική γιατί έχει στόχο να γίνει εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που 
έχουν αποκτηθεί και χρησιμοποιείται όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση των απαιτούμενων 
γνώσεων και στόχος είναι να υποκινηθεί η ευρετική πορεία προς τη μάθηση. 

 
Δεύτερο δίωρο 
Φύλλο εργασίας  1ο 
Η εκπαιδευτικός μοιράζει το 1ο Φύλλο εργασίας, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα. Οι 

μαθητές/τριες εργάζονται ομαδικά με τη βοήθεια του Άτλα ή του χάρτη απαντούν το πρώτο 
φύλλο.  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 381 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Οι δραστηριότητες του 1ου Φύλλου είναι τύπου Jigsaw (Kagan 1989) και είναι σχεδιασμένες 
για να καλλιεργούν τη θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μαθητών. Ένα μάθημα αυτού του τύπου 
δημιουργείται με το μοίρασμα των πληροφοριών που πρόκειται να διδαχθούν σε διάφορα μέρη 
και την ανάθεση σε κάθε μέλος της ομάδας την ευθύνη για ένα από αυτά τα μέρη. Για 
παράδειγμα, μελετώντας τα φυσικά χαρακτηριστικά του γεωγραφικού διαμερίσματος στον χάρτη, 
ένας μαθητής  θα έχει την ευθύνη να βρει βουνά, ένας άλλος θα βρει τα ποτάμια, άλλη μαθήτρια 
θα βρει τις λίμνες κ.ά.. Την επόμενη ώρα στην τάξη, συναντώνται σε ομάδες όσοι μαθητές από 
διάφορες ομάδες είχαν αναλάβει να μελετήσουν το ίδιο θέμα. Εκεί κάνουν επανάληψη, 
διευκρίνηση και εμβάθυνση των όσων κατάλαβαν από τη μελέτη τους, πριν να επιστρέψει ο 
καθένας στην ομάδα του. Όταν επιστρέψουν, ο κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για να διδάξει στα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας του τις πληροφορίες που έχει και έτσι να συμπληρωθούν οι γνώσεις 
για τα φυσικά χαρακτηριστικά.  

 
Τρίτο δίωρο 
Την πρώτη ώρα τα παιδιά παρουσιάζουν στην τάξη τους νομούς και τις πρωτεύουσες ανά 

ομάδες στον πολιτικό και στον γεωμορφολογικό χάρτη αντίστοιχα. 
Τη δεύτερη διδακτική ώρα η εκπαιδευτικός μοιράζει το δεύτερο Φύλλο εργασίας, το οποίο 

απαντούν είτε στη σχολική αίθουσα π.χ. με τη βοήθεια του χάρτη είτε στο εργαστήριο Η/Υ π.χ. με 
τη βοήθεια ηλεκτρονικών χαρτών ή του διαδικτύου (Merényi, Szabó & Takács 2010)  και το 
οποίο παρατίθεται στο παράρτημα. 

 
Τέταρτο δίωρο 
Την πρώτη ώρα τα παιδιά με τον προσωπικό τους κωδικό μπαίνουν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του σχολείου μας και λύνουν ασκήσεις. 
Τη δεύτερη ώρα ετοιμάζουν ερωτήσεις σχετικές με το γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Μακεδονίας ανά ομάδες στην αίθουσα των Η/Υ για το ηλεκτρονικό παιχνίδι. 
 

 
Πέμπτο δίωρο  
Την πρώτη ώρα τα παιδιά «παίζουν» το ηλεκτρονικό παιχνίδι για το γεωγραφικό διαμέρισμα 

της Μακεδονίας. Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι οι ερωτήσεις του ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού δημιουργήθηκαν για το scratch από τα ίδια τα παιδιά ενώ η δημιουργία του παιχνιδιού 
στο περιβάλλον του scratch, το οποίο θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε από 
τους εκπαιδευτικούς. 

Το scratch επιλέχθηκε γιατί είναι μία γλώσσα προγραμματισμού απλή που ο καθένας μπορεί 
εύκολα να μάθει, είναι δωρεάν, υπάρχει τεράστια διεθνής κοινότητα  και κυρίως είναι οικεία 
στους μαθητές μιας και τη διδάσκονται στο μάθημα της πληροφορικής. Έτσι μπορούν και αυτοί 
να συμμετέχουν στη δημιουργία των διαδραστικών ασκήσεων ή να παραδειγματιστούν και να 
προγραμματίσουν τις δικές τους δημιουργίες Β. Jigsaw (Cochran 1989). 

 
Σύνδεσμος διαδραστικών ασκήσεων: https://scratch.mit.edu/projects/106725833/  
 
Τη δεύτερη ώρα δόθηκε στους μαθητές 3ο Φύλλο Εργασίας για το μάζεμα της ενότητας, το 

οποίο παρατίθεται στο παράρτημα.  
Να αναφέρουμε εδώ ότι με παρόμοιο τρόπο πραγματοποιείται η διδασκαλία των άλλων 

γεωγραφικών διαμερισμάτων και ότι τον Μάιο οι μαθητές/τριες με τη διαδικασία της κλήρωσης 
παρουσιάζουν σε ομάδες ένα γεωγραφικό διαμέρισμα σε επίπεδο ιστορικό, πολιτιστικό και 
γεωγραφικό. 

Συμπεράσματα 

Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Γεωγραφίας ο εκπαιδευτικός έχει 
απεριόριστες δυνατότητες για ανεύρεση και χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, οι οποίες 
στη διδασκαλία της Γεωγραφίας αντικατέστησαν το συμβατικό μάθημα που βασιζόταν κατά κύριο 
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λόγο στην απομνημόνευση και δυσκόλευε τους περισσότερους μαθητές. Με τη χρήση των ΤΠΕ 
τα παιδιά συνεργάζονται και επιτυγχάνουν τους διδακτικούς στόχους της διδακτικής ενότητας 
προσεγγίζοντας το μάθημα της Γεωγραφίας με ερευνητική και ανακαλυπτική μέθοδο, σε αντίθεση 
με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Η γεωγραφία σήμερα δίνει στους/τις μαθητές/τριες μία 
διαθεματική, στέρεη βάση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια σειρά από κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά θέματα (Smith, 1997). 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε μία Διδακτική πρόταση – πορεία ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Δ΄ τάξης Δημοτικού με τη δημιουργία 
ηλεκτρονικού παιχνιδιού από τους/τις μαθητές/τριες  στο πρόγραμμα Scratch και με συντονιστές 
δύο εκπαιδευτικούς, ενός που διδάσκει το μάθημα και ενός καθηγητή Πληροφορικής. Ο 
σχεδιασμός του μαθήματος και η δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού βασίσθηκε σε 
δραστηριότητες αφενός που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών/τριών και αφετέρου 
να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και 
δεξιοτήτων. 

Οι μαθητές/τριές μας νιώθοντας πρωτεργάτες οι ίδιοι/ιες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
σύμφωνα με δηλώσεις των ιδίων νιώθουν ικανοποιημένοι/ες και ευχαριστημένοι/ες από το 
μάθημα, γνωρίζουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα και εργάζονται στις δραστηριότητες που 
τους/τις ανατίθενται με μεγάλο ενθουσιασμό. 
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Παραρτήματα 

 
Παιχνίδι γνωριμίας 
Στόχος: Ξεκίνημα ομάδας και γνωριμία μελών 
Υλικά: Χαρτόνια και μαρκαδόροι 
Διαδικασία:  
1. Άνοιγμα (10 λεπτά) 
• Καρέκλες σε κύκλο 
• Στις βιωματικές δραστηριότητες λειτουργούμε διαφορετικά από τα υπόλοιπα 
μαθήματα. 
• Ο κύκλος (ολομέλεια) είναι πολύ σημαντικός. 
• Αλληλεπίδραση, περεταίρω γνωριμία με τους άλλους και τον εαυτό μας, 
επεξεργασία συναισθημάτων και δεξιοτήτων, ανακάλυψη νέων πραγμάτων. 
• Ρωτάμε: «Πώς ήρθατε στην ομάδα; Πώς είστε τώρα;» 
 
2. Ζέσταμα (5 λεπτά) 
Απλωνόμαστε στον χώρο. Προσπαθούμε να έχουμε οπτική επαφή με όλα τα παιδιά, διότι 
όταν κάποιος ξεκινάει να περπατάει πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι και όταν σταματάει να 
περπατάει πρέπει να σταματήσουμε όλοι.  
3. «Το σταυρόλεξο των ονομάτων» (15 λεπτά) 
• Χαρτόνι κολλημένο στον πίνακα 
• Μωσαϊκό ονομάτων μέσα από σταυρόλεξο 
• Ο πρώτος γράφει το όνομά του στο κέντρο της αφίσας (οριζόντια, κάθετα...) και 
λέει κάτι για τον εαυτό του (δήλωση, χαρακτηριστικό, προτίμηση...) και σκέψεις για την 
ομάδα. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν. 
4. Συμβόλαιο – Συμφωνία (50 λεπτά) 
• Εισαγωγή έννοιας και σημαντικότητας του συμβολαίου 
• «Η ομάδα αυτή θα είναι χώρος στον οποίο θα μπορούμε να εκφραζόμαστε, να 
παρουσιάζουμε τον εαυτό μας και να αλληλεπιδρούμε με τους άλλους. Για να 
αισθανόμαστε όλοι άνετα και ασφαλείς είναι απαραίτητο να καθιερώσουμε κάποιους 
κανόνες λειτουργίας της. Ποια είναι εκείνα τα σημεία που κατά τη γνώμη σας θα ήταν 
σημαντικό να προσέξουμε και να συμπεριλάβουμε στη συμφωνία μας, ώστε να 
λειτουργήσουμε ομαλά κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων;» 
• Τα παιδιά γράφουν (επώνυμα) την άποψή τους σε post-it, τα μαζεύουμε, τα 
ομαδοποιούμε και χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες. 
• Η κάθε ομάδα γράφει τον κανόνα της σε μεγάλο χαρτόνι. 
• Γίνονται διευκρινήσεις και υπογράφουν όλοι το συμβόλαιο. 
5. Κλείσιμο (10 λεπτά) 
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Φύλλο Εργασίας 1 
 
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ                                              ΤΑΞΗ Δ’ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                       ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΕΣΗ: Βρίσκεται στα Βόρεια της Ελλάδας 
ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΧΩΡΕΣ:  

Βόρεια:____________________________________ 
Δυτικά:____________________________________ 

ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 
Ανατολικά:_________________________________ 
Δυτικά:___________________________________ 
Νοτιοδυτικά:________________________________ 

ΒΡΕΧΕΤΑΙ: 
Νότια:____________________________________ 

ΝΗΣΙΑ:__________________________________________ 
 
ΚΛΙΜΑ: Το κλίμα στο εσωτερικό της Μακεδονίας είναι ηπειρωτικό, δηλαδή έχει 
ψυχρούς χειμώνες και θερμά, ξηρά καλοκαίρια. Στις ακτές το κλίμα είναι μεσογειακό 
(ήπιοι χειμώνες με βροχές και θερμά, ξηρά καλοκαίρια. 
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΒΟΥΝΑ ΛΙΜΝΕΣ ΠΟΤΑΜΙΑ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΚΟΛΠΟΙ 

Όλυμπος Βόλβη Αλιάκμονας Θεσσαλονίκης Θερμαϊκός 

Βόρας Βεγορίτιδα Νέστος  Σερρών  Στρυμονικός 

Γράμμος Κορώνεια Στρυμόνας Δράμας Καβάλας 

Άθως Μικ. Πρέσπα Αξιός Γιαννιτσών Αγ. Όρους 

Πιέρια Μεγ. Πρέσπα Γαλλικός  Κασσάνδρας 

Φαλακρό Καστοριάς Λουδίας   

Βέρμιο Κερκίνη    

 Δοϊράνη    

 
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 

ΝΟΜΟΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
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Φύλλο Εργασίας 2 

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ                                                           ΤΑΞΗ Δ΄ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                    ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

1.Να συμπληρώσεις τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Μακεδονίας. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
 Καβάλα 
 Δράμα 
 Σέρρες 
 Πολύγυρος 
 Θεσσαλονίκης 
Κιλκίς  
Πέλλας   
Ημαθίας  
 Κατερίνη 
 Κοζάνη 
 Φλώρινα 
Καστοριάς  
Γρεβενά  
 

2.Να συμπληρώσεις τα κενά. 

Η Ελλάδα χωρίζεται σε _____________ γεωγραφικά διαμερίσματα, τα οποία 
είναι___________________________________________________________________________
____________________________________________. 
Η Μακεδονία βρίσκεται στα ______________ της Ελλάδας και βρέχεται νότια από το 
____________ πέλαγος. Οι χώρες με τις οποίες συνορεύει στα βόρεια είναι _________ και 
___________ και δυτικά με την ________________. Ανατολικά συνορεύει με το γεωγραφικό 
διαμέρισμα της ______________________. Δυτικά με το γεωγραφικό διαμέρισμα της 
_____________________ και νοτιοδυτικά με το διαμέρισμα της _____________________. 
 

3.Να συμπληρώσεις την ακροστοιχίδα. 

_ _ _ _ _ _ _                                       1. Το βουνό των δώδεκα θεών. 
_ _ _ _ _ _                                          2. Η πρωτεύουσα του Ν. Σερρών. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _                          3. Το κλίμα στο εσωτερικό της Μακεδονίας. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _                              4. Το κλίμα στις ακτές της Μακεδονίας. 
_ _ _ _ _ _                                         5. Είναι λίμνες, η μία μεγάλη και η άλλη μικρή. 
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Μουσείο: Μια Εναλλακτική Παιδαγωγική Προσέγγιση  
 

Μπαλτήρα Κατερίνα 
Εκπαιδευτήρια Δούκα, 

baltira@doukas.gr 
 

Μπέλτσου Μαριαλένα 
Εκπαιδευτήρια Δούκα, 

baltira@doukas.gr 
 

Κάλλη Ειρήνη 
Εκπαιδευτήρια Δούκα 

e.kalli@doukas.gr 
 

Οικονομάκη Βάσω 
Εκπαιδευτήρια Δούκα 

v.oikonomaki@doukas.gr 
 

Μυσιρλάκη Σοφία 
Εκπαιδευτήρια Δούκα 
s.musirlaki@doukas.gr 

 
Στυλιανοπούλου Χαρά 
Εκπαιδευτήρια Δούκα 

x.stilianopoulou@doukas.gr 
 

Λιούγκας Βαγγέλης 
Εκπαιδευτήρια Δούκα 
e.liougkas@doukas.gr 

Περίληψη 

Στο παρόν επιστημονικό άρθρο αναλύονται οι παιδαγωγικές μέθοδοι που ακολουθήθηκαν με σκοπό την 
περάτωση ενός Διαθεματικού Σχεδίου Εργασίας με θέμα «Το Μουσείο». Μέσα από μουσειοπαιδαγωγικές 
δραστηριότητες συνδέθηκε η θεωρία με την πράξη, ενώ κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον των παιδιών μέσω 
της άμεσης εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία. Το project εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος 
Μελέτη Περιβάλλοντος – Διαθεματικές Εργασίες και διεκπεραιώθηκε με τη συμβολή και άλλων γνωστικών 
αντικειμένων: Γλώσσα, Μαθηματικά, Λογοτεχνία, Η/Υ και Εικαστικά. Στην πορεία του συγκεκριμένου 
άρθρου αναφέρονται διεξοδικά τόσο το θεωρητικό πλαίσιο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε όσο και 
τα συμπεράσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 
Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικές Εργασίες, Project Based Learning, Μουσειακή Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Στη χώρα μας, τα μουσεία αποτελούν τον πιο συχνό προορισμό σχολικών επισκέψεων και οι 
εναλλακτικοί χώροι μη τυπικής μάθησης αποκτούν ολοένα και σημαντικότερη θέση στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η Μουσειακή Εκπαίδευση εμπεριέχει στοιχεία μιας βιωματικής 
μάθησης, μέσα από την οποία οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως η παρατήρηση,  η κριτική προσέγγιση των 
εκθεμάτων, η ενεργός συμμετοχή στη μάθηση, η βιωματική εμπειρία, η ικανότητα έρευνας, 
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καταγραφής και παρουσίασης των ευρημάτων, κατανοώντας έννοιες Πολιτισμού, Ιστορίας και 
Πολιτιστικής κληρονομιάς (Νάκου, 2001). 

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για πολύπλευρη και ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη 
διαδικασία της μάθησης υποδεικνύει και την χρήση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών μεθόδων 
όπως αυτή του Διαθεματικού Σχεδίου Εργασίας. Με σημαντικό κίνητρο λοιπόν την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μας αναγκών 
αναζητήσαμε τη μετάβαση σε νέες εναλλακτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνει 
τη γνώση που οι μαθητές μας κατακτούν και εκτός της σχολικής τάξης (Νικονάνου, 2013).  

Το Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας (Δ.Σ.Ε.) που αναλύεται στο παρόν άρθρο είχε σκοπό οι 
μαθητές να κατανοήσουν τι είναι το μουσείο και να υιοθετήσουν σωστή στάση – συμπεριφορά 
απέναντι σε αυτό. Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί θέσαμε τους εξής επιμέρους 
στόχους: 

 Να καταθέσουν τις εμπειρίες τους από τα διάφορα είδη μουσείων που έχουν επισκεφθεί 
 Να εντοπίσουν τις λειτουργίες για τις υπηρεσίες του μουσείου 
 Να συζητήσουν θέματα συμπεριφοράς μέσα στο μουσείο 
 Να διακρίνουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτό 
 Να αποκτήσουν άρτια αισθητικά πρότυπα 
 Να διαμορφωθούν πολιτιστική συνείδηση 
 Να συνειδητοποιήσουν την αξία της ύπαρξης των ουσιών με σκοπό την διαφύλαξη της 

πολιτισμικής κληρονομιάς ενός έθνους 
 Να αντιληφθούν την αξία της ανασκαφής και συνδέσουν τα εκθέματα διαφόρων 

μουσείων με τον χώρο. 
 
Το Δ.Σ.Ε "Το Μουσείο" που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο αποτελεί μια εναλλακτική 

διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση που έχει ως στόχο τη διδασκαλία πολιτισμικών εννοιών 
μέσα από την εμπλοκή των μαθητών σε ποικίλες δραστηριότητες και μαθησιακά αντικείμενα 
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μαθηματικά, Λογοτεχνία, Η/ Υ και Εικαστικά). 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε κατά το σχεδιασμό της παρούσας διαθεματικής εργασίας 
βασίστηκε στη μάθηση μέσω σχεδίων εργασίας (Project Based Learning - PBL). Η μέθοδος αυτή 
δίνει έμφαση σε μαθητοκεντρικές, διαθεματικές δραστηριότητες που αντλούν τη θεματολογία 
τους από ζητήματα και πρακτικές του πραγματικού κόσμου.  

Μέθοδος Σχεδίου Εργασίας (Project)  
Ο όρος «Project» αντιπροσωπεύεται με ποικίλους όρους όπως «σχέδια συνεργατικής έρευνας», 

«δημιουργικές συνθετικές εργασίες», ενώ στο χώρο της εκπαίδευσης επικρατέστερος όρος είναι 
«Σχέδιο Εργασίας» (Ματσαγγούρας, 2003). Η διαδικασία, που βασίζεται σε ένα σχέδιο εργασίας, 
αποτελεί ένα μοντέλο, που απέχει από τις πρακτικές της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας και σε 
αντίθεση με αυτές δίνει προτεραιότητα σε διαθεματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 

To Project Based Learning (PBL) είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο όπου εστιάζει στην 
εφαρμογή και στην ενσωμάτωση της γνώσης μέσα από επίλυση αυθεντικών προβλημάτων σε 
αυθεντικά πλαίσια (Mills & Treagust, 2003). Ειδικότερα, οι μαθητές που εμπλέκονται στα σχέδια 
εργασίας είναι υπεύθυνοι για τη μάθηση (Μαθητο-κεντρική προσέγγιση) κατασκευάζοντας τη 
δική τους γνώση (με βάση τις αρχές της εποικοδομητικής προσέγγισης) μέσα από τη συνεργασία 
(ενεργητική μάθηση) και την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-directed learning) (Prince & 
Felder, 2006). Χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι ότι έχει ως επίκεντρο την μάθηση (Learner-
centered) και το πρόβλημα (problem- centered), μέσα από επίλυση αυθεντικών προβλημάτων σε 
αυθεντικά πλαίσια με δραστηριότητες που περιέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης 
(Thomas, 2000).  
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Μέθοδοι Διδασκαλίας 
Η εκπαιδευτική αυτή παρέμβαση εκπονήθηκε βάσει τριών μεθόδων διδασκαλίας, τις οποίες 

και αναλύουμε στη συνέχεια. Πρωταρχική μέθοδος, που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η βιωματική. Η 
«Βιωματική μάθηση» αποτελεί έναν εναλλακτικό-διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης, ο όποιος 
επεκτείνεται και πέρα από τα θρανία, τη σχολική αίθουσα, τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία και τη 
στείρα απομνημόνευση της διδακτέας ύλης (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι οι μαθητές να εμπλακούν άμεσα με το αντικείμενο της 
μάθησης και να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης, καθώς οι ερωτήσεις, οι 
απορίες και οι συναισθηματικές αντιδράσεις των μαθητών, που εκφράζονται ελεύθερα στην τάξη, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της διδασκαλίας.  

Η βιωματική μάθηση αποτελεί μια προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας τόσο στο Δημοτικό όσο 
και στις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης και χρησιμοποιεί τεχνικές όπως η δημιουργία και η 
χρήση οπτικοακουστικών υλικών και μέσων, οι δραστηριότητες εικαστικών αλλά και τα παιχνίδια 
ρόλων, τα οποία συντελούν στην πλήρη ενεργοποίηση των μαθητών, στην καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας αλλά και στην εξασφάλιση της επιτυχημένης διδασκαλίας.   

Παράλληλα, για τις ανάγκες του παρόντος Δ.Σ.Ε. αξιοποιήθηκε η «Aνακαλυπτική- 
διερευνητική»  μέθοδος διδασκαλίας (Inquiry-based learning) που αποτελεί μια από τις 
διδακτικές προσεγγίσεις, που βασίζονται κατά κύριο λόγο στις αναζητήσεις, στις ερωτήσεις και 
τις απορίες των μαθητών, παρά στην παρουσίαση της ύλης από τον εκπαιδευτικό. Σκοπός της 
μεθόδου αυτής είναι να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να ενσωματωθούν πλήρως και 
ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης (Σαρημπαλίδης, 2012). 

Η κεντρική ιδέα της μεθόδου είναι η διατύπωση ερωτημάτων και η απάντησή τους, από τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Τα ερωτήματα αυτά είναι διατυπωμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε 
να συμπίπτουν με τα μαθησιακά ενδιαφέροντα των παιδιών. Στο project «Το Μουσείο», τα 
ερωτήματα ήταν τα εξής: Τι ξέρω; Τι θέλω να μάθω; Πώς θα το μάθω; Πώς θα το παρουσιάσω; 

Παράλληλα με τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους διδασκαλίας αξιοποιήθηκε και η 
«Oμαδοσυνεργατική μέθοδος», κατά την οποία οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας 
ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος, ανταλλάσσουν εμπειρίες και ιδέες, εκπονούν ασκήσεις, 
επικοινωνούν γραπτά και προφορικά, διαχειρίζονται καταστάσεις  και προβληματισμούς 
(Ματσαγγούρας, 2000). 

Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου, οι μαθητές εξελίσσονται γνωστικά και συναισθηματικά μέσα 
από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς, 
ενώ μαθαίνουν να λειτουργούν σε κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας. 

Τα πλεονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας είναι ποικίλα. Στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης μεθόδου ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη των μαθητών, καθώς 
και η θετική στάση τους προς το σχολείο (Slavin,1985), επιτυγχάνονται ποιοτικότερη μαθησιακή 
διαδικασία και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Baines et al., 2009), συντελείται 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και προωθείται η ανακαλυπτική, βιωματική και 
διερευνητική μάθηση (Van Petegem et. al, 2009) αλλά και καλλιεργούνται εναλλακτικές 
προσεγγίσεις για την επίλυση ενός προβλήματος (Gillies & Khan, 2008). 

Η ροή δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής παρέμβασης 
βασισμένης στο μοντέλο του PBL περιγράφεται στο Σχήμα 1. 
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διάρκεια του συγκεκριμένου Διαθεματικού Σχεδίου Εργασίας. Επιπλέον, κατανόησαν το εύρος 
και το βάθος των δράσεων στα διαφορετικά εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα. 

Τέλος, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τα παιδιά τους προκειμένου να 
δημιουργήσουν το δικό της αλφαβητάρι του μουσείου, γεγονός που αποδείχθηκε μια ξεχωριστή 
εμπειρία, τόσο για τους γονείς όσο και για τους μαθητές. Στο τέλος του ανοιχτού μαθήματος 
εξέφρασαν τον θαυμασμό και την ικανοποίησή τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για το 
εύρος των γνώσεων που αποκόμισαν τα παιδιά τους. 
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Η θεατρική σύμβαση ως δρόμος ισότιμης δημιουργικής συνύπαρξης  
μαθητών και γονέων στο σύγχρονο δημοτικό 
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Περίληψη 

Στα πλαίσια πρόσκλησης ενδιαφέροντος γονέων για τη συμμετοχή τους σε πειραματική θεατρική ομάδα 
μαθητών και γονέων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, με θέμα τη δημιουργία μιας παράστασης που 
πραγματεύεται σημαντικές στιγμές των μαθητών στα πλαίσια της 6χρονης φοίτησής τους στο δημοτικό 
σχολείο, διερευνήσαμε με ποιοτική ανάλυση, την εφαρμογή ενός προγράμματος καλλιτεχνικής παιδείας, 
στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν, ως εκπαιδευτικό μοντέλο, κάποιες από τις βασικές σκηνοθετικές αρχές του 
V.E. Meyerhold (Β.Ε. Μέγερχολντ), ενός από τους θεμελιωτές του σύγχρονου θεάτρου, προσαρμοσμένες 
παιδαγωγικά. Το μοντέλο αυτό έχει σαν σκοποθεσία του τη διαθεματική προσέγγιση της θεατρικής αγωγής 
με άλλα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης και τη διερεύνηση αυτής της εφαρμογής με την ισότιμη 
συμμετοχή ενηλίκων και μαθητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 9 γονείς (μητέρες), 11 μαθητές/τριες από όλες 
τις τάξεις του δημοτικού και 2 εκπαιδευτικοί. Η έρευνα στηρίχθηκε σε  παρόμοια προηγούμενη που 
αφορούσε στη σύζευξη θεατρικής και μουσικής αγωγής και η οποία έγινε με την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας. 
Λέξεις κλειδιά: Καλλιτεχνική παιδεία, Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης 
(Vygotsky). 

Εισαγωγή 

Πλαίσιο - Θεωρητικό  υπόβαθρο 
Η καλλιτεχνική παιδεία συνδέεται άμεσα με την ανάγκη του παιδιού να εκφραστεί 

δημιουργικά και να επικοινωνήσει  με μια συμβολική γλώσσα (Παπαδόπουλος, 2005 και Σπαθάρη 
– Μπεγλέτη, 2004), τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (Πιτούλη, 2000), με τον 
συγκεκριμένο εξωτερικό κόσμο στον οποίο αναπτύσσεται και διαμορφώνει την προσωπικότητά 
του και την κοινωνική του υπόσταση (Wadsworth, 2001). Καλλιεργεί τις φυσικές, διανοητικές και 
ψυχικές ανάγκες του μαθητή (Bolton, 2008, Smith, 2001 και Τριανταφυλλοπούλου, 2004), 
γνωρίζοντάς του προοδευτικά την αρμονία των αντιθέσεων και τις πολλαπλές οπτικές γωνίες και 
ερμηνείες της εκάστοτε ιστορικής πραγματικότητας (Κοκκίδου & Παπαπαναγιώτου, 2007). 
Καταργεί τον  μονόδρομο από την έδρα στα θρανία και εμπνέει με αβίαστο τρόπο (Αντωνακάκης 
& Χιωτάκη, 2007) τον ενεργητικό ρόλο του μαθητή οδηγώντας τον  στην  εμπειρική γνώση. 
Επίσης, εφοδιάζει το παιδί με αυτογνωσία, πίστη στον εαυτό του και επικοινωνιακή δύναμη. Για 
τους παραπάνω λόγους θεωρείται σημαντικό να διερευνούνται μοντέλα διδασκαλίας Θεατρικής 
και Μουσικής Αγωγής που να εμπεριέχουν δυνατότητες διαθεματικής προσέγγισης με  άλλα 
γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτό της Γλώσσας, και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
σύγχρονων μαθητών (Παπαζαρής, 1999, Σωτήρχου, 2007 και Κατσακώστα, Καραντίδου, 
Μιχόπουλος & Σωμαράκης, 2000). 

Στόχοι της εργασίας 
Κύριος στόχος της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσουμε αν ένα τέτοιο μοντέλο που 

στηρίζεται στις απόψεις ενός από τους πρωτοπόρους του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, του 
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Meyerhold (Braun, 1995), θα λειτουργήσει ως «ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης» (Vygotsky, 2000, 
Κελεσίδης, 2009 και Δαφέρμος, 2002). Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία διερευνούμε τις 
δυνατότητες εφαρμογής ενός πειραματικού προγράμματος θεατρικής αγωγής σε διαθεματική 
προσέγγιση με το μάθημα της Γλώσσας, στο πλαίσιο σύστασης μιας θεατρικής ομάδας με μαθητές 
δημοτικού και γονείς, οι οποίοι συμμετέχουν ισότιμα στη δημιουργία μιας πειραματικής σχολικής 
παράστασης, με θέμα της την θεατρική αποτύπωση σημαντικών στιγμών μαθητών/τριών κατά τη 
διάρκεια της 6ετούς φοίτησής τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Υποθέσεις εργασίας 
Κύρια υπόθεση της έρευνας είναι ότι, αν εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στην 

παιδαγωγική εφαρμογή των απόψεων του Meyerhold  (Σωτήρχου, 2010), μπορεί να λειτουργήσει 
θετικά στους μαθητές του δημοτικού σχολείου (Παπαδοπούλου, 2009). Υποθέτουμε επίσης, ότι η 
συνύπαρξη μαθητών και γονέων θα βελτιώσει την κριτική και τη δημιουργική σκέψη των 
μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Συνοπτική περιγραφή του γενικότερου πλαισίου της έρευνας 
Η έρευνά μας έχει τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού μιας ευέλικτης (ποιοτικής) μελέτης και 

αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης (Robson, 2007). Στηρίχθηκε στη διατριβή της ερευνήτριας 
(Σωτήρχου, 2010), σε πιλοτική εφαρμογή με την άδεια του ΙΕΠ (2015), καθώς και σε 
προηγούμενες έρευνες, οι οποίες υλοποιήθηκαν με ανάλογους στόχους (Σωτήρχου, 2010, 2015 
και 2016). Ο σχεδιασμός, η δράση και η αξιολόγηση αυτών  επαναλαμβάνονταν σε όλη την 
ερευνητική δραστηριότητα. Υπήρξε δηλαδή ένας κυκλικός – επαναληπτικός σχεδιασμός, όπου οι 
αρχικοί κύκλοι προσδιόριζαν τους επόμενους. Η συλλογή δεδομένων, η ανάλυση και ο έλεγχος 
διεξάγονταν σε όλη τη διάρκεια  της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, το οποίο είναι 
ερευνητικό και ερμηνευτικό. 

Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια λειτουργίας της θεατρικής ομάδας του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Αχαρνών. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν μαθητές  από όλες τις τάξεις του Δημοτικού. 
Σκοπός αυτής της ομάδας ήταν η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, η 
ανάπτυξη των ιδιαιτέρων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών καθώς και των γονέων. Ο τρόπος 
επιλογής των μαθητών/τριών και των γονέων της ομάδας έγινε με τυχαίο τρόπο, δηλαδή έγιναν 
αποδεκτοί όλοι όσοι δήλωσαν συμμετοχή σε αυτήν. Η ομάδα θεάτρου λειτούργησε από τον 
Απρίλιο μέχρι τον Μάιο του 2016. 

Τα πλήρη στοιχεία του δείγματος της έρευνας 
Στον  Όμιλο συμμετείχαν 9 γονείς, και 11 μαθητές και μαθήτριες. Οι τρεις ήταν από την Α΄ 
Δημοτικού (6 ετών), ένας από την Β΄ τάξη (7 χρονών), τέσσερις από την Γ΄ τάξη (8 χρονών), μια 
από την Ε΄ τάξη (10 χρονών) και δύο από την ΣΤ΄ τάξη (11 χρονών). Το σχολείο στο οποίο  έγινε η 
έρευνα  είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. 
Ιστοσελίδα: http://2dimacharn.att.sch.gr , Ε-mail: mail@2dim-acharn.att.sch.gr, 
Τηλέφωνο: 210 – 2469382 

Τα εργαλεία της έρευνας 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν: Ημερολόγιο, αρχειακό υλικό, 

συνεντεύξεις (ημιδομημένες και μη δομημένες), ερωτηματολόγια, κείμενα των μαθητών, 
βίντεο των μαθητών, φωτογραφικό υλικό και  βιντεοσκοπημένη παράσταση της  
εφαρμογής του προτεινόμενου διδακτικού μοντέλου. Τα εργαλεία της έρευνας ήταν 
ανώνυμα. Για τη βιντεοσκόπηση της παράστασης ζητήθηκε η έγγραφη άδεια των 
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών. 
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Οργάνωση της έρευνας 
Η έρευνα διεξήχθη κατά κύριο λόγο από τη Δρ. Φ. Σωτήρχου, η οποία ήταν και η θεατρολόγος 

της ομάδας, και τη διευθύντρια του σχολείου Γαρυφαλλιά Οικονόμου. 
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο (Απρίλιος 2016) έγιναν μαθήματα θεατρικής αγωγής (1 

διδακτικό δίωρο εβδομαδιαίως), βάσει των απόψεων του Meyerhold, σε διαθεματική προσέγγιση 
με το μάθημα της Γλώσσας. Οι θεματικές ενότητες που επιλέχθηκαν ήταν οι έννοιες του φόβου και 
του θάρρους, της ανασφάλειας, του ψέματος και των προσδοκιών, του χαμόγελου στη ζωή μας, του 
σχολικού εκφοβισμού, της κοινωνικοποίησης, των συγκρούσεων και των σχολικών αναμνήσεων. 
Μαθητές/τριες και γονείς διερεύνησαν ισότιμα τις συγκεκριμένες ενότητες, δημιουργώντας υπο – 
ομάδες, έγραψαν κείμενα εκφράζοντας τις δικές τους  απόψεις και δραματοποίησαν γεγονότα μέσα 
από πολλαπλές θεατρικές φόρμες (αρχαίας τραγωδίας, αποστασιοποίησης, γκροτέσκο, παντομίμα, 
κλπ). 

Οι εμπλεκόμενοι/ες ανέλαβαν πολλαπλούς ρόλους (παραγωγής και ερμηνείας) στο τελικό 
κείμενο της παράστασης που έγραψαν μόνοι τους και το οποίο σκηνοθετήθηκε με τη μέθοδο του 
θεατρικού μοντάζ ως ένα σύγχρονο χορικό (Braun, 1995). Έψαξαν επίσης να βρουν λειτουργικούς 
τρόπους συμμετοχής του κοινού στη θεατρική τους παράσταση (βλέπε σχετικό βίντεο). 

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας, (Μάιος 2016) οι μαθητές/τριες και οι γονείς της ομάδας 
διδάχτηκαν από την ερευνήτρια - θεατρολόγο Φωτεινή Σωτήρχου θεατρικές φόρμες, μέσα από τις 
οποίες δημιουργήθηκαν τα θεατρικά δρώμενα μιας σπονδυλωτής παράστασης. 

Το θεωρητικό πλαίσιο αυτών των μαθημάτων εστίασε  με παιδαγωγική εφαρμογή στις 
απόψεις του Meyerhold (1982). Η σκοποθεσία, η εφαρμογή καθώς και το διδακτικό μοντέλο αυτών 
των μαθημάτων θα αποτελέσουν υλικό μιας επόμενης εργασίας, εστιασμένης στη θετική επίδραση 
που είχε η δημιουργική και ισότιμη συνύπαρξη μαθητών και γονέων. 

Πριν και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος υπήρχε συνεχής συνεργασία, 
αυτοαξιολόγηση, αναστοχασμός και ανατροφοδότηση μεταξύ των μελών της ερευνητικής ομάδας. 

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων 
Θα πρέπει, βάσει των στόχων μας, να τονίσουμε ότι η ίδια η φύση της έρευνας (ποιοτική – 

μελέτη περίπτωσης - διερευνητική) δεν επιδιώκει ούτε προσφέρεται για την εξαγωγή καθολικά 
γενικεύσιμων συμπερασμάτων. Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων επιτρέπει τη διατύπωση 
κάποιων γενικών παρατηρήσεων, οι οποίες όμως χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση μέσα από 
συγκεκριμένες και συγγενείς  εφαρμογές του πιλοτικού προγράμματος σε σχολεία πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Η παιδαγωγική εφαρμογή απόψεων του Meyerhold λειτουργεί θετικά σε μαθητές/τριες 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους γονείς τους.  

Η προσπάθεια παιδαγωγικής προσαρμογής των απόψεων του Meyerhold  για τους 
μαθητές/τριες της Α/θμιας εκπαίδευσης έγινε με βάση τη διατριβή της Φ. Σωτήρχου 
(2011), η οποία βασίστηκε στην επιστημονική βιβλιογραφία και σε σχετική πιλοτική 
έρευνα. Οι απόψεις αυτές (σωματικότητα,  ανάθεση σε κάθε μαθητή πολλαπλών ρόλων, 
δημιουργία παραστατικού κειμένου, ως συλλογικό προϊόν των μαθητών, θεατρικό μοντάζ, 
ως σκηνοθετική άποψη και η συμμετοχή του θεατή, ως ισότιμου συντελεστή), 
ενσωματωμένες σε  εκπαιδευτικά μοντέλα καλλιτεχνικής παιδείας έχουν τη δυνατότητα να 
λειτουργούν θετικά όχι μόνο για τους μαθητές/τριες όλων των τάξεων της Α/θμιας 
εκπαίδευσης, αλλά και για τους γονείς τους. Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο μοντέλο 
της παρούσας έρευνας (Σωτήρχου, 2011), έχει τις δυνατότητες να εφαρμόζεται με επιτυχία 
στα πλαίσια μιας παιδαγωγικής που δίνει έμφαση στη βιωματικότητα-σωματικότητα, τη 
διεπιστημονικότητα και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών και γονέων σε 
ισότιμους δημιουργικούς ρόλους θεατρικής σύμβασης. 

Ως δεδομένα, μέσα από τα οποία θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, 
θεωρούμε το Ημερολόγιο της ερευνήτριας, το Ημερολόγιο της παρατηρήτριας, τα κείμενα 
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και τις απαντήσεις σε ημιδομημένες και μη δομημένες συνεντεύξεις των μαθητών/τριών 
του ομίλου, των  γονέων-θεατών  της παράστασης και των μαθητών-θεατών της 
παράστασης. Μονάδα ανάλυσης του υλικού ορίζουμε τη φράση και ως μετρήσιμο υλικό 
προς ανάλυση τις 5 προαναφερθείσες απόψεις του Meyerhold. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η παιδαγωγική εφαρμογή των πέντε 
απόψεων λειτούργησε θετικά από την αρχή στους μικρότερους μαθητές /τριές μας και 
στους γονείς. Και στις δύο περιπτώσεις εξέφρασαν τα συναισθήματά τους με το σώμα 
τους, με χορό και κίνηση, και η γλώσσα του σώματος κυριάρχησε. 

Οι μικροί μαθητές/τριες, της Α΄τάξης ιδίως, ξεδίπλωσαν γρήγορα και αποτελεσματικά 
όλες τις κινητικές και εκφραστικές τους ικανότητες. Συμμετείχαν ενεργά και με φαντασία 
στη δημιουργία των δρώμενων, στη σκηνοθεσία και εξέφρασαν άποψη για το πώς θα 
ήθελαν να στέκονται, να κινούνται, να εκφράζονται και να επικοινωνούν με τους θεατές 
την ώρα της παράστασης. Δεν ξαφνιάστηκαν καθόλου με την σπονδυλωτή παράσταση, την 
υποστήριξαν καταθέτοντας τις ιδέες τους, την εμπειρία τους, τις σκέψεις τους, κρυφές και 
φανερές, και έδειξαν ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην ανάληψη περισσοτέρων του 
ενός ρόλων. Η αντίδραση των μαμάδων σε αυτό που διαμειβόταν εκφράστηκε με φράσεις 
όπως: «Έμαθα πόσο ταλαντούχα είναι τα παιδιά μου!», «Ήμουν σίγουρη πως κάτι θα τον 
απασχολούσε και δεν ήξερε να το εκφράσει. Τώρα, μέσα από το θεατρικό, το έκανε και 
ξέρω τι τον φοβίζει και τι μπορεί να χρειαστεί από μένα!». 

Οι μεγαλύτεροι μαθητές/ μαθήτριες ήταν λίγο επιφυλακτικοί στις συναντήσεις και στις 
πρόβες, αλλά γρήγορα παρασύρθηκαν από το δημιουργικό κλίμα και τον ενθουσιασμό των 
υπολοίπων. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές ότι οι μικρότεροι μαθητές κινήθηκαν με θετικότερα 
αποτελέσματα στην εφαρμογή και των πέντε απόψεων από ότι οι μαθητές των 
μεγαλύτερων τάξεων. Άκουγαν προσεκτικά τους κανόνες «του παιχνιδιού» και μετά 
άφηναν ελεύθερη τη φαντασία τους να δημιουργήσει. Από την αρχή μάλιστα της 
λειτουργίας του Ομίλου έγινε εμφανές από την ερευνήτρια ότι όλη η ομάδα όχι μόνο 
λειτούργησε αρμονικά, αλλά ότι οι μικρότερες τάξεις είχαν συχνά ουσιαστικότερες 
επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, γεγονός που εξέπληξε ευχάριστα όσους παρακολούθησαν 
κάποια από τα μαθήματα (γονείς, εκπαιδευτικούς, άλλους μαθητές/τριες). 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι σε γενικές γραμμές η εφαρμογή των παραπάνω 
απόψεων όχι μόνο έχει τις δυνατότητες να λειτουργεί  θετικά για όλες τις ηλικίες της 
Α/θμιας εκπαίδευσης, αλλά και να καταργεί τον μονόδρομο της  συνύπαρξης και της 
συνεργασίας μόνο με μαθητές/τριες της ίδιας αποκλειστικά ηλικίας. Επίσης, ότι μπορεί να 
λειτουργήσει ως «Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης» (Παπαδοπούλου, 2009), ειδικά για τους 
μαθητές/τριες των μικρότερων τάξεων της Α/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν 
ακόμη τα στερεότυπα που πιθανόν πρόλαβαν να αποκτήσουν μεγαλύτερες ηλικίες, οι 
οποίες έχουν συμμετάσχει σε «κανονικές» σχολικές παραστάσεις. 

Διαπιστώθηκε ότι ειδικά οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Δημοτικού  συχνά 
«ξεπέρασαν» τον εαυτό τους μέσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος 
και τη συμμετοχή τους σε μια ομάδα με μεγαλύτερα παιδιά. 

Η ερευνήτρια σημειώνει συχνά στο Ημερολόγιο συναντήσεων πόσο την εκπλήσσουν 
οι επιδόσεις και η συμμετοχή των μαθητών της Α΄ τάξης και πόσο πολύ ωφελούνται να 
επικοινωνούν και να συνεργάζονται με μεγαλύτερους μαθητές/τριες. 

Οι γονείς απελευθερώθηκαν από το ρόλο τους για λίγο και εξέφραζαν έντονα τα 
συναισθήματά τους: «Ένιωσα πως ήμουν πιο ελεύθερη και με αρκετό ενθουσιασμό», 
«Αισθάνθηκα έξαψη κατά την προετοιμασία», «Μπήκα στο ρόλο μου», «Θα γίνω για λίγο 
ξανά παιδί». 
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Πίνακας 1.Δεδομένα εφαρμογής απόψεων Meyerhold σε διδακτικό μοντέλο 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες Ομίλου, Γονείς-θεατές, μαθητές/τριες –θεατές, σύνολο 72 
Η σύζευξη θεατρικής – μουσικής αγωγής σε διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα της 

Γλώσσας, συμβάλλει θετικά στην καλλιέργεια της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης για 
τους μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι  έννοιες «κριτική» και «δημιουργική σκέψη» συναντούν στην επιστημονική βιβλιογραφία 
πληθώρα ορισμών και προσεγγίσεων (π.χ. ως προσωπική ικανότητα, ως σχέση με το περιβάλλον, 
κλπ). Στη δική μας έρευνα εστιάσαμε στις προσεγγίσεις των Ματσαγγούρα (2007) για την κριτική 
σκέψη και του Torrance (1987) για τη δημιουργική σκέψη. Σύμφωνα με τις παραπάνω θεωρήσεις 
στο πλαίσιο ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων προσθέσαμε και το υλικό της διευθύντριας του 
σχολείου Γαρ. Οικονόμου (το Ημερολόγιο και τις συνεντεύξεις που πήρε από τους μαθητές/τριες 
της ομάδας). 

Η πλειονότητα των ποιοτικών δεδομένων συμφωνεί ότι η σύζευξη θεατρικής – μουσικής 
αγωγής σε διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα της Γλώσσας λειτούργησε θετικά στην 
καλλιέργεια της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στην 
έρευνα. Εκείνο που έχει  ενδιαφέρον είναι ο ενθουσιασμός των γονέων και η αυθόρμητη θεατρική 
ορολογία τους, όταν αναφέρονται στη γενική αίσθηση που αποκόμισαν από την παράσταση – 
τελικό προϊόν της εφαρμογής του προγράμματος. «Στην αρχή απόρησα, γιατί ήταν διαφορετικό 
από αυτό που περίμενα. Αργότερα ήρθε το άγχος της συγγραφής και σκηνοθεσίας, η συγκίνηση … 
και στο τέλος η ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και την αποδοχή που είχε!», είπε χαρακτηριστικά 
μια μητέρα, χωρίς να έχει ιδιαίτερες θεατρικές γνώσεις. «Έκανε εντύπωση το κομμάτι το 
δημιουργικό, που ο καθένας ¨έστησε¨το δικό του δρώμενο», δήλωσε μια άλλη ενθουσιασμένη 
μητέρα. 

Έξι ήταν οι βασικές προσεγγίσεις για την έννοια της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης που 
αναδύθηκαν από την ανάλυση των δεδομένων (Πίνακας 2): Έννοιες, κρίσεις, γενικεύσεις, σχήματα, 
διαδικασίες και αξίες/στάσεις. 

Για την αποτίμηση της δράσης ως προς αυτές τις προσεγγίσεις, ενδεικτικά, αξιολογήθηκαν 
μεταξύ άλλων λόγια των μαμάδων ηθοποιών: «Πόσα πράγματα μπορούν να βγούν από την 
ομαδική εργασία!», «Συνεργαστήκαμε υπέροχα με τα παιδιά! Άψογα!», « Θεωρώ πως ενισχύθηκε 
η ήδη καλή σχέση με την κόρη μου», «Όσο κι αν δυσκολεύεται να μοιραστεί, ως μοναχοπαίδι, μου 
έκανε εντύπωση η διάθεσή της να πάει καλά η ομάδα της και αδιαφόρησε για την προσωπική της 
προβολή», «Δημιουργήθηκε δεσμός εμπιστοσύνης με το παιδί μου», «Ένιωσα συγκίνηση για τις 
αλήθειες που ειπώθηκαν με τόσο ωραίο τρόπο!», «Η αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές του παιδιού 
μου ανέβηκε σε μεγάλη κλίμακα» «Το παιδί μου αντιλήφθηκε πως είναι εύκολη η συνεργασία με 
το γονιό», « Θα κατανοήσει το παιδί  μου την αγάπη που πρέπει να έχω στα άλλα παιδάκια, εκτός 
από το δικό μου». Επίσης η άποψη των θεατών συνοψίζεται στη φράση «Πόσο σπουδαίο, αληθινό 
και διασκεδαστικό είναι να συνεργαζόμαστε με τα παιδιά μας!». 

Η πλειονότητα αναγνωρίζει την καλλιέργεια αξιών και ηθικών στάσεων καθώς και των 
διαδικασιών που αναπτύσσονται μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση σύζευξης θεατρικής – 
μουσικής αγωγής με άλλα γνωστικά αντικείμενα (61 μονάδες για κάθε προσέγγιση). Τα 2/3 των 
συμμετεχόντων/ουσών θεωρούν ότι καλλιεργήθηκε η διάσταση της καλλιέργειας των εννοιών (41). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναγνώριση της καλλιέργειας σχημάτων (39 μονάδες), ενώ το 1/3 
θεωρεί ότι υπήρξε καλλιέργεια στις κρίσεις και τις γενικεύσεις  (22 μονάδες και 21 αντίστοιχα). 
  

Απόψεις του Meyerhold Ποσοστά 
1.Σωματικότητα 90 % 
2.Θεατρικό μοντάζ 80 % 
3.Πολλαπλοί ρόλοι 90 % 
4. Συμμετοχή κοινού 
5.Συλλογικό Κείμενο                                            

25 % 
80 % 
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Πίνακας 2.Δεδομένα υποκατηγοριών κριτικής σκέψης 
Υποκατηγορίες κριτικής σκέψης Ποσοστά 
1.Διαδικασίες 90 % 
2.Αξίες, στάσεις 90 % 
3.Έννοιες 40 % 
4. Σχήματα 
5.Γενικεύσεις  
6.Κρίσεις                                              90% 

15 % 
10% 

Σύνολο συμμετεχόντων: 72 
Πριν ερμηνεύσουμε τα ποιοτικά δεδομένα (Πίνακας 3), είναι σημαντικό να αναφερθούμε και 

σε μια κοινή διαπίστωση: τη συνάφεια που εμφανίζει η Κριτική με τη Δημιουργική σκέψη. Πολλές 
από τις μονάδες ανάλυσης της μιας ταυτίζονται με της άλλης, ειδικά όταν προέρχονται από τα 
υποκείμενα της ομάδας των μαθητών/τριών. 

Η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης  των μαθητών εμφανίζει ιδιαίτερη συνάφεια με την 
υποκατηγορία «διαδικασίες» της Κριτικής σκέψης και φαίνεται ότι είναι η υποκατηγορία εκείνη 
που, επειδή υπάρχει σε δυνητική μορφή σε όλες τις κατηγορίες μαθητών/τριών, είναι εύκολο να 
απεγκλωβιστεί και να καλλιεργηθεί με τη βοήθεια των «διαδικασιών». Ιδιαίτερα έντονη 
εμφανίστηκε σε μαθητές/τριες που θεωρούνται μέτριοι/ες σε επίδοση ή εμφανίζουν έλλειψη 
κοινωνικής αποδοχής ή έχουν μαθησιακά προβλήματα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο μέσος 
όρος των μαθητών/τριών έδειξε μεγάλη ευελιξία όσον αφορά στην ικανότητα να αντιληφθεί τα νέα 
δεδομένα και τους νέους κανόνες που δημιούργησε η συγκεκριμένη εφαρμογή των μαθημάτων 
σύζευξης θεατρικής – μουσικής αγωγής, αλλά δεν έδειξε αντίστοιχη σταθερότητα προσαρμογής σε 
αυτούς τους κανόνες. Πιθανόν γιατί δεν υπάρχει μια ομοιομορφία και ποιότητα στην ουσία των 
κανόνων συμπεριφοράς που διδάσκονται στους μαθητές/τριες από τάξη σε τάξη. 

Επίσης έγινε φανερό ότι ο μέσος όρος των μαθητών/τριών των μεγαλύτερων τάξεων  έχει την 
τάση να μένει στις ευκολίες που του παρέχουν στερεότυποι κανόνες συμπεριφοράς, αξιολόγησης, 
αποδοχής από τους άλλους, συμμετοχής στη γνωστική διαδικασία κτλ. Αντιθέτως, παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες, αδύναμοι (βαθμολογικά), μαθητές/τριες μη αποδεκτοί από την ομάδα, 
φαίνεται ότι έκαναν την ανατροπή με τη βοήθεια αυτής της παρέμβασης και εμφανίζουν μια 
μεγάλη ευελιξία να εκφραστούν δημιουργικά σε νέες συνθήκες γνώσης. 

Η υποκατηγορία της πρωτοτυπίας είχε επίσης θετικά αποτελέσματα σύμφωνα με τη γνώμη 
όλων όσων είδαν την παράσταση (58), πλην της ερευνήτριας, η οποία θεωρεί ότι η πρωτοτυπία 
είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη δεξιότητα, που δεν καλλιεργείται όπως τα άλλα στοιχεία της 
δημιουργικής σκέψης. Να σημειωθεί εδώ, ότι όσοι αναφέρθηκαν στην πρωτοτυπία το έκαναν σε 
συλλογικό επίπεδο και όχι σε ατομικό. 

Η καλλιέργεια της υποκατηγορίας «οργάνωση» πήρε επίσης 58 μονάδες. Η ερευνήτρια 
παρατηρεί: «Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η οργάνωση που επιτυγχάναμε μέσα από τα μουσικά 
παιχνίδια. Όσες φορές “δανειστήκαμε” μουσικούς κανόνες για να εκτελέσουμε θεατρικές 
ασκήσεις, πάντα κερδίζαμε σε αποτέλεσμα. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαν και πολλές ασκήσεις του 
Meyerhold, οι οποίες εμπεριείχαν από τη γέννησή τους μουσικούς κανόνες». 

Ιδιαίτερο ερμηνευτικό ενδιαφέρον αποτέλεσε η υποκατηγορία της «σύνθεσης». Αποδείχτηκε 
ότι είναι ένας ρεαλιστικά εύκολος στόχος να επιτευχθεί στην πλειονότητα των σύγχρονων 
μαθητών/τριών. Είναι επίσης, κατά πάσα πιθανότητα, ένας ευκταίος και λειτουργικός 
εκπαιδευτικός στόχος, που θεωρούμε ότι θα αναβάθμιζε ποιοτικά την παιδεία γενικότερα και το 
επίπεδο σκέψης κάθε μαθητή/τριας ειδικότερα. Συνδέεται με την οργάνωση και άρα με τη μουσική 
σκέψη. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι συναντάται συχνά στο σύνολο των μαθητών, 
αλλά σε εμβρυακή μορφή, πιθανόν, λόγω έλλειψης διαπαιδαγώγησης και επαρκούς μεθοδολογικής 
προσέγγισης. 

Τέλος να σημειωθεί ότι μόλις 5,2 μονάδες μετρήθηκαν για το χιούμορ, ίσως επειδή θεωρείται 
κι αυτό μια υποενότητα της πρωτοτυπίας, στοιχείο που πιθανόν είναι έμφυτο και δύσκολα 
βελτιώνεται. 
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Πίνακας 3. Δεδομένα κατηγοριών δημιουργικής σκέψης 
Υποκατηγορίες δημιουργικής σκέψης Ποσοστά 
1.Εκφρ. σύλληψη 90 % 
2.Σύνθεση 95 % 
3. Πρωτοτυπία 20 % 
4. Οργάνωση 
5.Ευελιξία                              
 6.Χιούμορ    

90 % 
90 % 
20 % 

Σύνολο συμμετεχόντων: 72 

Συμπεράσματα 
Με την παρούσα, μικρής κλίμακας ποιοτική έρευνα, επιδιώξαμε να εξετάσουμε αν οι απόψεις 

του V.E. Meyerhold, ενός από τους θεμελιωτές του σύγχρονου θεάτρου, μπορούν, 
προσαρμοσμένες παιδαγωγικά, να λειτουργήσουν για την κατασκευή διδακτικών μοντέλων 
καλλιτεχνικής παιδείας σε διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα της Ιστορίας για τους 
μαθητές/τριες της Α/θμιας εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες/ουσες 
(μαθητές/τριες, γονείς και θεατές της παράστασης) συμφωνούν ότι τέτοιου είδους διδακτικά 
μοντέλα παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς μέσα από καινοτόμες ιδέες και νέους 
κώδικες επικοινωνίας να ανταποκριθούν  στις ανάγκες των σύγχρονων μαθητών/τριών. 

Κυρίαρχες διαπιστώσεις είναι ότι: η σωματικότητα, η χρήση πολλαπλών ρόλων, το 
παραστατικό κείμενο ως συλλογικό προϊόν μιας σχολικής παράστασης, η χρήση του θεατρικού 
μοντάζ, ως σκηνοθετική άποψη για σχολικές παραστάσεις διαθεματικών θεματικών ενοτήτων, 
καθώς και η εύρεση από τους μαθητές/τριες λύσεων για τη συμμετοχή του κοινού ως ισότιμου 
συντελεστή γίνονται στην πλειονότητα των συμμετεχόντων αποδεκτά για τους μαθητές/τριες όλων 
των ηλικιών της Α/θμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε ορισμένους 
γονείς καθώς και σε μαθητές/τριες μεγαλύτερων τάξεων, οι οποίοι/ες  έχουν, πιθανόν, στερεότυπα 
από προηγούμενες δικές τους σχολικές εμπειρίες. 

Η εφαρμογή τέτοιων μοντέλων θεωρείται από τους περισσότερους ως επιτυχής για τη 
συνύπαρξη και την αρμονική συνεργασία μεταξύ ομάδων από όλες τις τάξεις. Ειδικά για τους 
μαθητές/τριες των μικρότερων τάξεων μπορεί να λειτουργεί ως «Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης» με  
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. 

Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι η σύζευξη θεατρικής – μουσικής αγωγής σε διαθεματική 
προσέγγιση και σε ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων και της καλλιτεχνικής 
παιδείας συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη παιδαγωγικών διαδικασιών οι οποίες κινητοποιούν 
βιωματικές συνθήκες μάθησης εξαιρετικά αγαπητές για κάθε προσωπικότητα μαθητή/τριας. Εκτός 
των άλλων, η διαθεματική συνύπαρξη μουσικής και άλλων γνωστικών αντικειμένων βοηθά στην 
οργάνωση και την αυτοπειθαρχία του παιδιού με τρόπους ευχάριστους και αποτελεσματικούς, γιατί 
η τέχνη της μουσικής εμπεριέχει ταυτόχρονα  κανόνες με λογική, συνέπεια και μαθηματική 
ακρίβεια, ενώ συγχρόνως απελευθερώνει και εμπνέει δημιουργικά τη  συναισθηματική και 
σωματική έκφραση των εφήβων, που τόσο έχουν ανάγκη σε αυτή τη μεταβατική περίοδο της ζωής 
τους. 

Ενδιαφέρον εύρημα υπήρξε επίσης η διαπίστωση, ότι μέσα από την εφαρμογή του 
προγράμματος υπήρξε θετική καλλιέργεια ηθικών στάσεων και αξιών, όπως αναγνώρισαν όλες οι 
ομάδες των συμμετεχόντων, καθώς και ενίσχυση της δημιουργικότητας σε συλλογικό επίπεδο και 
της κοινωνικοποίησης μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι η ισότιμη συνύπαρξη μαθητών/τριών από διαφορετικές 
τάξεις λειτούργησε θετικά, γεγονός που επισήμαναν τόσο οι γονείς-θεατές της παράστασης όσο και 
μαθητές/τριες μεγαλύτερων τάξεων με ιδιαίτερες μαθησιακές επιδόσεις. Το εύρημα αυτό συμφωνεί 
με την 30χρονη μελέτη του Melvin Konner (2010), που επισημαίνει τον κίνδυνο ιδρυματοποίησης 
του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνυπάρχουν και να 
συνεργάζονται  αποκλειστικά με συνομηλίκους τους. 

Τέλος, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, να 
συμμετέχουν οι μαθητές/τριες σε ευρωπαϊκές δράσεις και να επικοινωνούν με τους άλλους 
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ευρωπαίους συμμαθητές/τριές τους με όχημα την τέχνη και αίτημα τη δημιουργία ενός μέλλοντος 
με πολίτες που θα βρίσκουν αποτελεσματικές λύσεις «στο αναπάντεχο» (Μορέν, 2000). 

Η παρούσα έρευνα θεωρείται προκαταρκτική - διερευνητικού χαρακτήρα και προτείνεται η 
συνέχισή της με τη χρήση κατά κύριο λόγο ποιοτικών δεδομένων για μεγαλύτερη εμβάθυνση στην 
ανάλυση των αποτελεσμάτων. Προτείνεται επίσης η εφαρμογή αντίστοιχων μοντέλων 
καλλιτεχνικής παιδείας με διαθεματική προσέγγιση και άλλων γνωστικών αντικειμένων της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η συνεργασία μεταξύ γονέων και μαθητών/τριών, τάξεων 
διαφορετικών ηλικιών και η ουσιαστική συνεργασία εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. 

Θεωρούμε, παρόλα αυτά, ότι η έρευνα είναι σημαντική και πρωτότυπη, καθώς διερευνά ένα 
καίριο αν και ελάχιστα επεξεργασμένο πεδίο στο χώρο της καλλιτεχνικής παιδείας με διαθεματική 
προσέγγιση και εν γένει στο χώρο της βιωματικής προσέγγισης της μάθησης. 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων «Ηλεκτρονική λογοτεχνία-Ταξιδεύοντας πάνω σε 
ένα βιβλίο», δύο σχολεία που ανήκουν σε διαφορετικούς νομούς, το Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου – Αγίας 
Τριάδας Ημαθίας (Σχολείο Α) και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος Θεσσαλονίκης (Σχολείο Β),  
δημιούργησαν με συνεργατική μέθοδο δύο ηλεκτρονικά βιβλία (ebooks). Τα βιβλία αυτά είναι το 
αποτέλεσμα της ταυτόχρονης ανάγνωσης του βιβλίου «Η ιστορία ενός γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να 
πετάει» από τα δύο σχολεία και της δημιουργίας μιας νέας ιστορίας, βασισμένης στο παραπάνω βιβλίο, 
μέσω ενός προγράμματος δημιουργικής γραφής που αναπτύχθηκε παράλληλα και ανεξάρτητα στα δύο 
σχολεία. Τέλος, κάθε σχολείο, παρουσίασε το ηλεκτρονικό βιβλίο που δημιούργησε, εισάγοντάς το σε ένα 
κοινό padlet. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα δύο ηλεκτρονικά βιβλία, η  πορεία συνεργασίας των 
δύο σχολείων μέσα από ένα prezi, καθώς και τα εργαλεία Web 2.0 (όπως το Titanpad και το Padlet) για την 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων. 

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικό βιβλίο, ebook, padlet, συνεργασία σχολείων, prezi  

Εισαγωγή 

Ο Vygotsky δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαδικασία 
της μάθησης (Vygotsky 1978). Ο J. Lave ανέπτυξε τη θεωρία της πλαισιωμένης μάθησης. 
Σύμφωνα με τη θέση αυτή η νόηση είναι στενά συνυφασμένη με το πλαίσιο εντός του οποίου 
πραγματώνεται και κατά συνέπεια το πλαίσιο αποτελεί ένα συστατικό μέρος της νοητικής 
δραστηριότητας. Επιπλέον, η μάθηση είναι προϊόν αλληλεπίδρασης με κοινωνικούς άλλους. Η 
κοινωνική αυτή αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα μέσα από διαδικασίες γνωστικής μαθήτευσης 
(cognitive apprenticeship) (Brown, Collins& Duguid, 1989; Rogoff, 1990), οι οποίες είναι 
ενταγμένες σε ευρύτερες κοινότητες πρακτικής (communities of practice) (Lave & Wenger, 1991; 
Wenger, 1998). 

«Η λογοτεχνία αποτελεί το κατάλληλο όχημα για να ενταχθούν οι μαθητές στον σύγχρονο 
πολιτισμό, να ζυμωθούν με τα προβλήματα της εποχής τους, να ασκηθούν στα εν χρήσει μέσα και 
κώδικες επικοινωνίας και προπαντός, να δουν τον σύγχρονο πολιτισμό κριτικά και δημιουργικά, 
να μετατραπούν από παθητικοί χρήστες σε δραστήριους παραγωγούς πολιτισμού» (Αποστολίδου 
Β. 2012  σ.5). 
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Ένας από τους στόχους του προγράμματος “Ηλεκτρονική λογοτεχνία - Ταξιδεύοντας πάνω σε 
ένα βιβλίο” είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, ενός βιβλίου σε ψηφιακή μορφή. 
Επιπλέον, ένας πρωταρχικός στόχος είναι η συνεργατική γραφή ως τεχνική που στηρίζεται στην 
από κοινού εργασία των μαθητών/μαθητριών με τελικό σκοπό τη συγγραφή ενός ψηφιακού  
βιβλίου. Η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής επιδιώκει την παραγωγή λόγου μέσα από την 
ενεργοποίηση της δημιουργικής φαντασίας του παιδιού. Η συνεργατική γραφή δίνει τη 
δυνατότητα για αλληλεπίδραση και συμμετοχή μέσα στις ομάδες, θέτοντας σε εφαρμογή τη 
Συνεργατική Θεωρία Μάθησης, τη Θεωρία της Κατανεμημένης Γνώσης και τη Θεωρία του 
Κοινωνικού Εποικοδομισμού (Μητροπούλου, 2011:9), μετατρέπεται σε ισχυρό εργαλείο με 
αποτέλεσμα την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων (Caple& Bogle, 2011, 
Tetard, Packalen& Patokorpi, 2009), αλλά και βοηθά τα μέλη τους στη συν-οικοδόμηση της 
γνώσης (Su& Beaumont, 2010: 417). Βασικό εργαλείο εκπαιδευτικών και μαθητών αποτελεί ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Καθώς και η παραδοχή «ότι οι ΤΠΕ είναι μέρος του σύγχρονου πολιτισμού και ο ρόλος τους 
σε ένα σύγχρονο μάθημα λογοτεχνίας είναι πολυδιάστατος. Δεν είναι απλό εργαλείο μάθησης, 
είναι η θύρα προς τον ψηφιακό κόσμο της εποχής μας, προς την ψηφιακή επικοινωνία η οποία 
δημιουργεί νέους τύπους κειμένων, νέες πρακτικές παραγωγής, διάδοσης και πρόσληψης της 
λογοτεχνίας» (Αποστολίδου Β. 2012  σ.5).  

«Κυβερνολογοτεχνία» είναι, μεταξύ των άλλων, και ο όρος που αποδίδεται στην 
«ηλεκτρονική, ψηφιακή, πληροφορική, δικτυακή λογοτεχνία, υπερλογοτεχνία: πολυάριθμοι, 
συναφείς όροι που αποπειρώνται να ορίσουν μια αναδυόμενη υπολογιστική λογοτεχνία, το κύριο 
χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι η παραγωγή και η πρόσληψή της έχουν προϋπόθεση τη 
μηχανή, τον υπολογιστή, την τεχνολογία» (Δημητρούλια Τ). 

Ο Crook (1998) κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή, στην 
αλληλεπίδραση στον υπολογιστή και στην αλληλεπίδραση δια μέσω του υπολογιστή. Στην πρώτη 
περίπτωση η αλληλεπίδραση αφορά ένα μόνο άτομο που αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα στον 
υπολογιστή, στη δεύτερη περίπτωση μια ομάδα ατόμων αλληλεπιδρά ενώ ασχολείται με ένα 
πρόγραμμα και η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να είναι πρόσωπο με πρόσωπο ή να 
διαμεσολαβείται από τον υπολογιστή. Στην τρίτη περίπτωση μια ομάδα ατόμων αλληλεπιδρά 
μέσω του δικτύου ενώ τα άτομα δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο (Τσεκούρα Ο. 2006). 

Στη διάρκεια του προγράμματος, σε ένα πρώτο στάδιο, οι μαθητές/μαθήτριες του κάθε 
σχολείου με  αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου “Η ιστορία ενός γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να 
πετάει” (Sepulveda, L. 2013), κάνοντας χρήση την τεχνική της συνεργατικής γραφής, 
χρησιμοποιώντας εργαλεία του Web 2.0 (όπως το Titanpad) και την συνεργατική πλατφόρμα 
συγγραφής Storybird συνέγραψαν το δικό τους ψηφιακό βιβλίο. Στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο 
στάδιο, τα παιδιά του κάθε σχολείου παρουσίασαν το ηλεκτρονικό τους βιβλίο κάνοντας χρήση 
ενός ακόμη συνεργατικού εργαλείου Web 2.0, του Padlet. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
οι μαθητές/μαθήτριες των δύο σχολείων επικοινωνούσαν μέσω του Skype. 

Εργαλεία 

Σημαντικές αλλαγές στον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας έχουν επιφέρει οι συνεχείς 
εξελίξεις στον χώρο του Διαδικτύου. Καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έχει 
διαδραματίσει το Web 2.0, μια δεύτερη γενιά διαδικτυακών υπηρεσιών βασισμένων στη 
συμμετοχή και τη συνεργασία των χρηστών. 

«Το Web 2.0 είναι η εταιρική επανάσταση στη βιομηχανία των υπολογιστών που προκαλείται 
από τη μετακίνηση στο διαδίκτυο ως πλατφόρμα, και την απόπειρα να καταλάβουμε τους κανόνες 
της επιτυχίας σε αυτήν τη νέα πλατφόρμα. Βασικός κανόνας ανάμεσα σε αυτούς είναι ο εξής: 
Χτίσιμο εφαρμογών που καρπώνονται τις επιδράσεις των δικτύων και βελτιώνονται όσο 
περισσότερο τις χρησιμοποιούν οι άνθρωποι (εκμετάλλευση της συλλογικής νοημοσύνης)» (O’ 
Reilly, 2006). 

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε στην εφαρμογή εργαλείων του Web 2.0 και συγκεκριμένα τα 
εργαλεία που εκτενώς χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 
 Youtube 
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 Padlet 
 Skype 
 TitanPad 
 3D Page Flip 
 Storybird 
 GoogleDrive 

Επιπροσθέτως, εφαρμόστηκαν τα εργαλεία Wordpress, Prezi και Smallpdf. 

Μεθοδολογία 

Η υλοποίηση του συνεργατικού προγράμματος με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας 
με τίτλο: «Συν-Ταξιδεύοντας πάνω σε ένα βιβλίο» πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού 
έτους 2015-16. Συμμετείχαν οι μαθητές/μαθήτριες της Ε’ τάξης δύο σχολείων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, το πρώτο (Σχολείο Α) ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
(13 μαθητές) και το δεύτερο (Σχολείο Β) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης (22 μαθητές). Ο σχεδιασμός του προγράμματος ξεκίνησε με την έναρξη του 
σχολικού έτους (τέλος Σεπτεμβρίου) και η υλοποίησή του διέτρεξε το σύνολο της σχολικής 
χρονιάς, στο τέλος της οποίας ολοκληρώθηκε (τέλος Απριλίου).  

Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών, που πήραν μέρος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου προγράμματος είχαν ενημερωθεί από την αρχή του σχολικού έτους κατά την 
πρώτη ενημερωτική συνάντηση από τις εκπαιδευτικούς των τάξεων και στα δύο σχολεία. Στη 
συνέχεια  είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν θετικά και οι ίδιοι την εργασία των παιδιών στην 
παρουσίασή της από τα ίδια τα παιδιά στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. Επιπλέον, η 
επιλογή και η παρουσία της εργασίας στην κεντρική σκηνή του Μαθητικού Συνεδρίου 
Πληροφορικής αποδεικνύει την αξία της καινοτομίας της για την εκπαιδευτική κοινότητα. Τέλος, 
θετική ήταν η  αποτίμηση της παρούσας εργασίας από τους/τις εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των 
παιδαγωγικών συναντήσεων που οργάνωσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι των Περιφερειών στις οποίες 
ανήκουν τα δύο σχολεία.  

Αφόρμηση: Μετά από προτροπή των εκπαιδευτικών, οι μαθητές οργανώνουν τη σχολική 
βιβλιοθήκη και διαπιστώνουν πως αυτή αποτελείται από πολλά και ενδιαφέροντα βιβλία. Στη 
συνέχεια, επιδίδονται σε σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο και παρατηρούν πως πολλά από αυτά 
υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή. Ξεφυλλίζουν ηλεκτρονικά βιβλία και τους γεννιέται η ιδέα της 
συγγραφής ενός ηλεκτρονικού βιβλίου που να ικανοποιεί τις επιθυμίες τους. 

Ομάδες: Η διαμόρφωση ενός οικείου και ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος ευνοεί την 
ανάπτυξη θετικού ψυχολογικού κλίματος, το διάλογο και τη συνεργασία. Οι σύγχρονες θεωρίες 
μάθησης αποδίδουν μεγάλη σημασία στον κοινωνικοπολιτισμικό παράγοντα και συνηγορούν υπέρ 
της οργάνωσης της διδασκαλίας κατά την οποία ευνοείται η κοινωνική αλληλεπίδραση και η 
συνεργατική μάθηση. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές των δύο τάξεων κατά την έναρξη του 
πρόγράμματος συγκρότησαν μικρότερες ομάδες με τη βοήθεια κοινωνιομετρικού τεστ και 
κοινωνιογράμματος. 

Οργάνωση της τάξης: Σχολείο Α: Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές εργάζονται 
σε ομάδες στον χώρο της τάξης τους κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει 
η αίθουσα και την “γωνιά ανάγνωσης” που έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει. Σχολείο Β: Σε όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές/μαθήτριες εργάζονται σε ομάδες στο χώρο της τάξης τους 
και κάνουν χρήση του διαδραστικού πίνακα που διαθέτει η αίθουσα. 

Υλοποίηση 

1η Φάση (Διάρκεια 3 μήνες): 

Σχολείο Α: Ορίζεται το διδακτικό συμβόλαιο από την ομάδα των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών θέτοντας ως έναν από τους στόχους την εξερεύνηση των μυστηρίων της 
βιβλιοθήκης. Οι μαθητές γίνονται εξερευνητές και ανακαλύπτουν τα κομμάτια ενός παζλ μέσα 
στη σχολική βιβλιοθήκη που όταν συντίθενται σχηματίζουν το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του 
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βιβλίου που θα επεξεργαστούν. Στη συνέχεια, εξερευνούν στο youtube βίντεο σχετικά με την 
υπόθεση του βιβλίου. Τα παιδιά κινητοποιούνται και αναζητούν επιπλέον στοιχεία. Η ανάγνωση 
ξεκινά. Κατά τη διάρκειά της αναλύονται και προσεγγίζονται θέματα σχετικά με την μόλυνση του 
περιβάλλοντος που προκαλείται από τους ανθρώπους και γίνονται αναφορές στη 
διαφορετικότητα. Καταγράφονται οι σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών και τα συναισθήματα 
που κυριαρχούν. Τα παιδιά καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στο τετράδιο φιλαναγνωσίας τους 
καθώς και προχωρούν στη δραματοποίηση κεφαλαίων του έργου. Το βίντεο που ετοιμάζουν το 
αναρτούν στο συνεργατικό padlet που έχουν δημιουργήσει τα δύο σχολεία. 

Σχολείο Β: Με αφορμή την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης βασισμένης στο 
ομώνυμο βιβλίο “Η ιστορία ενός γάτου που έμαθε σε έναν γλάρο να πετάει” τα παιδιά 
κινητοποιούνται και αναζητούν επιπλέον στοιχεία για την ταυτότητα του έργου. Μετά από 
συζήτηση αποφασίζεται να διαβαστεί και να επεξεργαστεί το βιβλίο στην τάξη. Κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης του βιβλίου αναλύονται και προσεγγίζονται θέματα σχετικά με τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος από τους ανθρώπους με τις επιπτώσεις αυτών στην αλυσίδα της φύσης, γίνονται 
αναφορές στη διαφορετικότητα, καταγράφονται οι πρωταγωνιστές, οι σχέσεις μεταξύ τους καθώς 
και τα συναισθήματα που κυριαρχούν. Στην επεξεργασία των θεμάτων (καταγραφή και 
εικονογράφηση) τα παιδιά κάνουν χρήση του ατομικού τετραδίου της Φιλαναγνωσίας. 
Παράλληλα, συγκεντρώνουν υλικό (σχόλια και εικόνες - ενδεικτικά από τις γραπτές εργασίες 
τους) για να τις μοιραστούν με τους “διαδικτυακούς” φίλους τους  στο συνεργατικό Padlet. 

Τα δύο σχολεία επικοινωνούν: Οι μαθητές των δύο σχολείων μέσω της εφαρμογής του Skype 
έρχονται σε πρώτη επαφή με τους νέους τους “διαδικτυακούς” φίλους. Ο ενθουσιασμός είναι 
μεγάλος και τα διερευνητικά ερωτήματα μεταξύ των μαθητών είναι πολλά καθώς πρόκειται για 
δύο σχολεία απομακρυσμένα τα ένα από το άλλο και διαφορετικά οργανωμένα. Λίγες ημέρες πριν 
από τα Χριστούγεννα, οι μαθητές του Σχολείου Α ετοιμάζουν παραδοσιακά γλυκά της περιοχής 
τους και οι μαθητές του Σχολείου Β σελιδοδείκτες και στη συνέχεια τα ανταλλάσσουν. 
Πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του Skype η 2η τηλεδιάσκεψη και τα παιδιά 
παρουσιάζουν τι ετοίμασαν και ανταλλάσσουν ευχές. Στη συνέχεια, γράφουν ευχές ταυτόχρονα 
στο συνεργατικό τους padlet και αναζητούν στο διαδίκτυο εικόνες χριστουγεννιάτικες και τις 
αναρτούν κι αυτές στον συνεργατικό πίνακα ανακοινώσεών τους.  

2η Φάση (Διάρκεια 1 μήνας): 

Σχολείο Α: Ξεκινά η ανάγνωση του δεύτερου μέρους του βιβλίου. Οι μαθητές χωρισμένοι σε 
τρεις ομάδες δημιουργούν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης τρεις νέους ήρωες που περιπλέκουν 
την ιστορία. Αρχικά ξεκινούν τη συγγραφή μέσω του συνεργατικού εργαλείου του Web 2.0, του 
Titanpad. Κατά την έναρξη της χρήσης του, οι δυσκολίες είναι αρκετές καθώς οι μαθητές 
καλούνται να δημιουργήσουν κανόνες που να ορίζουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Κάθε ομάδα 
συνεχίζει την ιστορία περιμένοντας να ολοκληρώσει η προηγούμενη τη συγγραφή της ιδέας της 
και ταυτόχρονα με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συμπληρώνει επιπλέον στοιχεία σε αυτά 
που ήδη έχουν γραφτεί. Στη συνέχεια, επεξεργάζονται τα κείμενα που δημιούργησαν και 
συνθέτουν τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από τον καθένα. Συμπληρώνουν μετά 
από διαλογική συζήτηση μέσα σε κάθε ομάδα επιπλέον ιδέες και το έργο προχωρά. Δημιουργείται 
η ανάγκη για έναν νέο τίτλο και για μια νέα εικονογράφηση. Πρόκειται για ένα νέο βιβλίο. Για τη 
συγγραφή του βιβλίου επιλέγεται το λογισμικό συγγραφής 3D PageFlip. Πρόκειται για τη 
δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.  

Σχολείο Β: Η ανάγνωση και η επεξεργασία του βιβλίου έχει ολοκληρωθεί. Τα παιδιά 
χωρίζονται σε τρεις ομάδες και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συγγράψει ένα νέο κεφάλαιο στην 
ιστορία που ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο ακολουθώντας το βιβλίο αλλά στη συνέχεια ένα 
γεγονός ανατρέπει την πλοκή και ορίζει διαφορετική  εξέλιξη και κατάληξη στην ιστορία. 
Δημιουργείται η ανάγκη για έναν νέο τίτλο και για μια νέα εικονογράφηση. Πρόκειται για ένα νέο 
βιβλίο. Για τη συγγραφή του βιβλίου επιλέγεται η συνεργατική πλατφόρμα συγγραφής Storybird. 
Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Τα δύο σχολεία επικοινωνούν. Οι μαθητές αναζητούν στη σχολική τους βιβλιοθήκη 
βιογραφικές σημειώσεις συγγραφέων και στη συνέχεια δημιουργούν τα δικά τους βιογραφικά 
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κείμενα μέσα από τα οποία παρουσιάζουν τον εαυτό τους. Τα στέλνουν στο e-mail που έχουν 
δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί για το πρόγραμμα και στη συνέχεια συνθέτουν μαζί με τους 
εκπαιδευτικούς ένα κοινόχρηστο έγγραφο στο google drive που τα περιέχει. Το αναρτούν το 
συνεργατικό padlet προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους οι “διαδικτυακοί” φίλοι.    

Κατασκευή ηλεκτρονικών βιβλίων. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής των συνεργατικών 
κειμένων των μαθητών ακολούθησε η κατασκευή των ηλεκτρονικών βιβλίων.  

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων ήταν η έρευνα για την επιλογή 
του κατάλληλου εργαλείου από το πλήθος εφαρμογών που είναι διαθέσιμες, καθώς δεν υπήρχε 
προηγούμενη εμπειρία στην παραγωγή ανάλογου έργου. Επιλέχθηκε το 3D PageFlip για το 
συνδυασμό σχετικά χαμηλού κόστους αγοράς, ευκολίας χειρισμού και όμορφων αισθητικά 
προτύπων. Το συγκεκριμένο εργαλείο παράγει 3D magazines & books, παίρνοντας σαν 
εισαγόμενη "πρώτη ύλη" αρχείο μορφής .pdf. 

Το δεύτερο βήμα της εργασίας ήταν η συγκέντρωση και η τελική επιλογή του υλικού που θα 
χρησιμοποιούσαμε, από τις συναδέρφους εκπαιδευτικούς της α/θμιας εκπαίδευσης, που 
περιλάμβανε τα κείμενα και τις ζωγραφιές που δημιούργησαν τα παιδιά. Τα κείμενα γράφτηκαν 
και αποθηκεύτηκαν σε μορφή .doc ενώ οι ζωγραφιές σαρωθήκανε και αποθηκεύτηκαν σε αρχεία 
μορφής .jpg. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία ομοιομορφίας του ηλεκτρονικού υλικού, 
ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αισθητικά αποτέλεσμα. 

Το τρίτο βήμα ήταν η μετατροπή των αρχείων από τη μορφή .doc & .jpg σε μορφή .pdf, 
συμβατή με τις απαιτήσεις της εφαρμογής παραγωγής e-book. Η μετατροπή έγινε με τη βοήθεια 
του online εργαλείου Smallpdf που προσφέρεται δωρεάν για χρήση μέχρι την μετατροπή κάποιου 
αριθμού αρχείων και επί πληρωμή για πιο επαγγελματικές χρήσεις. Στην περίπτωση μας, μας 
εξυπηρέτησε στην free έκδοση χωρίς προβλήματα και με απροβλημάτιστο εξαγόμενο 
αποτέλεσμα. 

Στο τέταρτο βήμα και τελευταίο, όσον αφορά την προετοιμασία του υλικού για εισαγωγή στην 
εφαρμογή παραγωγής του ηλεκτρονικού βιβλίου, έγινε η συγχώνευση των αρχείων/σελίδων του 
βιβλίου σε ένα αρχείο .pdf για κάθε σχολείο, ώστε να δημιουργηθεί η "πρώτη ύλη" για τα e-books. 
Η συγχώνευση έγινε με το ίδιο online εργαλείο που έγινε και η μετατροπή και ήταν μια απλή 
διαδικασία ταξινόμησης στη σωστή σειρά των επιμέρους αρχείων. 

Το πέμπτο βήμα ήταν η παραγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων με την εφαρμογή 3D PageFlip. 
Επιλέχθηκε το κατάλληλο πρότυπο (template) και έγινε η εισαγωγή του αρχείου .pdf. Η μηχανή 
που επιλέχθηκε για το rendering ήταν η swf για μικρότερο μέγεθος του εξαγόμενου αρχείου. Το 
rendering χρειάστηκε μόνο λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί και επιλέχθηκε τα βιβλία να 
παραχθούν σε μορφή .html, ώστε να είναι διαθέσιμα από το Διαδίκτυο. Επίσης επιλέχθηκε να 
δημιουργηθεί και εξαγόμενο αποτέλεσμα σε μορφή συμβατή με mobile συσκευές, ώστε τα βιβλία 
να μπορούν να διαβαστούν και από κινητά ή ταμπλέτες.  

Το έκτο και τελευταίο βήμα του έργου, ήταν η ανάρτηση των ηλεκτρονικών βιβλίων σε 
ιστότοπο (http://vivlioparea.byethost11.com/wp/) που κατασκευάστηκε με την πλατφόρμα 
WordPress 

3η Φάση(Διάρκεια 1 μήνας):  

Σχολείο Α: Τα παιδιά παρουσιάζουν στο κοινό τους Padlet (συνεργατικό εργαλείο Web 2.0) το 
δημιούργημά τους, το ψηφιακό τους βιβλίο, στους “διαδικτυακούς” φίλους τους, αντίστοιχα 
αποδέχονται και την παρουσίαση του δικού τους ηλεκτρονικού βιβλίου, αλληλεπιδρούν 
σχολιάζοντας σχετικά με τις εμπειρίες τους κατά τη διαδικασία συγγραφής. 

Σχολείο Β: Τα παιδιά παρουσιάζουν στο κοινό τους Padlet (συνεργατικό εργαλείο Web 2.0) το 
δημιούργημά τους, το ψηφιακό τους βιβλίο, στους “διαδικτυακούς” φίλους τους, αντίστοιχα 
αποδέχονται και την παρουσίαση του δικού τους ηλεκτρονικού βιβλίου, αλληλεπιδρούν 
σχολιάζοντας σχετικά με τις εμπειρίες τους κατά τη διαδικασία συγγραφής. 

Τα δύο σχολεία επικοινωνούν. Οι μαθητές και των δύο σχολείων συνθέτουν και παρουσιάζουν 
την πορεία της συνεργασίας τους μέσα από εικόνες με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής 
prezi. 
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Αποτίμηση / αξιολόγηση της δημιουργίας του ηλεκτρονικού βιβλίου 
Η διαδικασία της παραγωγής των ηλεκτρονικών βιβλίων κρίνεται σχετικά απλή και ξεκάθαρη, 

χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ίσως το πιο χρονοβόρο κομμάτι της ήταν η συγκέντρωση και η 
επιλογή από το πλούσιο υλικό, που είχε δημιουργήσει το μεράκι των παιδιών και των δασκάλων 
τους.  

Τα εργαλεία μετατροπής και συγχώνευσης που είχαμε στη διάθεση μας ήταν freeware, απλά 
στην χρήση τους, χωρίς να χρειαστεί κάποια εγκατάσταση στον υπολογιστή και κάνανε την 
δουλειά μας γρήγορα και αποτελεσματικά.  

Το εργαλείο δημιουργίας των ηλεκτρονικών βιβλίων ήταν απλό στην χρήση του, οι επιλογές 
που χρειάστηκε να κάνουμε ήταν λίγες και προφανείς και το αποτέλεσμα σε μορφή .html όμορφο 
αισθητικά και λειτουργικό. Σημειώνεται εδώ πως το e-book μπορεί να εξαχθεί και σε μορφή .exe 
για αυτόνομη χρήση σε υπολογιστή χωρίς να χρειαστεί πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

Σχολείο Α: Πρόκειται για ένα σχολείο που ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας με μικρό μαθητικό δυναμικό. Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου αποτελούσε 
και αίθουσα διδασκαλίας της τάξης με αποτέλεσμα οι μαθητές έχοντας συνεχώς στη διάθεσή τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές να εξοικειωθούν με τη χρήση τους. Ο αριθμός ωστόσο αυτών που 
μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προγράμματος ήταν μικρός – ένας για κάθε ομάδα 
– και καθιστούσε δύσκολο το συνεργατικό έργο των ομάδων. Επιπλέον, η έλλειψη 
βιντεοπροβολέα δυσκόλευε την επικοινωνία των μαθητών των δύο σχολείων. Ωστόσο 
τοποθετώντας έναν υπολογιστή στον χώρο που γινόταν η ανάγνωση του βιβλίου και σε σημείο 
που όλοι είχαν οπτική επαφή βοήθησε τους μαθητές να απολαύσουν τη διαδικασία. 

Σχολείο Β: Πρόκειται για ένα σχολείο που ανήκει στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και διαθέτει μεγάλο αριθμό παιδιών στο μαθητικό 
δυναμικό του. Το πολυπληθές χαρακτηριστικό του σχολείου δηλώνει τη δυσκολία χρήσης της 
αίθουσας που χρησιμοποιείται ως εργαστήριο πληροφορικής καθώς σε αυτήν υλοποιείται το 
μάθημα της Πληροφορικής για όλες τις τάξεις σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 
Η έλλειψη  υπολογιστών – ένας για κάθε ομάδα – καθιστούσε δύσκολο το συνεργατικό έργο των 
μελών των ομάδων. Η υπαρκτή δυσκολία αντιμετωπιζόταν με την προγραμματισμένη χρήση του 
διαδραστικού πίνακα που διαθέτει η τάξη από την κάθε ομάδα.  

 Ένα πρόβλημα που συχνά ανέκυπτε κατά τη συνεργατική διαδικασία ήταν η δυσκολία 
σύνδεσης στο διαδίκτυο, γεγονός που είχε να κάνει με τεχνικούς και άλλους παράγοντες. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να ματαιώνονται οι «διαδικτυακές συναντήσεις» των παιδιών ανάμεσα στα 
δύο σχολεία με συνακόλουθη την απογοήτευση αλλά και την προσμονή για την επόμενη εφικτή 
επικοινωνία. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η γενική επιβάρυνση στην καθημερινή σχολική υλοποίηση του 
ωρολογίου προγράμματος, γεγονός που βάζει πάντα σε σκέψεις και δημιουργεί την ανάγκη για πιο 
ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα.  

Συζήτηση 

Η λογοτεχνία αποτέλεσε το πλαίσιο αναφοράς στην παρούσα εκπαιδευτική δράση. 
Συγκεκριμένα, ένας πρωταρχικός στόχος ήταν η καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών 
καθώς και η αξιοποίηση του παιδαγωγικού ρόλου της στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Ροντάρι Τζ, 2001). Η συγγραφή από τα παιδιά φανταστικών ιστοριών, που ανατρέπουν 
την πραγματικότητα και εκπλήσσουν με το απροσδόκητο αποτέλεσε βασική σκέψη στο 
σχεδιασμό του προγράμματος: «Συν-Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο». Συμπληρωματικά, 
αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η αντιδικία με την πραγματικότητα, συνθέτει, άλλωστε, το 
μυστικό λόγο ύπαρξης της λογοτεχνίας (Μάριο Βάργκας Λιόσα, 2001). 

Επιπλέον, βασικός στόχος υπήρξε και η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, μία 
από τις σημαντικότερες ικανότητες του ανθρώπου, ως δυναμική διαδικασία συνδυασμού 
της φαντασίας, της γνώσης, της εμπειρίας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
(Μαγνήσαλης Κ, 1991).  
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Η αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω 
της λογοτεχνίας απέδειξε τη συμβολή της, αρχικά, στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος 
των παιδιών. Η παροχή πολλαπλών και ελκυστικών εργαλείων στη μελέτη λογοτεχνικών 
κειμένων,  και, στη συνέχεια, στη συγγραφή και δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλίου 
κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών σε όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. 

Τέλος, είναι απαραίτητο να τονιστεί η συνεργατική δράση που υλοποιήθηκε με τη 
συνδρομή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, μία δράση  που θα ήταν ανέφικτο να 
πραγματοποιηθεί εξαιτίας της απόστασης που χωρίζει τα δύο σχολεία. Στη διάρκεια του 
προγράμματος,  διαμέσου συνεργατικών δραστηριοτήτων και επαφών, τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να γνωριστούν και να χτίσουν μία «διαδικτυακή» σχέση επικοινωνίας και 
ενδιαφέροντος. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη συνεργατική μάθηση με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων 
και συγκεκριμένα παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη πρόταση δημιουργικής γραφής που στηρίζεται 
πάνω σε ένα επιλεγμένο βιβλίο. Οι μαθητές συνεργάζονται και δημιουργούν. Επιβεβαιώνεται και 
αναδεικνύεται η συμβολή του υπολογιστή στη διαδικασία της κοινωνιογνωστικής μάθησης. 
Συγκεκριμένα, όπως παρατηρεί ο Kelly (1984:136), σε μία εργασία στο σχολείο, κατά την οποία 
τα μέλη της ομάδας μπορούν να αλληλεπιδρούν, οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνο να «μιλούν για 
Γεωγραφία ή Ιστορία», μαθαίνουν και να επικοινωνούν τις ιδέες τους στους συμμαθητές τους, να 
διαμορφώνουν θέσεις και επιχειρήματα μέσα από μία διαδικασία λήψης αποφάσεων και λογικών 
εναλλακτικών διεξόδων σκέψης στο πλαίσιο της ομάδας.  
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Μια διαθεματική προσέγγιση του παραμυθιού στη Φυσική Αγωγή 
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Περίληψη 

Ως διδακτικό αντικείμενο επιλέχθηκε το λαϊκό παραμύθι λόγω διαχρονικότητας του και της θετικής 
ψυχολογικής και παιδαγωγικής επίδρασης που ασκεί στο παιδί και προσεγγίστηκε διαθεματικά, μια 
καινοτόμα ως προς το περιεχόμενο και τη μέθοδο εργασίας, προσέγγιση γνωστικού αντικείμενου που δεν 
κατατέμνεται σε χωριστά μαθήματα, αλλά διδάσκεται και κατακτάται ως ενιαία οντότητα από τους/τις 
μαθητές/τριες, οι οποίοι αυτενεργώντας αναπτύσσουν πρωτοβουλίες μέσω προσωπικών προβληματισμών 
και ενδιαφερόντων και είναι σύμφωνης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, ως 
δίαυλος κατά το συνδυασμό αφήγησης λαϊκού  παραμύθι και Φυσικής Αγωγής χρησιμοποιήθηκε το 
παιχνίδι, που είναι άρρηκτα δεμένο με το παιδί και την ελεύθερη έκφραση και δράση του, παρέχοντας 
ταυτόχρονα δυνατότητες σωματικής εκγύμνασης εφόσον αποσκοπεί σε συγκεκριμένους στόχους. 
Ειδικότερα επιλέγεται ελεύθερα ένα λαϊκό παραμύθι και συνδυάζεται η αφήγηση-ακρόαμα με διακοπή σε 
κρίσιμα σημεία για τη δράση του παραμυθιού με παιχνίδια, παραδοσιακά, αυτοσχέδια, ομαδικά ή ατομικά, 
προσφέροντας στα παιδιά χαρά, ικανοποίηση και ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων και φαντασίας.   
Λέξεις κλειδιά: λαϊκό παραμύθι, διαθεματική προσέγγιση, αυτενέργεια, λεπτή κινητικότητα, 
ομαδοδυσυνεργασία, παιχνίδι. 

Εισαγωγή  

Λόγοι επιλογής της διαθεματικής προσέγγισης διδασκαλίας του λαϊκού παραμυθιού ως 
γνωστικού αντικείμενου  είναι ότι το σχολείο σήμερα οφείλει να διατηρήσει το κύρος του και να 
αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό παιδαγωγικό και γνωστικό περιβάλλον καθώς και ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής, αποσκοπώντας όχι μόνο στην 
παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και στην πολυπλοκότητα και τη 
ρευστότητα της κοινωνίας της γνώσης του σήμερα και των συνεχών επιστημονικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων. Άλλωστε η αλματώδης και η συνεχής αύξηση της πληροφόρησης 
συντελούν στη συχνή αναθεώρηση της γνώσης, οδηγώντας έτσι το σχολείο σε νέους δρόμους 
αναζήτησης όχι τόσο παροχής γνώσης αλλά στο να καταστήσει τους/τις μαθητές/τριες ικανούς να 
ερευνούν τις σωστές πηγές γνώσης. Επιπλέον το σχολείο σήμερα από την μία οφείλει να 
μεταδώσει στους/στις μαθήτριες διαχρονικές αξίες και από την άλλη να τους καταστήσει ικανούς 
να μαθαίνουν και να επανακαταρτίζονται δηλαδή πιο απλά να τους/τις καταστήσει ικανούς πώς θα 
μαθαίνουν και πώς θα διευρύνουν συνεχώς τους πνευματικούς ορίζοντές τους. Αρωγός στην 
προσπάθεια αυτή είναι η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης όπου ο/η μαθητής/τρια του σήμερα 
θα διερευνά τη γνώση για να την κατακτήσει με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να παρακινείται για 
περισσότερη μάθηση και γνώση. Η διαθεματική προσέγγιση συνιστά μία καινοτομία όχι μόνο ως 
προς το περιεχόμενό της αλλά και ως προς τη μέθοδο εργασίας, διότι σύμφωνα με αυτήν το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν διαχωρίζεται σε μαθήματα και δεν γίνεται σε μία συγκεκριμένη 
ώρα το καθένα αλλά διάφορες καταστάσεις μάθησης προσεγγίζουν το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας ως κάτι ενιαίο και αδιαίρετο (Σαλβαράς γ 2004: 132). Χάρη στη διαθεματική 
προσέγγιση και ανάλογα με το θέμα το οποίο εξετάζεται τα μαθήματα ενοποιούνται και οι 
μαθητές/τριες ενεργοποιούνται συγχρόνως. Δεν χρησιμοποιείται μία αυστηρά ορισμένη μέθοδος 
διδασκαλίας αλλά μία διευρυμένη μέθοδος με την οποία δίνονται οι δυνατότητες οι μαθητές/τριες 
να ενεργούν κατά τη διδασκαλία και η μάθηση να είναι βιωματική. Χρησιμοποιείται η εποπτεία 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 414 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

σε μεγάλο βαθμό και οι μαθητές/τριες ουσιαστικά μαθαίνουν μέσα από δικούς τους 
προβληματισμούς, εκτιμήσεις και λάθη. 

Από την άλλη πλευρά οι θετικές επιδράσεις του ακροάματος λαϊκών παραμυθιών στη 
ψυχολογία του παιδιού είναι πολλαπλές. Είναι κοινά αποδεκτό ότι το παραμύθι ως λογοτεχνικό 
είδος έχει πετύχει να επιβιώσει ως τις μέρες μας διατηρώντας τη ζωντάνια του καθώς επίσης ότι 
αποτελεί ένα ευχάριστο ακρόαμα ή ανάγνωσμα των παιδιών αλλά και των μεγάλων. Έχει 
αποδειχθεί ερευνητικά ότι το παραμύθι έχει τεράστια παιδαγωγική αξία και συμβάλλει στην 
ωρίμανση του παιδιού. Αναλυτικότερα το άτομο από μικρή ηλικία επιδιώκει την 
ανεξαρτητοποίηση του ακόμη και από άτομα που είναι προσκολλημένα από την ίδια τη φύση 
όπως είναι οι γονείς του και στη δημιουργία μιας προσωπικότητας αυτόνομης και ικανής να 
ανταπεξέλθει μόνη της στις απαιτήσεις και τους κινδύνους της ζωής. Με τα μηνύματα του, 
λοιπόν, το παραμύθι δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να διαμορφώσει μία τέτοια προσωπικότητα 
καθώς βλέπει τον ήρωα, ακόμα και τον πιο αδύναμο και περιφρονημένο, στο τέλος του 
παραμυθιού πάντα να καταφέρνει να πετυχαίνει ένα ακατόρθωτο αρχικά στόχο κάνοντάς το να 
πιστέψει ότι και οι πιο αδύναμοι μπορεί να πετύχουν στη ζωή τους και να γίνουν υπάρξεις 
ανεξάρτητες και αυτοδύναμες. Το παραμύθι βοηθά το παιδί να συμφιλιωθεί και να αποδεχτεί το 
σώμα του και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό και τέλος να ξεπεράσει 
κάθε φυσική, σωματική ατέλεια και κατωτερότητας του τόσο σε σχέση με τους συνομηλίκους του 
όσο και με τους ενηλίκους καθώς ταυτίζεται με τις ατέλειες του ήρωα που στο τέλος επιτυγχάνει 
να γίνει σεβαστός και αποδεκτός. Συμβάλει στην αποδοχή κάθε δυσάρεστης κατάστασης όπως 
είναι ο θάνατος της φυσικής μητέρας και στην αποδοχή αρνητικών συναισθημάτων και γεμίζει 
αισιοδοξία στο παιδί ότι σαν τον ήρωα θα τα καταφέρει. Το παραμύθι καθώς δεν αναφέρεται σε 
ένα ορισμένο πρόσωπο αλλά μόνο στις ιδιότητες, στην εργασία και την κοινωνική θέση του ήρωα 
βοηθούν το παιδί να ταυτιστεί ευκολότερα με τον ήρωα, να επιλύσει τα προβλήματα που τον 
απασχολούν και να οδηγηθεί μαζί του στην κάθαρση. Το παραμύθι βρίσκεται στους αντίποδες της 
λογικής. Τα παιδιά διασκεδάζουν, μεταφέρονται σε κόσμους φανταστικούς και ονειρώδες μακριά 
από την πεζή και ίσως σκληρή καθημερινή ζωή καλλιεργώντας τους παράλληλα την αγάπη για 
την ανάγνωση του βιβλίου. Γίνεται αντιληπτο με αυτήν την επιγραμματική αναφορά στις θετικές 
επιδράσεις του παραμυθιού ότι ο συνδυασμός φυσικής αγωγής και αφήγησης λαϊκού παραμυθιού 
στα πλαίσια της διαθεματικότητας μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν καθώς και τα δύο 
συντελούν στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού, σωματική και ψυχική. Ο συνδυασμός τους αποτελεί 
μια καινοτόμα, δημιουργική προσέγγιση που ξεφεύγει από τη συνήθη λογική της πορείας 
διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής μέσω ασκήσεων που δεν πλαισιώνονται από ένα 
ελκυστικό σενάριο, όπως αυτό του παραμυθιού.  

  Η προσέγγιση του λαϊκού παραμυθιού κατά την ώρα της φυσικής αγωγής γίνεται μέσω 
ατομικών και ομαδικών παιχνιδιών, παραδοσιακών ή σύγχρονων καθώς και αυτοσχέδιων από τον 
εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/τριες. Να αναφερθεί ότι η σχέση παιδιού, παιχνιδιού και 
μάθησης είναι διαχρονική. Σύμφωνα με τον Baptiste (όπ. Αναφ. Μποτσόγλου: 2010 22)  «Το 
παιχνίδι είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι όλων των ηλικιών ανακαλύπτουν, δημιουργούν και 
επικοινωνούν» καθώς επίσης ότι «Το παιχνίδι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των 
ανθρώπινων φύλων ακόμα και των ζώων με ανώτερη διανοητικότητα» (Σαγώνας: 2013, 10). Το 
παιχνίδι, λοιπόν, είναι η ουσία της ζωής και της εκμάθησης και συνδέεται άμεσα με το παιδί 
καθώς είναι μία εθελοντική δραστηριότητα ή απασχόληση, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε 
κάποια καθορισμένα τοπικά και χρονικά όρια σύμφωνα με κανόνες, ελεύθερα αποδεκτή, 
αποτελώντας αυτοσκοπό και συνοδευόμενη από ένα αίσθημα χαράς και από τη συνείδηση ότι 
είναι κάτι διαφορετικό από τη συνήθη ζωή. (Χουιζίνγκα: 2010: 50) Ειδικότερα στο πλαίσιο της 
διαθεματικότητας προσπαθήσαμε να συνδέσουμε με δίαυλο διάφορα είδη παιχνιδιών το παραμύθι 
με το μάθημα της γυμναστικής. Το παιχνίδι μέσω παραμυθιού ως επικοινωνία και έκφραση  δίνει 
τη δυνατότητα στο παιδί να συνδυάσει τη σκέψη και τη δράση προσφέροντας στους συμπαίκτες 
του και εισπράττοντας το ίδιο ικανοποίηση και χαρά. Το εθελοντικό, αυθόρμητο και ενστικτώδες 
παιχνίδι, όταν υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους φυσικής εκγύμνασης συμβάλει στην υγιή 
ανάπτυξη του παιδιού καθώς αποτελεί ένα μέσο για να μάθει κάποιος να ζει και όχι απλά για να 
περνά την ώρα του, προάγοντάς το γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Ο στόχος αυτός 
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επιτελείται άριστα, όταν το παιχνίδι έχει ως υπόβαθρο το λαϊκό παραμύθι που αποτελεί όπως και 
το παιχνίδι, ένα φαινόμενο κοινωνικό και αναπαράγει ένα σύνολο σκέψεων και νοοτροπιών όπως 
άλλωστε κάθε πολιτιστική πράξη. Να σημειωθεί, επίσης, ότι το κάθε παιδί-ακροατής βιώνει το 
παραμύθι την ώρα της γυμναστικής με ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης, σύμφωνα με τη ζωή και 
τις εμπειρίες του, ασκούμενο συγχρόνως στην ακρόαση, την συγκέντρωση, την καλλιέργεια της 
φαντασίας, την εξάσκηση της ισορροπίας, επιδεξιότητας και μυϊκής δύναμης.   

  Συνοψίζοντας στα πλαίσια της διαθεματικότητας επιχειρήθηκε και η σύνδεση του λαϊκού 
παραμυθιού με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Το ερευνητικό πρόβλημα που κλήθηκε να 
επιλύσει αυτή η εργασία είναι η διερεύνηση κατά πόσο αγγίζοντας διαθεματικά το λαϊκό 
παραμύθι είναι δυνατόν να σχεδιαστεί σύμφωνα με την καινοτομική και εποικοδομητική 
αντίληψη για το αναλυτικό πρόγραμμα στο μάθημα της φυσικής αγωγής και να προκαλέσει πόλο 
έλξης και ταυτόχρονα σωματικής κίνησης και γνωστικής ανάπτυξης καθώς και συναισθηματικής 
αποτιμήσης και σεβασμού του λαϊκού παραμυθιού από μέρους του/της  μαθητή/τριας. Η  
παρούσα, λοιπόν, εργασία με τίτλο «Μια διαθεματική προσεγγιση του παραμυθιού στη Φυσική 
Αγωγή» έχει ως στόχους να διερευνηθούν: α) η φύση και τα χαρακτηριστικά της σχολικής γνώσης 
και φυσικής αγωγής μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης του λαϊκού παραμυθιού στο πλαίσιο 
του  μαθήματος της γυμναστικής στο δημοτικό σχολείο,  στο οποίο φοιτούν ηλικιακά 
μαθητές/τριές, οι οποίοι/ες έλκονται από την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών, β) στο αν και πώς οι 
μαθητές/τριές του δημοτικού παρουσιάζουν μία σωματική  και γνωστική πρόοδο καθώς και 
θελκτικής έλξης προς το λαϊκό παραμύθι και ευρύτερα την παράδοση και τέλος γ) στο να 
καθιστούν ικανοί  κάτοχοι των βασικών χαρακτηριστικών των λαϊκών παραμυθιών όπως για 
παράδειγμα της χαρακτηριστικής έναρξης και κατακλείδας των παραμυθιών, της αναγνώρισης 
των δύο βασικών ηρώων ενός παραμυθιού, του καλού και του κακού. Άλλωστε να τονιστεί 
ολοκληρώνοντας ότι καθώς το παραμύθι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ούτε 
σε καθορισμένο  ήρωα, εφόσον και το όνομά του ορίζεται μόνο από την ιδιότητά του (γέρος) ή 
την κοινωνική του θέση (βασιλιάς) ή τέλος ένα χαρακτηριστικό του (Χιονάτη, από το λευκό 
δέρμα) και δεν είναι πολυπρόσωπο, αποκτά διαχρονικότητα και βοηθά στην ταύτιση, βασικό 
χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, του παιδιού με τον ήρωα και στην προβολή προτύπων και 
συμπεριφορών, μέσω μιας επιθυμητής πράξης δηλαδή του παιχνιδιού και μάλιστα του 
στοχευόμενου παιχνιδιού κατά την ώρα της γυμναστικής.  

Κύριο Σώμα 

Η επιλογή του λαϊκού παραμυθιού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές  
Βάση της διαθεματικής προσέγγισης το λαϊκό παραμύθι αρχικά συνδέθηκε με το μάθημα της 

γλώσσας αποσκοπώντας κυρίως στην ανάπτυξη του γραπτού και του προφορικού λόγου και των 
αναγνωστικών δεξιοτήτων. Ειδικότεροι στόχοι αποτέλεσαν η εξοικείωση των μαθητών/τριών με 
το ιδιαίτερο αυτό λογοτεχνικό είδος  και τα μορφολογικά, αισθητικά και τεχνικά χαρακτηριστικά 
του καθώς και τα χρονικά και χωρικά επίπεδά του, τους συμβολισμούς και τα μοτίβα του και 
τέλος τη σχέση του με το «διάδοχό» του το έντεχνο παραμύθι. Χάρη στη διαθεματική προσέγγιση 
η ενασχόληση με το διδακτικό αντικείμενο του λαϊκού παραμυθιού δεν είχε όμως μονάχα 
αποκλειστικά γλωσσικούς στόχους, αλλά συνδέθηκε με το μάθημα της Μελέτης του 
Περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα με την ενότητα «Πολιτισμός και Μουσεία». Προκλήθηκε το 
ενδιαφέρον των μαθητών/τριών καθώς βρήκαν προσωπικούς λόγους ενασχόλησης με το λαϊκό 
παραμύθι και ανέλαβαν πρωτοβουλίες για διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να 
πάρουν συνεντεύξεις από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, που τους αφηγήθηκαν λαϊκά 
παραμύθια, τα οποία συνέλεξαν και συνέταξαν σε βιβλίο και σε σύνδεση με το μάθημα των 
εικαστικών εικονογράφησαν οι ίδιοι, ενώ σε σύνδεση με το μάθημα της μουσικής συνέθεσαν 
μουσικά μοτίβα και αυτοσχέδιους ήχους, τους οποίους χρησιμοποίησαν στο μάθημα της 
θεατρικής αγωγής κατά την αφήγηση παραμυθιών από τους ίδιους παρουσία των συμμαθητών και 
των γονέων τους σε εκδήλωση κατά τη λήξη της καλοκαιρινής γιορτής.  Να σημειωθεί ότι βιώσαν 
τη χαρά ότι αποτέλεσαν οι ίδιοι την πρωτογενή πηγή καταγραφής κάποιων λαϊκών παραμυθιών 
και κατανόησαν, ζωντάνεψαν και αγαπήσαν ντοπολαλιές, όπως βλάχικα ποντιακά και άλλα 
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γλωσσικά ιδιώματα. Γενικότερα η γλώσσα αποτέλεσε τη βάση σε κάθε μάθημα του σχολείου, 
όπως και της φυσικής αγωγής, με το οποίο συνδέθηκε διαθεματικά. 

Δομή διδακτικών ενοτήτων και υποενοτήτων  

Ο πίνακας 1ος  παρουσιάζει τη δομή της διδακτικής πορείας των διδακτικών ενοτήτων και 
υποενοτήτων: 

Πίνακας 1ος : Τίτλος παραμυθιού: Της γης ο αφαλός 
Διδακτική πορεία 

Φάσεις Στόχοι  Τίτλος παιχνιδιού  
Α) Εισαγωγικό μέρος 
Προθέρμανση Ανάπτυξη κινητικότητας 

και δημιουργικότητας  
Διάφοροι τύποι μετακίνησης – 
παραλλαγή σκυταλοδρομίες με 
διάφορους τύπους μετακίνησης 

Β) Κυρίως διδακτικό μέρος - δραστηριότητες 
Α)δραστηριότητα –
παραδοσιακό ομαδικό 
παιχνίδι 

Καλλιέργεια ρυθμού «Ένα λεπτό κρεμμύδι» με 
συγκεκριμένα βήματα – ως παραλλαγή 
το ίδιο παιχνίδι με ελεύθερο 
βηματισμό  

Β)δραστηριότητα – 
Δυαδικό παιχνίδι 

Μυϊκή ενδυνάμωση μέσω 
αντίδρασης σε εξωτερικό 
ερέθισμα 

«Άλογα και καβαλάρηδες» - 
παραλλαγή το αρχαίο παιχνίδι 
Κάλαμος 

Γ)δραστηριότητα –
ομαδικό παιχνίδι 

 

Καλλιέργειας ταχύτητας 
και επιδεξιότητας 

«Πύργο χτίζω, πύργο γκρεμίζω»- 
παραλλαγή τζαμί 

Δ)δραστηριότητα -
ατομικό παιχνίδι 

Καλλιέργεια ευλυγισίας και 
ταχύτητας  

«Στεφανόπορτα» 

Ε)δραστηριότητα-
ομαδικό παιχνίδι 

 Καλλιέργεια ταχύτητας και 
εφευρετικότητας 

«Ποιος φοβάται το δράκο» 

Στ)δραστηριότητα-
ατομικό και ομαδικό 
παιχνίδι 

Καλλιέργεια επιδεξιότητας 
και ευλυγισίας 

«Τα χίλια εμπόδια» 

Ζ)δραστηριότητα- 
ομαδικό παιχνίδι 

Καλλιέργεια ταχύτητας, 
κινητικής επιδεξιότητας 
φαντασίας 

«Αγρίμια, δράκοι και αφέντες» 

Η)δραστηριότητα-
ατομικό και ομαδικό  
παιχνίδι 

Μυϊκή ενδυνάμωση και 
καλλιέργεια φαντασίας  

«Αετός με καλούδια» 

Γ) Αποθεραπεία 
Παραδοσιακοί χοροί Εκμάθηση παραδοσιακών 

χορών 
Καλαματιανός, συρτός, στα τρία, 
τσάμικος 

Δ) Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση 
Δόθηκαν ή επιλέχθηκαν 
λαϊκά παραμύθια  

Ορίστηκαν στόχοι Σχεδιάστηκαν παιχνίδια ή ασκήσεις με 
βάση λέξεις–κλειδιά για την εξέλιξη 
της δράσης και παρουσιάστηκαν.  

Μεθοδολογία 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τον πίνακα 1ο κάθε μία από τις διδακτικές ενότητες αποτελείται από 

υποενότητες σύμφωνα με τη βασική δομή ενός παραμυθιού:  αρχή – μέση – τέλος. Όλες οι 
ενότητες διεξάγονται με ανάλογο τρόπο, δηλαδή ο/η γυμναστής/στρια σε συνεργασία με τον/τη 
δάσκαλο/α της τάξης αφηγούνται αρχικά το παραμύθι - στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο το 
παραμύθι «Ο αφαλός της γης», ενώ οι μαθητές/τριες κάθονται χαλαρά σε κυκλική θέση, έτσι ώστε 
να έχουν μεταξύ τους οπτική επαφή. Σε σημεία κρίσιμα για την εξέλιξη της δράσης  του 
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παραμυθιού διακόπτεται η αφήγηση και επιλέγονται οι λέξεις-κλειδιά ως έναυσμα για να δοθούν 
από τον/την γυμναστή/στρια οι οδηγίες-κανόνες ενός παιχνιδιού το οποίο εναρμονίζεται 
κατάλληλα με τη λέξη και την πλοκή του παραμυθιού. Ακόμη παρατίθενται παραλλαγές 
δραστηριοτήτων που μπορούν να γίνουν ακριβώς στα ίδια σημεία-λέξεις-κλειδιά. Να επισημανθεί 
γενικότερα ότι κατά την εφαρμογή ενός ανάλογου διδακτικού σεναρίου μέσω επιλογής ενός 
λαϊκού παραμυθιού, το ίδιο το παραμύθι είναι εκείνο το οποίο ορίζει το σύνολο των διδακτικών 
δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής που θα υλοποιηθούν κατά την ώρα του μαθήματος από τους 
βασικούς συντελεστές της τάξης, τον/την γυμναστή/στρια και τους/τις  μαθητές/τριες, δηλαδή 
ορίζονται και εναρμονίζονται από το γενικό πλαίσιο που θέτει το ίδιο το παραμύθι με τον ήρωα 
του, τον τόπο της δράσης και της εξέλιξης της μέσω των τριών δοκιμασιών που καλείται να φέρει 
εις πέρας ο ήρωας - βασικό μορφολογικό στοιχείο του παραμυθιού- έως ότου να πετύχει τον 
στόχο του. 

Ανάλυση της διδακτικής πορείας  

Προθέρμανση – Αρχή του παραμυθιού: 
Ο/η γυμναστής/ρια ή σε συνεργασία με τον/την δάσκαλο/λα  ξεκινώντας με τη γνωστή και 

αγαπημένη έναρξη των λαϊκών παραμυθιών «Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη γυρισμένη …» 
ξεκινά την αφήγηση του παραμυθιού «Ο αφαλός της γης». Αν οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν ή δεν 
επιθυμούν να το αφηγηθούν μπορούν να το διαβάσουν. Ωστόσο να επισημανθεί ότι το λαϊκό 
παραμύθι είναι δημιούργημα του λαού που διαδόθηκε και διασώθηκε προφορικά, ακόμη περιέχει 
ντοπολαλιές και για τους λόγους αυτούς ενδείκνυται για αφήγηση ακόμη και από μη 
επαγγελματίες αφηγητές λόγω της ζωντάνιας που του προσδίδουν. Σύμφωνα, λοιπόν, με το 
παραμύθι «Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που είχε τρεις γιους και τρεις θυγατέρες. Λίγο πριν πεθάνει 
παρακάλεσε του γιους του να παντρέψουν τις αδερφές του με όποιον κι αν της ζητήσουν είτε είναι 
κουτσός είτε στραβός». Ο/η γυμναστής/ρια με αφορμή τις λέξεις-κλειδιά «κουτσός-στραβός» 
ξεκινά την προθέρμανσή του με στόχο την νευρωνική ενεργοποίηση και ανάπτυξη δημιουργικής 
κινητικότητας με διάφορες κινήσεις μίμησης ζητώντας από τους/τις μαθητές/τριες να 
μετακινηθούν ελεύθερα στο χώρο μιμούμενοι κινήσεις ζώων όπως βατραχάκια, οι βαριούς και 
ελαφριούς βηματισμούς. Ως παραλλαγή προθέρμανσης μπορεί να παιχτεί το παιχνίδι της 
σκυταλοδρομίας με συγκεκριμένους τύπους μετακίνησης όπως κουτσαίνοντας.  

Κυρίως διδακτικό σενάριο- μέση του παραμυθιού  
Δραστηριότητα 1η: Ο/η εκπαιδευτικός συνεχίζοντας την αφήγηση του παραμυθιού ζητώντας 

από τα παιδιά να κάτσουν και πάλι χαλαρά και συνεχίζει την αφήγηση: « …  πράγματι μετά από 
λίγο καιρό παρουσιάζεται ένας κουτσός και ζητά την πρώτη αδερφή όμως τόσο το πρώτο όσο και το 
δεύτερο βασιλόπουλο τον διώχνουν και μάλιστα του μιλούν πολύ άσχημα. Δεν περνά και πάλι λίγος 
καιρός και εμφανίζεται ένας ζητιάνος – κουρελής που  ζητά και πάλι την πρώτη αδερφή όμως τα δύο 
βασιλόπουλα τον διώχνουν κακήν κακώς ζητώντας του να χαθεί από μπροστά τους». Εδώ και πάλι 
ο/η αφηγητής/τρια σταματά και ανακοινώνει στα παιδιά ότι θα παίξουν το πολύ γνωστό 
παραδοσιακό παιχνίδι «Ένα λεπτό κρεμμύδι». Είναι ένα ομαδικό παιχνίδι το οποίο σκοπεύει 
στην καλλιέργεια του ρυθμού. Αρχικά λέγονται οι κανόνες του σύμφωνα με τους οποίους τα 
παιδιά χωρίζονται σε ισάριθμες ομάδες και η κάθε ομάδα κινείται προς την άλλη πάντα με τρία 
βήματα μπροστά και σήκωμα του αριστερού ποδιού τραγουδώντας το μισό στίχο του τραγουδιού 
και τρία βήματα πίσω ξαναγυρίζοντας στη θέση της τραγουδώντας το άλλο μισό στίχο. Το 
παιχνίδι ξεκινά σε ατμόσφαιρα χαλαρή και διασκεδαστική.  Το παιχνίδι τελειώνει, όταν τα παιδιά 
τραγουδούν  «Αν είναι η ώρα η καλή και η ευλογημένη, να ευλογήσει ο θεός με το δεξί του χέρι 
να πάρει τα προικιά της να πάει στην πεθερά της». Ως παραλλαγή χρησιμοποιείται και πάλι το 
ίδιο παιχνίδι, απλά τώρα οι ομάδες κινούνται ελεύθερα η μία προς την άλλη διαλεγόμενες με 
στίχους.  

Δραστηριότητα 2η: Τα παιδιά κάθονται και πάλι κυκλικά και χαλαρώνουν ακούγοντας τη 
συνέχεια:  « … εμφανίζεται και ένας τρίτος γαμπρός, ο οποίος είναι ζητιάνος και κουρελής. Και 
πάλι τα δύο αδέλφια αρνούνται να δώσουν την έγκρισή τους ενώ ο τρίτος, ο μικρότερος, του δίνει 
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την αδελφή για γυναίκα σύμφωνα με τον όρκο που έδωσε στον πατέρα του. Στη συνέχεια αποφασίζει 
να πάει να βρει την Όμορφη του Κόσμου για να την κάνει γυναίκα του. Καβαλώντας  το άλογό του 
και ξεκινά για την αναζήτησή της». Με αφορμή τη λέξη «άλογο» ο/η  γυμναστής/στρια μαζί με 
τους μαθητές παίζουν το παιχνίδι «Άλογο και καβαλάρης», ένα ζευγαρωτό παιχνίδι, στα οποία το 
ένα παιδί κάνει το άλογο και το άλλο τον καβαλάρη. Στόχο έχει τη μυϊκή ενδυνάμωση μέσω 
αντίδρασης σε εξωτερικό ερέθισμα καθώς   τα δύο παιδιά περνούν από τη μέση τους ένα σκοινί 
και το άλογο αρχικά να καλπάζει αρχικά ήρεμα και στη συνέχεια τρέχοντάς και προσπαθώντας να 
ρίξει τον καβαλάρη που προσπαθεί να το δαμάσει. Ως παραλλαγή μπορεί να παιχτεί το αρχαίο 
παιχνίδι «Κάλαμος» συνδέοντας έτσι διαχρονικά το παιχνίδι με τον πρόγονό του. 

Δραστηριότητα 3η: « … Το παλικάρι ξεκινά για να βρει την Όμορφη του Κόσμου και 
φτάνοντας στο μέρος όπου ζει βλέπει έναν πύργο φτιαγμένο από κεφάλια βασιλόπουλων. Μάλιστα 
για να τελειώσει αυτός ο πύργος του λείπει μόνο ένα. Όπως πληροφορείται από τον πατέρα της 
κοπέλας για να μπορέσει να παντρευτεί την κόρη του θα πρέπει να δεχτεί μία δοκιμασία, να μείνει 
σαράντα ολόκληρες μέρες κλεισμένος σε ένα δωμάτιο κάτω από τη γη και να συλλογιστεί και να βρει 
και τι σημάδια έχει της γης ο αφαλός. όμως αν δεν μπορέσει να το βρεις τότε θα του πάρει το κεφάλι. 
Το βασιλόπουλο δέχεται». Εδώ ο/η γυμναστής με τους μαθητές παίζει το ομαδικό παιχνίδι 
ταχύτητας και δεξιοτεχνίας  «Χτίζω πύργο, γκρεμίζω πύργο». Τα παιδιά είναι και πάλι 
χωρισμένα σε ισάριθμες ομάδες  και με το σύνθημα ξεκινά το πρώτο του παιδί το οποίο θα στήσει 
τους κύβους που αντιπροσωπεύουν τα κεφάλια των βασιλόπουλων, επιστρέφοντας πίσω θα 
ακολουθήσει το δεύτερο παιδί το οποίο θα γκρεμίσει με το χέρι τους πύργους. Με παρόμοιο τρόπο 
συνεχίζεται το παιχνίδι. Νικήτρια θα είναι εκείνη η ομάδα η οποία θα καταφέρει να τελειώσει 
πρώτη είτε χτίζοντας είτε γκρεμίζοντας τον πύργο.Ως παραλλαγή αυτού του παιχνιδιού μπορεί να 
παιχτεί το παραδοσιακό παιχνίδι «Τζαμί». 

Δραστηριότητα 4η: « … στην συνέχεια του παραμυθιού ο ήρωάς μας κλεισμένος μέσα δωμάτιο  
οδηγείται σε αδιέξοδο έως ότου ανακαλύπτει ένα μικρό παραθυράκι. Το περνά και κατόπιν βλέπει 
μία σκάλα με σαράντα σκαλοπάτια που αρχίζει να τα κατεβαίνει εισχωρώντας ακόμα πιο βαθιά στα 
έγκατα της γης». Να σημειωθεί ότι ο αριθμός 40 είναι χαρακτηριστικός στα λαϊκά παραμύθια. Τα 
παιδιά και πάλι σταματούν για να παίξουν το παιχνίδι της «Στεφανόπορτας». Πρόκειται για ένα 
παιχνίδι ευλυγισίας και ταχύτητας. Τα παιδιά, όπως πάντα είναι χωρισμένα σε ισάριθμες ομάδες. 
Τα μέλη της πρώτης ομάδας χωρισμένα σε δυάδες κρατούν στεφάνια σε διάφορα ύψη όπως του 
γονάτου, οριζόντια κάθετα και με όποιον άλλο τρόπο  μπορούν να φανταστούν. Τα παιδιά της 
άλλης ομάδας προσπαθούν να περάσουν αυτά τα στεφάνια και να φτάσουν στο τελευταίο στεφάνι 
το οποίο συμβολίζει και την στεφανοπόρτα και είναι κάθετο σαν πόρτα. Νικήτρια είναι εκείνη η 
ομάδα που θα καταφέρει όλα τα μέλη της να περάσουν τις δοκιμασίες και σε λιγότερο χρόνο.  

 Δραστηριότητα 5η: «… Ο ήρωάς του παραμυθιού περιπλανώμενος φτάνει έξω από ένα πύργο, 
σκύβει στη βρύση του να πιει νερό εκεί καλείται από την υπηρέτρια του, μια αράπισσα,  να 
επισκεφτεί το παλάτι. Το βασιλόπουλο δέχεται και έκπληκτος βλέπει ότι η βασιλοπούλα του είναι η 
αδερφή του. Αφηγούνται ο ένας στον άλλον τα βάσανά τους και κατόπιν η βασιλοπούλα τον κρύβει, 
γιατί θα επιστρέψει ο άνδρας της, ο δράκος, που δεν είναι άλλος από τον κουτσό, στραβό και 
κουρελή γαμπρό». Ο/η εκπαιδευτικός και πάλι σταματά και ακολουθεί  το παιχνίδι «Ποιος φοβάται 
το δράκο», ένα παιχνίδι ταχύτητας και εφευρετικότητας.  Ένα παιδί παριστάνει το δράκο 
φορώντας στο κεφάλι του, αν υπάρχει δυνατότητα, μία κουκούλα με τρύπες για να βλέπει. Τα 
υπόλοιπα παιδιά παριστάνουν τις κοπέλες που περπατούν ανέμελα αγνοώντας που είναι 
κρυμμένος ο δράκος.  Ξαφνικά ο δράκος ορμά για να πιάσει μια από αυτές  ενώ οι κοπέλες 
τρέχουν για να γλιτώσουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Αν την πιάσει, την φυλακίζει. Αν 
καταφέρει έστω και μία κοπέλα να γλιτώσει τότε ο δράκος φυλακίζεται. Όμοια συνεχίζονται και 
οι υπόλοιπες δραστηριότητες φτάνοντας στην τελευταία του κυρίου σώματος – της μέσης του 
παραμυθιού.  

Δραστηριότητα 8η: «…τελευταίο αγρίμι φτάνει ο αετός βαρυφορτωμένος στολίδια και εξηγεί 
στον αφέντη του ότι άργησε γιατί ήταν άρρωστος και έπρεπε να λουστεί με το νερό από τις βρύσες 
του  αφαλού της γης».Με αφορμή τον ερχομό του αετού που κουβαλά καλούδια από της γης τον 
αφαλό  τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι «Αετός με καλούδια». Είναι ένα ατομικό ή ομαδικό 
παιχνίδι ανάλογα με τον όρο που θα θέσουν αρχικά τα παιδιά για τον νικητή,  δηλαδή αν θα είναι 
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η ομάδα ή μεμονωμένα κάποιο παιδί. Τα παιδιά που συμβολίζουν τους αετούς χωρίζονται σε δύο 
ισάριθμες ομάδες. Μόλις δίνεται το σύνθημα, ξεκινά το πρώτο παιδί και τρέχει προς το 
καθορισμένο μέρος όπου υπάρχουν ακουμπισμένα σχοινιά, κώνοι, στεφάνια, μπάλες, κύβοι, 
καλάθια και άλλα πράγματα. Το παιδί προσπαθεί να φορτωθεί όπως μπορεί στα χέρια, τα πόδια, 
το κεφάλι, τους ώμους  και όπου αλλού μπορεί, όσο το δυνατό περισσότερα πράγματα. Κατόπιν 
πηγαίνει προς το μέρος όπου στέκεται ο ήρωας του παραμυθιού και στέκεται όση ώρα  μετρά ο 
ήρωας πέντε δέκα έως το εκατό, ακίνητος και επιστρέφει πίσω στο σημείο από όπου φορτώθηκε 
τα πράγματα. Εκεί μετρούν δύο κριτές πόσα πράγματα κατάφερε έως το τέλος να μεταφέρει. Κάθε 
πράγμα μετατρέπεται σε έναν βαθμό. Νικητής ή νικήτρια ομάδα είναι όποιος μάζεψε τους 
περισσότερους πόντους.  

Αποθεραπεία  
Δραστηριότητα: «… Το βασιλόπουλο επιστρέφει στη γη, αποκαλύπτει τα μυστικά του αφαλού 

της γης και παντρεύεται επιτέλους την Όμορφη του Κόσμου». Με αφορμή το γάμο τα παιδιά 
μαθαίνουν και  χορεύουν παραδοσιακούς χορούς όπως καλαματιανό, συρτό  και άλλους 
διασκεδάζοντας και οι ίδιοι στο γάμο του ήρωα και της βασιλοπούλας.  

Ανατροφοδότηση  
Επιλέγονται ελεύθερα από τα παιδιά λαϊκά παραμύθια και σχεδιάζονται από τα ίδια ασκήσεις 

και παιχνίδια που παρουσιάζονται και κατόπιν εφαρμόζονται από τα υπόλοιπα παιδιά, γεγονός 
που δρα εποικοδομητικά ως προς την κατανόηση του παραμυθιού, δημιουργικά ως προς τον 
σχεδιασμό μιας πορείας διδασκαλίας και συντελεί στη φυσική εκγύμναση του παιδιού με τρόπο 
πρωτότυπο, ελκυστικό, δημιουργικό και ενδιαφέρον.  

Εργαλεία αξιολόγησης της διδακτικής ακολουθίας 

Ως εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για την διάταξη και 
εμφάνιση του οποίου λήφθηκαν υπόψη μερικές από τις βασικές αρχές του Javeau (Javeau, 
2000:145). Δόθηκαν στους/στις μαθητές/τριες δύο ερωτηματολόγια, ένα πριν την 
παρέμβαση και ένα μετά την παρέμβαση. Ο αριθμός και οι απαιτήσεις των ερωτήσεων 
ήταν τέτοιος, ώστε να χρειάζονταν ολιγόλεπτος χρόνος από τα παιδιά για την 
συμπλήρωσή τους και απλή αιτιολόγηση, από την οποία κατόπιν θα διαφαινόταν και το 
γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών πριν και μετά την διαθεματική προσέγγιση του 
παραμυθιού και μέσω άλλων μαθημάτων. Οι ερωτήσεις ήταν ποσοτικού και ποιοτικού, 
ανοιχτού και κλειστού τύπου. Μετά την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων το επόμενο 
βήμα ήταν η επεξεργασία των στοιχείων. Για την ανάλυση των ποσοτικών ερωτήσεων 
χρησιμοποιήθηκε το προσφιλές, ευέλικτο και εύχρηστο για την ανάλυση και 
πραγματοποίηση ποσοτικών ερευνών στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) έκδ. 15. Αντίθετα για τις ποιοτικές (ανοιχτές 
ερωτήσεις) ακολουθήθηκε η χειρόγραφη καταγραφή των δεδομένων και διεξαγωγή 
συμπερασμάτων. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ερωτηματολόγια, πριν την παρέμβαση, το 
100% των παιδιών είχε κατανοήσει μέσω άλλων μαθημάτων, όπως γλώσσας, εικαστικών, 
μουσικής, δια της διαθεματικής προσέγγισης του λαϊκού παραμυθιού ότι δεν είναι 
πολυπρόσωπο, ότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, ότι ο ήρωας δεν 
ονομάζεται με κάποιο συγκεκριμένο όνομα αλλά με βάση την ιδιότητα του ή κάποιο 
χαρακτηριστικό, ότι οι δοκιμασίες που καλείται να φέρει σε πέρας είναι πάντα τρεις και 
ότι αποτελεί αγαπημένο ακρόαμα όλων των παιδιών. Τέλος στην ερώτηση «Μπορείτε να 
φανταστείτε να γυμνάζεστε μέσω αφήγησης ενός παραμυθιού;» το 100% των απαντήσεων 
ήταν αρνητικό και στο υποερώτημα της ερώτησης «Θέλετε να γυμναστείτε μέσω αφήγησης 
ενός παραμυθιού;» το 50% των απαντήσεων ήταν θετικό ενώ το άλλο 50% ήταν «Δεν 
ξέρω». Μετά την παρέμβαση δόθηκε νέο ερωτηματολόγιο γύρω από το συγκεκριμένο 
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παραμύθι για το πόσο έγινε κατανοητό με  ερωτήσεις όμοιου τύπου με το πρώτο, όπως η 
κλειστού ποσοτικού τύπου ερώτηση «Ποιος ήταν ο ήρωας του παραμυθιού;». Σύμφωνα με 
την ανάλυση των στοιχείων του ερωτηματολογίου αξίζει να σημειωθεί ότι το παραμύθι 
αφομοιώθηκε 100%  από τους μαθητές/τριες και στην μοναδική κοινή ερώτηση των δύο 
ερωτηματολογίων «Θέλετε να γυμναστείτε μέσω ενός παραμυθιού;» οι απαντήσεις, σε 
αυτό, ήταν 100% θετικές, αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός ακροάματος, εκγύμνασης 
και παιχνιδιού ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της ηλικίας 
του Δημοτικού. Ακόμη ως εργαλείο αξιολόγησης δόθηκε σε μορφή εργαστηριού σε όλους 
τους/τις μαθητές/τριες μικρά παραμύθια και ζητήθηκε να εντοπίσουν λέξεις-κλειδιά, όπου 
θα διέκοπταν την αφήγηση του παραμυθιού και θα έπαιζαν κάποιο παιχνίδι. Να 
επισημανθεί ότι στους/στις μαθητές/τριες  των τριών πρώτων τάξεων δόθηκαν «Μύθοι 
του Αισώπου». Αξίζει να σημειωθεί πολύ περιληπτικά ότι τα αποτέλεσμα ήταν 
ενδιαφέροντα. Τα παιδιά αυτοσχεδίασαν παιχνίδια πρόθυμα, ανέσυραν από την μνήμη 
τους παιχνίδια που είχαν παίξει ακόμη και στο νηπιαγωγείο ή  παιχνίδια που έπαιζαν ή  
παίζουν με τους παππούδες τους και τους γονείς στο σπίτι. Θα αποτελούσε μακρολογία η 
πιο λεπτομερή αναφορά των παιχνιδιών στην παρούσα εργασία. Το εργαστήριο 
ολοκληρώθηκε παρουσιάζοντας οι ομάδες τα παιχνίδια τους και καλώντας τους/τις 
συμμαθητές/τριές τους να τα παίξουν. Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι οι αρχικοί στόχοι, οι οποίοι είχαν τεθεί, οι μαθητές/τριες 
να κατακτήσουν γνώσεις των αισθητικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του λαϊκού 
παραμυθιού με παράλληλη ταυτόχρονη σωματική εκγύμναση και εξάσκηση των λεπτών 
κινητικών ικανοτήτων τους και τέλος καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της 
ελεύθερης έκφρασης τους κατακτήθηκαν από όλους. Να σημειωθεί ότι ακόμα και οι 
μαθητές που είχαν μαθησιακές δυσκολίες ή κινητικά προβλήματα πρόθυμα συμμετείχαν 
σε κάθε παιχνίδι που δεν το εκλάμβαναν ως μια άσκηση συγκεκριμένη και «απρόσωπη», 
αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, σχεδιάζοντας  ή συνθέτοντας γνωστά παιχνίδια και 
δημιουργώντας νέα με ήδη γνωστά ή αυτοσχέδια παραμύθια, σύμφωνα με τις ικανότητες 
τους. Η θετική ανταπόκριση των μαθητών/τριων θεωρήθηκε εμπειρικό, μη μετρήσιμο 
κριτήριο επιτυχίας των στόχων, εφόσον οι μαθητές/τριες εισέπρατταν τη χαρά που 
πηγάζει μέσα από ένα παραμύθι που συμπορεύεται με το παιχνίδι, που είναι πόλοι έλξης 
για κάθε παιδί κάθε εποχής και κάθε χώρας. Ακόμη συμπεριλήφθηκε στις θετικές 
επιδράσεις αυτής της διαθεματικής προσέγγισης του παραμυθιού μέσω της φυσικής 
αγωγής ότι κατά τα διαλείμματα οι μαθητές/τριες επαναλάμβαναν παιχνίδια που 
παίχτηκαν κατά την ώρα της γυμναστικής μέσω  αφήγησης ενός λαϊκού παραμυθιού, 
μειώνοντας επεισόδια συγκρούσεων και τυχόν βίας και δημιουργώντας ένα κλίμα πιο 
φιλικό και οικείο ανάμεσα και σε μαθητές/τριες άλλων τάξεων που είτε έπαιρναν μέρος 
στο παιχνίδι είτε παρακολουθούσαν και κατόπιν έπαιζαν και οι ίδιοι. Οι εκπαιδευτικοί, 
επίσης που συμμετείχαν στη διαθεματική προσέγγιση, σημείωσαν ότι οι μαθητές/τριες 
αποζητούσαν πλέον κατά την ώρα του μαθήματος την αφήγηση νέων παραμυθιών ή 
έφερναν οι ίδιοι παραμύθια τα οποία είτε τα διάβαζαν είτε τα αφηγούνταν καλλιεργώντας  
ταυτόχρονα το προφορικό λόγο, την ικανότητα της αφήγησης και ακρόασης και αγάπης 
προς την παράδοση. Αν και δεν αφορά τη παρούσα έρευνα, να ειπωθεί ότι ακολούθησε 
και καταγραφή παραδοσιακών παιχνιδιών και παραμυθιών του τόπου τους καθώς και μία 
φωτογραφική έκθεση των παιχνιδιών με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά, μεταγνωστική 
«πράξη» που αποδεικνύει την εκπλήρωση των στόχων και την προέκταση της 
διαθεματικής προσέγγισης του παραμυθιού. Κάθε ομάδα φωτογραφιών συνοδευόταν από 
τον τίτλο του παιχνιδιού και ένα έγγραφο κανόνων του παιχνιδιού με κουκίδες και σκίτσα 
μέσω υπολογιστή, καλλιεργώντας και τις ικανότητες των μαθητών/τριών στις νέες 
τεχνολογίες.  
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Συμπεράσματα  

Η διαθεματική προσέγγιση οποιαδήποτε θεματικού αντικείμενου που εξακτινώνεται στα 
περισσότερα γνωστικά αντικείμενα στο σχολικό χώρο είναι σύμφωνη με τα νέα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών και αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση που οδηγεί στην όσο το δυνατό 
καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικείμενου και αποδεικνύεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε 
όλα τα μαθήματα όπως είναι και αυτό της Φυσικά Αγωγής δίνοντας τη δυνατότητα καλλιέργειας 
δεξιοτήτων όπως ακρόασης, συγκέντρωσης προσοχή, αφομοίωσης, φανατασίας, λεπτής 
κινητικότητας, δημιουργικότητας και πολλών άλλων.    
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Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Ένα Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
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Σχολικός Σύμβουλος 50ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό ενός ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση της συμπερίληψης, τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις ρεαλιστικές συνθήκες των ελληνικών σχολείων. Δίνεται συνοπτικά το 
θεωρητικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός του προγράμματος, καθώς και οι τρόποι εφαρμογής και αξιολόγησής 
του. Παράλληλα, δίνεται  ένα σενάριο διδασκαλίας το οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς και αφορμή για 
μάθηση και προβληματισμό κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
Λέξεις-κλειδιά: επιμόρφωση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Εισαγωγή 
Στον Νόμο 4115/30-01-13 συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 39, το οποίο αναφέρεται σε θέματα 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, περιγράφονται θεσμικά 
όργανα και υπηρεσίες, στους στόχους των οποίων περιλαμβάνεται η «ένταξη και συμπερίληψη 
των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους», ενώ η ένταξη και η εκπαίδευση 
αυτών των παιδιών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας «μέσα στη 
σχολική τάξη … με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο (ΦΕΚ, 30-1-13,1, 
24, σ. 476). Το νέο σχολείο, επομένως, θα φιλοξενεί όλο και περισσότερα παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ευθύνη της εκπαίδευσης αυτών των παιδιών να βαραίνει 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν την θεωρητική κατάρτιση για ένα τέτοιο έργο, αλλά ούτε και 
την κατάλληλη προετοιμασία για την πρακτική εφαρμογή αυτής της διδακτικής προσέγγισης.  

Η συνεκπαίδευση όλων των παιδιών συνίσταται στην προσπάθεια που απαιτείται για τη 
συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των περισσότερων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 
τους συμμαθητές τους που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κοινά σχολεία όλων των 
βαθμίδων της εκπαίδευσης, και στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις. Αυτό διασφαλίζεται με την 
παροχή της αναγκαίας ειδικής παιδαγωγικής βοήθειας και υποστήριξης από ειδικευμένους 
εκπαιδευτικούς ή από μία διεπιστημονική ομάδα. Με δεδομένες τις ανάγκες επιμόρφωσης της 
συντριπτικής πλειονότητας των εκπαιδευτικών στις πρακτικές που θα κληθούν να εφαρμόσουν 
στις νέες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την εκπαίδευση της συμπερίληψης, προτείνεται τριετές 
επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

Η εκπαίδευση της συμπερίληψης και η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
Η συνεκπαίδευση έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα πιο βασικά θέματα στον 

εκπαιδευτικό προγραμματισμό των περισσοτέρων χωρών. Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της 
UNESCO Federico Mayor (2001), η εκπαίδευση για όλους ή εκπαίδευση της συμπερίληψης 
παρέχει  σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα την ευκαιρία να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους, 
να συνεισφέρουν στην κοινωνία, ενώ συγχρόνως η διαφορετικότητα των ατόμων εμπλουτίζει αντί 
να ελαττώνει την αξία τους. Σε έναν κόσμο, συμπληρώνει ο Mayor, που αποτελείται από 
διαφορετικότητες κάθε τύπου, δεν είναι οι άνθρωποι με δυσκολίες, μα η ίδια η κοινωνία που 
χρειάζεται ειδική εκπαίδευση με σκοπό να αποτελέσει μια αυθεντική κοινωνία για όλους.  

Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2009), μια βασική αρχή στην οποία βασίστηκε η Φιλοσοφία της εκπαίδευσης της 
συμπερίληψης είναι η διεύρυνση της συμμετοχής για την αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών 
για όλους τους μαθητές. Σκοπός της συνεκπαίδευσης είναι να διευρύνει την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και να προάγει  την πλήρη συμμετοχή και τις ευκαιρίες για όλους τους μαθητές που 
είναι ευάλωτοι στον αποκλεισμό ώστε να αντιληφθούν τις δυνατότητες τους. 
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Πυρήνας και προϋπόθεση του σχολείου για όλους είναι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, η 
οποία συνίσταται στην προσαρμογή της διδασκαλίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών (Tomlison, 2001). Θεωρητικό υπόβαθρο της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η θεωρία του κονστρουκτιβισμού του Vygotsky (1988), 
σύμφωνα με την οποία η νέα γνώση οικοδομείται πάνω σε προηγούμενη, μέσα σε ένα κοινωνικό 
πλαίσιο και μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ως ουσιαστικής προϋπόθεσης για τη γνωσιακή 
ανάπτυξη. Οι τομείς στους οποίους πραγματοποιείται η διαφοροποίηση είναι το περιεχόμενο, η 
διαδικασία και τα προϊόντα μάθησης. (Tomlison, 1995).  

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία απευθύνεται σε έναν υποτιθέμενο 
“μέσο” μαθητή με το ίδιο για όλους υλικό και τον ίδιο τρόπο αξιολόγησης, στη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία χρησιμοποιούνται υλικά διαβαθμισμένης δυσκολίας και οι εκπαιδευτικοί κατά το 
σχεδιασμό των δραστηριοτήτων λαμβάνουν υπόψη τους τις πολλαπλές νοημοσύνες του Gardner 
(1993). Επιπλέον, η αξιολόγηση είναι συνεχής και χρησιμοποιείται κυρίως για να βοηθήσει τον 
εκπαιδευτικό να αναπροσαρμόσει τη διδασκαλία του και να σχεδιάσει τα κατάλληλα υλικά για τις 
διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών του (Gregory & Chapman, 2001).   

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ένα μίγμα διδασκαλίας σε μικρές ομάδες, 
εξατομικευμένης παρέμβασης και κλασικής συνολικής διδασκαλίας της τάξης. Αντίθετα από την 
παραδοσιακή διδασκαλία με τις άκαμπτες διδακτικές μεθόδους, η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
χρησιμοποιεί μια ποικιλία στρατηγικών για να βοηθήσει τους μαθητές, οι δυσκολίες των οποίων 
αποτελούν αφορμή για νέο σχεδιασμό μιας καλύτερης μαθησιακής εμπειρίας. 

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος για 

επιμορφωτικές συναντήσεις κατά την αρχή και το τέλος του σχολικού έτους, για δύο ημερίδες 
ετησίως και για δίωρες συναντήσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Συνολικά, ο απαιτούμενος 
χρόνος θα είναι τέσσερις ημέρες και δέκα δίωρα μέσα σε ένα σχολικό έτος.  

Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συμμετάσχουν χωρισμένοι σε ομάδες ανάλογα με την τάξη 
την οποία διδάσκουν. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν τρία παράλληλα προγράμματα για 
εκπαιδευτικούς α) της πρώτης και δευτέρας τάξης, β) της τρίτης και τετάρτης τάξης και γ) της 
πέμπτης και έκτης τάξης.   

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις αρχές τις οποίες θέλει να 
μεταδώσει. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του θα ακολουθεί τις αρχές της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, δηλαδή θα προσαρμόζει το περιεχόμενο, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά του 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη την τάξη στην οποία διδάσκουν, τα ενδιαφέροντά τους, τις εκπαιδευτικές 
τους ελλείψεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες των τάξεων και των σχολείων τους, μεταξύ άλλων.  

Επίσης, θα εφαρμόζονται στην πράξη οι στρατηγικές και τεχνικές της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, όπως η ευέλικτη ομαδοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και η διαρκής 
αξιολόγηση με τη μορφή τόσο της αυτοαξιολόγησης όσο και της ετεροαξιολόγησης. Το 
περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα παρουσιάζεται με εμπειρικό και βιωματικό τρόπο, προκειμένου 
να ενισχύσουν τη μονιμότητα της μάθησης και να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες της επιτυχούς 
εφαρμογής αυτών των στρατηγικών στις σχολικές τάξεις.  

Το πρόγραμμα  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1 ημέρα 

Βασικές έννοιες της 
διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

Παρουσίαση και συζήτηση των βασικών αρχών της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Σύνδεση με τη ζωή και με 
το νέο σχολείο. Αναγκαιότητα και περιορισμοί στη 
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.  
Προβολή της ταινίας KLASSEN LEBEN. Συζήτηση και 
προβληματισμοί. 

1 ημέρα 
Διαφοροποίηση με 
βάση το αναλυτικό 

Περιγραφή των τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνει 
διαφοροποίηση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα.  
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πρόγραμμα: 
- Περιεχόμενο 
- Διαδικασίες 
- Προϊόντα  
Διαφοροποίηση 
περιβάλλοντος 

Συζήτηση των κριτηρίων βάσει των οποίων ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να αποφασίσει να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία 
του. 
Ασκήσεις σχεδιασμού διαφοροποίησης της διδασκαλίας με 
βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, πάνω σε διάφορά γνωστικά 
αντικείμενα. 

1 ημέρα 

Διαφοροποίηση με 
βάση τον μαθητή: 
- Ετοιμότητα 
- Ενδιαφέροντα  
- Μαθησιακό 

προφίλ 

Συζήτηση για τη σχολική τάξη όπως αυτή διαμορφώνεται 
με βάση τον νόμο του 2013. 
Περιγραφή των πιθανών ιδιαιτεροτήτων των μαθητών και 
των αναγκών που απορρέουν από αυτές.  
Βιωματικές ασκήσεις για συνειδητοποίηση των δικών τους 
ιδιαιτεροτήτων (π.χ. μαθησιακό προφίλ).  
Ασκήσεις σχεδιασμού διαφοροποίησης της διδασκαλίας με 
βάση τον μαθητή, πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.  

3 δίωρα 

Βασικές 
στρατηγικές  

 
- Ευέλικτη 

ομαδοποίηση 
 

 
- Διαβαθμισμένη 

διδασκαλία  
 
- Συνεχής 

αξιολόγηση 

Περιγραφή των διάφορων τρόπων ομαδοποίησης, πχ. 
ομοιογενείς-ανομοιογενείς, μικρές-μεγάλες ομάδες κτλ. 
Εξάσκηση στην επιλογή κριτηρίων ομαδοποίησης με βάση 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.  
Εξάσκηση στη διαβάθμιση της διδασκαλίας πάνω σε 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 
Συζήτηση για τον στόχο και τη χρησιμότητα της 
αξιολόγησης. Αναπλαισίωση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών όσον αφορά τον τρόπο και τον χρόνο που 
γίνεται η αξιολόγηση. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων 
συνεχούς αξιολόγησης.   

2 δίωρα 

Στρατηγικές 
διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 
- Άγκυρες 
- Σταθμοί 

μάθησης 
- Σταθμοί 

ενδιαφέροντος 
- Κάρτες εξόδου 
- Κάρτες 

απάντησης 
- Συναρμολόγηση 
 
Κατασκευή 
εκπαιδευτικών 
υλικών  

Παρουσίαση στρατηγικών που ευνοούν τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. Επιλογή, σχεδιασμός και 
εφαρμογή της κατάλληλης κατά περίπτωση στρατηγικής.  
Οργάνωση του περιβάλλοντος της τάξης για να 
εξυπηρετήσει την εφαρμογή στρατηγικών και τη 
διαθεσιμότητα υλικών (πχ. σταθμοί μάθησης, κέντρα 
ενδιαφέροντος, υπολογιστές, βιβλιοθήκη κτλ.).  
Κατασκευή υλικών κατάλληλων για την εφαρμογή 
συγκεκριμένων στρατηγικών.  

2 δίωρα 

Αναζήτηση πηγών 
 
 
 
 
 
 
Αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών 

Εξοικείωση με τους χώρους και τα μέσα όπου μπορούν να 
αναζητηθούν πηγές, ελεύθερα λογισμικά και υλικά 
κατάλληλα για τη διδασκαλία (πχ. digital school, e-yliko, 
google images, youtube, inspiration, kidspiration, hot 
potatoes κτλ) . Διαφοροποίηση των υλικών ανάλογα με τις 
ανάγκες του μαθήματος. 
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, 
διαδραστικός πίνακα κτλ.), προκειμένου να εμπλουτιστεί η 
μαθησιακή διαδικασία και να καλυφθούν οι ανάγκες των 
μαθητών.  

3 δίωρα Σχεδιασμός, Σύνθεση του περιεχομένου του επιμορφωτικού 
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παρουσίαση και 
αξιολόγηση 
σχεδίων 
διδασκαλίας σε 
διάφορα μαθήματα 
του αναλυτικού 
προγράμματος 

προγράμματος σε ένα συνεκτικό σύνολο , που οδηγεί στον 
σχεδιασμό σχεδίων και σεναρίων.  
Σχεδιασμός, συζήτηση και αξιολόγηση σχεδίων 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας πάνω σε διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα.  

1 ημέρα 

Παρουσίαση και 
αξιολόγηση 
σχεδίων / σεναρίων 
διδασκαλίας 

Παρουσίαση σχεδίου διδασκαλίας σε πραγματική τάξη. 
Συζήτηση και αξιολόγηση του σχεδίου.  
Προβολή βίντεο με απόσπασμα ομιλίας του Ken Robinson 
http://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc 
Αξιολόγηση και κλείσιμο του προγράμματος επιμόρφωσης.  

Διδακτικό σενάριο 
Στην παρούσα εργασία παρατίθεται ένα σενάριο διδασκαλίας διάρκειας 5 διδακτικών ωρών, 

που ακολουθεί τη φιλοσοφία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Εφαρμόζεται στην Τετάρτη 
τάξη δημοτικού, στο μάθημα της Γλώσσας και συγκεκριμένα αφορά την ενότητα 2, υποενότητα 1 
που περιστρέφεται γύρω από την έννοια του νερού. Βασικό άξονα της διδασκαλίας αποτελεί το 
επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχολικό 
εγχειρίδιο. Συγχρόνως, όμως, το περιεχόμενο, οι δραστηριότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα 
διαφοροποιούνται και εμπλουτίζονται, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες της 
εκάστοτε τάξης και να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε μαθητή κατά το δυνατόν.  

Αναμένεται ότι η τάξη θα διαθέτει ποικιλία στη σύνθεσή της, δηλαδή θα αποτελείται από 
μαθητές κυρίως τυπικούς αλλά και από παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως με 
μαθησιακές δυσκολίες, χαρισματικά, παιδιά με σύνδρομα, όπως Άσπεργκερ ή ΔΕΠΥ κτλ.  

Για τον λόγο αυτό, επιλέγεται η προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία 
λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες όλων των μαθητών και αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή 
μαθησιακή εμπειρία για όλους τους μαθητές, μέσα σε ένα πνεύμα δικαιοσύνης και παροχής ίσων 
ευκαιριών για όλους τους μαθητές.  

 Το μάθημα διεξάγεται κατά κανόνα στην αίθουσα διδασκαλίας της τάξης, εκτός από τις 
περιπτώσεις που τα παιδιά χρειάζεται να μεταφερθούν στο εργαστήριο πληροφορικής για να 
χρησιμοποιήσουν τα μέσα τεχνολογίας. Η διάταξη των θρανίων ευνοεί διάφορες μορφές ομαδικής 
δραστηριότητας, ατομικές εργασίες και θεματικές εργασίες και διευκολύνει την κινητικότητα 
μέσα στην τάξη ανάλογα με τις ανάγκες των δραστηριοτήτων.  

Τα παιδιά αναμένεται να έχουν εδραιώσει καλές κοινωνικές σχέσεις, να γνωρίζονται μεταξύ 
τους ως προς πολλές διαστάσεις τους και να έχουν αναπτύξει πνεύμα ομαδικότητας, φιλίας και 
αλληλοβοήθειας.  

Οι κανόνες της τάξης είναι γνωστοί και σεβαστοί, αναρτημένοι στην αίθουσα, μαζί με άλλα 
υλικά και εργασίες, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις 
ανάγκες του μαθήματος.  

Συνοπτικός πίνακας διδακτικού σεναρίου 
Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

(ΠΜΑ)  

 
Βασικά θέματα 

 

 
Δραστηριότητες 

 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Τα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
συνάδουν με τους 
διδακτικούς 
στόχους, οι οποίοι 
εμπίπτουν σε 4 
επίπεδα: 

Κεντρική έννοια: 
ΝΕΡΟ 
 Ανάγνωση και 
κατανόηση κειμένου 
 κατανόηση 
διαδικασίας 

Οι 
δραστηριότητες 
καθορίζονται από 
τους διδακτικούς 
στόχους. Παρόλο 
που βασικό 
πλαίσιο αναφοράς 

Το σχολικό εγχειρίδιο 
αποτελεί βασικό υλικό 
εργασίας και αναφοράς. 
Επιπλέον, 
χρησιμοποιούνται 
εκπαιδευτικά λογισμικά και 
άλλα υλικά – ψηφιακά, 
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1. Γνώση - 
κατανόηση 
2. Έρευνα - 
Δεξιότητες 
3. Επικοινωνία- 
συνεργασία 
4. Σύνδεση με τη 
ζωή 
 

 παραγωγή 
προφορικού και 
γραπτού λόγου 
 αναγνώριση 
συντακτικής δομής 
της πρότασης 
 ορθογραφία 
 εμπλουτισμός 
λεξιλογίου 

αποτελεί το 
σχολικό 
εγχειρίδιο, 
εκτελούνται 
δραστηριότητες 
και 
αναπτύσσονται 
στρατηγικές και 
τεχνικές πέραν 
του βιβλίου που 
διευκολύνουν την 
επίτευξη των 
στόχων. 
Όλες οι 
δραστηριότητες 
ακολουθούν τις 
αρχές της 
διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας. 

έντυπα, χειραπτικά – που 
απαιτούνται για την 
εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων. 
Επίσης, οι μαθητές 
ενθαρρύνονται να 
ερευνούν, να 
κατασκευάζουν και να 
χρησιμοποιούν τα υλικά 
που χρειάζονται. 

 

Σκοπός και στόχοι 
Γενικός σκοπός: 
Οι μαθητές να μπορούν να κατανοούν κείμενο και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον 
γραπτό και τον προφορικό λόγο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, για να περιγράψουν διαδικασίες 
και να αναφερθούν στο θέμα του νερού και της χρησιμότητάς του. 
Επιμέρους στόχοι:  
 
1ο Κατανοώντας 
Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι μαθητές 
θα είναι σε θέση να: 

 Να απαριθμούν τις μορφές του νερού 
 Να περιγράφουν τον κύκλο του νερού 
 Να διακρίνουν το κατηγορούμενο από το αντικείμενο 
 Να γράφουν σωστά συγκεκριμένες λέξεις 
 Να αναλύουν μια πρόταση στα δομικά της στοιχεία 
 Να διαβάζουν λογοτεχνικό κείμενο και να μεταφέρουν το 
περιεχόμενό του 

2ο Διερευνώντας  
Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι μαθητές 
θα είναι σε θέση να: 

 Να ερευνούν για πληροφορίες 
 Να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφορίες από κείμενο και άλλες 
πηγές σχετικά με το νερό 

 
3ο Επικοινωνώντας  
Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι μαθητές 
θα είναι σε θέση να: 

 Να βρίσκουν εκφραστικούς τρόπους για να μεταδώσουν 
πληροφορίες για το νερό 
 Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με στόχο την επίτευξη 
σκοπού / την παραγωγή έργου 
 Να αναστοχάζονται και να (αλληλο)αξιολογούν τις δράσεις τους  

4ο Συνδέοντας με τη ζωή 
Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι μαθητές 
θα είναι σε θέση να: 

 Να αναλύουν τη σημασία του νερού για τη ζωή ανθρώπων, ζώων 
και φυτών 
 Να προωθούν μια συμπεριφορά που σέβεται και προστατεύει τις 
πηγές νερού.  

Συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική νομοθεσία που αναφέρεται στη συνεκπαίδευση παιδιών 
με ειδικές ανάγκες και τυπικών παιδιών στην ίδια τάξη, κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση των 
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εκπαιδευτικών τόσο αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο όσο και σε εφαρμόσιμες πρακτικές 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στην παρούσα πρόταση για ένα ετήσιο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα, η εφαρμογή του θα μπορούσε να ακολουθήσει ως δειγματικό πρότυπο και αφορμή 
ένα συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας από οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο του δημοτικού 
σχολείου, τηρώντας παράλληλα τις ίδιες τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας  Αυτό 
σημαίνει ότι αφενός μεν το περιεχόμενο του προγράμματος θα έχει άμεσες αναφορές στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντλώντας παραδείγματα από τα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού 
σχολείου, αφετέρου δε θα ακολουθεί διαδικασίες που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα και τα μαθησιακά στυλ των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο 
επιδιώκεται να επιτευχθούν μόνιμα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση 
για διαρκή ανανέωση γνώσεων και μάθηση διά βίου.   

Στο σενάριο που περιγράφηκε παραπάνω επιχειρήθηκε η εφαρμογή των αρχών της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές της Δ’ Δημοτικού. Αυτή η επιλογή θεωρείται ότι είναι 
συμβατή με τις αρχές του νέου σχολείου και την πραγματικότητα της ελληνικής εκπαίδευσης 
σήμερα. Εφόσον επιδιώκεται η συνύπαρξη και συνεκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες με 
τα τυπικά παιδιά μέσα στον ίδιο χώρο του κανονικού σχολείου, ο εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει 
υπόψη του τη σύγχρονη πραγματικότητα και να γνωρίζει ή να εφευρίσκει τρόπους για να 
εξυπηρετεί τη διαφορετικότητα και να παρέχει την καλύτερη μαθησιακή εμπειρία για τον κάθε 
μαθητή.  
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Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζεται μία πρόταση παιδαγωγικής αξιοποίησης του βιβλίου της Ζωρζ 
Σαρή «Ο θησαυρός της Βαγίας» προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης αξιών στους μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας το ηθικό δίλημμα που δίνεται στο λογοτεχνικό βιβλίο και 
εφαρμόζοντας τη διδακτική μέθοδο Values and Knowledge Education (VaKE) επιχειρείται η αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη διερευνητική εφαρμογή της παραπάνω διδακτικής μεθόδου. Το 
κυριότερο συμπέρασμα που καταγράφεται είναι ότι η Λογοτεχνία, παράλληλα με την αισθητική απόλαυση 
των λογοτεχνικών κειμένων, την ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων και της φαντασίας των μαθητών αλλά 
και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο θα μπορούσε να βρει εφαρμογή η 
εκπαίδευση αξιών.  
Λέξεις κλειδιά: Αξίες, Λογοτεχνία, ηθικό δίλημμα, μέθοδος VaKE, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι αξίες ως έννοιες, από όλους όσοι έχουν 
επιχειρήσει να τις προσδιορίσουν ή να τις ταξινομήσουν, οι κοινωνικές και ηθικές αξίες 
θεωρούνται ως οι κανόνες εκείνοι που διέπουν τη συμπεριφορά και καθορίζουν τον τρόπο ζωής 
και το πλαίσιο σκέψης του ατόμου και εξαρτώνται  από τα περιβάλλοντα στα οποία 
αναπτύσσονται (Καραφύλλης, 2002). Τα τελευταία χρόνια εκείνο που παρατηρείται ολοένα και 
πιο έντονα είναι μία υφιστάμενη κρίση αξιών της κοινωνίας και κατ’ επέκταση μία ηθική κρίση 
κατά την οποία τα άτομα δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις ηθικές τους αξίες και αρχές στην 
καθημερινή τους ζωή (Jevtic, 2014). Τα φαινόμενα αυτά παρουσιάζονται και στον ελληνικό χώρο 
ανάμεσα στον μαθητικό πληθυσμό. Αυτό που επισημαίνεται ολοένα και συχνότερα στα 
αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών είναι ότι υπάρχει μία σαφής αλλαγή στάσης των μαθητών 
έναντι των μεταναστών συμμαθητών τους με όξυνση των ρατσιστικών φαινομένων, ενώ 
καταγράφεται μη αποδοχή της διαφορετικότητας και αύξηση των φαινομένων σχολικής βίας και 
διαδικτυακού εκφοβισμού (Νικολάου κ.ά., 2014· Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015· Andreou et al., 
2015· Kokkinos et al., 2016· Athanasiades et al., 2016). 

Το σχολείο βρίσκεται σε μία συνεχόμενη συνδιαλλαγή και αλληλεπίδραση με την κοινωνία, 
αφού ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στο σχολείο είναι να 
εξυπηρετηθεί η θεμελιώδης ανάγκη κοινωνικοποίησης του μαθητή (Κυριακίδης, 2003). 
Επομένως, η κρίση αξιών που παρατηρείται στην κοινωνία πρέπει να προσδιορίζει και τους 
στόχους του σχολείου: είναι ανάγκη η εκπαίδευση να στραφεί προς τη διδασκαλία ατομικών και 
κοινωνικών αξιών αφού, αντίθετα με το παραδοσιακό σχολείο που είχε γνωσιοκεντρικό 
χαρακτήρα, σήμερα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών και η 
διαχείριση πληροφοριών και γνώσεων (Loza & Deri, 2005· Κωστελίδου, 2012). Όπως 
επισημαίνεται από τους Heckman & Kautz (2013), η οικοδόμηση των αξιών, οι οποίες 
συμβάλλουν στην εδραίωση του χαρακτήρα του ατόμου, είναι μία δυναμική διαδικασία κατά την 
οποία αλληλεπιδρούν γενετικοί παράγοντες και κοινωνικά περιβάλλοντα με κρίσιμης σημασίας τα 
πρώτα χρόνια της ζωής και διαπαιδαγώγησης του ατόμου. Η παραπάνω επισήμανση αναδεικνύει 
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έναν από τους  σπουδαιότερους στόχους της εκπαίδευσης, αυτόν της ανάπτυξης και οικοδόμησης 
αξιών. Αν και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, η επιτυχής κοινωνική ένταξή του και η συγκρότηση 
και αποδοχή κοινών αξιών μέσα από τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, φαίνεται ότι, σε 
γενικές γραμμές, η πλειονότητα των δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική καθημερινότητα 
διεξάγεται μέσω μιας μηχανιστικής καθοδηγούμενης εκπαίδευσης (Παπαδοπούλου, 2008), 
γεγονός το οποίο δεν ευνοεί την ανάπτυξη και οικοδόμηση αξιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε 
δραστηριότητες που αφορούν στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, η οποία έχεις σαφείς και 
καθορισμένους στόχους και όχι στο περιεχόμενο της παιδείας, η οποία συνιστά μία συνεχή 
προσπάθεια αναμόρφωσης του ατόμου (Καραφύλλης, 2002). Όσο για το πεδίο των καινοτόμων 
δράσεων στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, το οποίο ενδείκνυται για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση προγραμμάτων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικοδόμηση αξιών, δεν έχει την 
καθολική αποδοχή των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η δυσκολία 
αφενός που εμπεριέχεται στην προσπάθεια αποτίμησης της επίτευξης  οικοδόμησης των αξιών και 
αφετέρου ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν την πεποίθηση πως η εκπαίδευση αξιών παραμένει ως 
ένα βαθμό απροσδιόριστη και ότι οι ίδιοι δε γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα τις αναπτύξουν 
(Loza & Deri, 2005· Heckman & Kautz, 2013).  

Όπως υπογραμμίζεται από την Αραβανή (2006), καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του 
στόχου είναι δυνατό να διαδραματίσει το μάθημα της Λογοτεχνίας, αφού η διαλεκτική ανάλυση 
προβληματικών καταστάσεων ή οι διαλεκτικές αντιπαραθέσεις των μαθητών πάνω σε 
διλημματικές καταστάσεις είναι δυνατό να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την οικοδόμηση ενός 
αξιακού συστήματος. Όμως, αν και στο ΔΕΠΠΣ οριοθετούνται οι στόχοι της Λογοτεχνίας για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εντούτοις η συστηματική ενασχόληση με το μάθημα της Λογοτεχνίας, 
φαίνεται ότι απουσιάζει από το Δημοτικό Σχολείο, δεν προσεγγίζεται ως χωριστό αντικείμενο ενώ 
και η ενασχόληση με την λογοτεχνία μέσα από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων πολλές 
φορές δεν πραγματοποιείται προκειμένου να καλυφθούν κενά ύλης που έχουν δημιουργηθεί στο 
μάθημα της Γλώσσας (Παπαδάτος, 2009· Μαλαφάντης & Χρυσός, 2010· Τσιρώνη, 2014· 
Παπαδάτος, 2014). Αποτέλεσμα αυτού είναι, πέρα από το προφανές έλλειμμα στην επαφή των 
μαθητών του Δημοτικού με τη Λογοτεχνία και τη μη καλλιέργεια της αγάπης για την ανάγνωση 
λογοτεχνικών βιβλίων, είναι να μην πραγματώνονται οι στόχοι ως προς την οικοδόμηση και 
εδραίωση αξιών μέσω της Λογοτεχνίας.  

Με βάση την παραπάνω θεωρητική τοποθέτηση, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
αναδειχθούν τα παιδαγωγικά οφέλη του συγκερασμού της εκπαίδευσης αξιών και της 
Λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μία πρόταση παιδαγωγικής αξιοποίησης του βιβλίου 
«Ο θησαυρός της Βαγίας» προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης αξιών με μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Μεθοδολογία 

Το βιβλίο το οποίο επιλέχθηκε στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας με τους μαθητές της Πέμπτης 
Δημοτικού ήταν «Ο θησαυρός της Βαγίας» της Ζωρζ Σαρή. Το περιεχόμενο του βιβλίου 
αναφέρεται στις προσπάθειες μίας παρέας παιδιών να ανακαλύψουν έναν κρυμμένο θησαυρό στην 
Αίγινα. Η πλοκή του δομείται πάνω στο ηθικό δίλημμα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπα τα 
παιδιά και της βοήθειας που θέλουν να προσφέρουν και γύρω από αυτό αναπτύσσονται σταδιακά 
οι περιπέτειες στις οποίες εμπλέκονται, τα χαρακτηριστικά της ομαδικότητας που πρέπει να 
αναπτύξουν, η αντιμετώπιση των δευτερευουσών διλημματικών καταστάσεων με τις οποίες 
έρχονται αντιμέτωποι και η συναισθηματική εξέλιξη των ηρώων. Το βιβλίο επιλέχθηκε λόγω της 
πλοκής του και των πρωταγωνιστικών χαρακτήρων του, προκειμένου να προκληθεί το ενδιαφέρον 
των μαθητών και να ενισχυθεί το κίνητρο εμπλοκής τους. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται 
από την Κατσίκη-Γκίβαλου (2008), όταν τα θέματα ενός λογοτεχνικού βιβλίου παρουσιάζονται με 
τρόπο ελκυστικό, ο αναγνώστης αναγνωρίζει μέσα σε αυτό θέματα που έχει βιώσει ή τον έχουν 
απασχολήσει, μπορεί να προβάλει τον εαυτό του μέσα στην αφηγούμενη ιστορία και να ταυτιστεί 
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με τους ήρωες του βιβλίου, τότε επιτυγχάνεται η πρόκληση του ενδιαφέροντος και ο αναγνώστης 
μπορεί να ανταποκριθεί θετικά στο λογοτεχνικό έργο.  

Ως στρατηγική διδασκαλίας για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας, επιλέχθηκε η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος, με την οποία ευνοείται η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
(Gillies & Ashman, 1996). Πέρα από τις βιωματικές δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και τις 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με τις οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά τη διαδικασία 
ανάλυσης του βιβλίου, και δεν αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί παιδαγωγικά το λογοτεχνικό βιβλίο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
αξιών, αξιοποιήθηκε η διδακτική μέθοδος VaKE (Values and Knowledge Education). 

Η διδακτική μέθοδος VaKE έχει αναπτυχθεί στηριζόμενη στις θεωρίες του εποικοδομητισμού 
και της ηθικής ανάπτυξης και προτείνει τη διαθεματική σύνδεση των αξιών και των γνώσεων 
μέσα από διλημματικές καταστάσεις (Patry et al. 2007· Πνευματικός & Patry, 2014). Η σταδιακή 
οικοδόμηση αξιών βασίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στη 
σχολική αίθουσα (Weinberger, 2015). Αρχικά δίνεται το ηθικό δίλημμα και αξιοποιούνται οι 
αυθόρμητες πρώτες τοποθετήσεις των μαθητών σε ατομικό επίπεδο, ακολουθεί η 
επιχειρηματολογία και ο έλεγχος βιωσιμότητας των επιχειρημάτων στο πλαίσιο της 
αλληλεπίδρασης της ομάδας και τέλος επιχειρείται η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων στην 
ολομέλεια της τάξης μέσα από το πρίσμα των ηθικών αξιών που ενυπάρχουν στην προσφερόμενη 
διλημματική κατάσταση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ρόλος του δασκάλου είναι 
διαμεσολαβητικός, βοηθά τους μαθητές να εντοπίσουν τις αξίες που υποστηρίζονται στα 
επιχειρήματα των μαθητών αλλά δεν κοινοποιεί τις δικές του απόψεις (Πνευματικός & Patry, 
2014). Η μέθοδος VaKE αποτελείται από έντεκα βήματα, τα οποία συνοπτικά παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των βημάτων της μεθόδου VaKE 
Βήμα       Περιγραφή Ενέργειες (περιληπτικά) 

1 Επιλογή του διλήμματος Παρουσίαση του διλήμματος. Αναγνώριση αντικρουόμενων 
αξιών. 

2 Πρώτη απόφαση Αυθόρμητη κρίση των μαθητών, πρώτη τοποθέτηση. 

3 Πρώτη 
επιχειρηματολογία 

Τεκμηρίωση της αυθόρμητης κρίσης μέσω επιχειρημάτων. 
Αξιολόγηση και έλεγχος βιωσιμότητας των επιχειρημάτων.  

4 Ανταλλαγή πληροφοριών Αναγνώριση διλημματικής κατάστασης και ανάγκη για 
περαιτέρω αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών. 

5 Αναζήτηση στοιχείων Αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών. 

6 Ανταλλαγή πληροφοριών Ανακοίνωση των νέων πληροφοριών. 

7 Δεύτερη 
επιχειρηματολογία 

Οι μαθητές επιχειρηματολογούν εκ νέου με βάση τις νέες 
πληροφορίες. 

8 Σύνθεση πληροφοριών Εξέταση του υπό διερεύνηση ζητήματος μέσα από τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί.  

9 Επανάληψη βημάτων 4-8 Προαιρετική διαδικασία στην περίπτωση που οι πληροφορίες 
είναι ελλιπείς. 

10 Γενική σύνθεση  Σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, λύση της διλημματικής κατάστασης.  

11 Γενίκευση Συζήτηση για παρόμοια θέματα. 

 
Οι μαθητές της Πέμπτης Δημοτικού ακολούθησαν την αλληλουχία των βημάτων της 

διδακτικής μεθόδου, εκτός από την προαιρετική διαδικασία του 9ου βήματος. Οι νέες πληροφορίες 
που απαιτούνταν στο πλαίσιο διερεύνησης του διλήμματος αντλήθηκαν από το ίδιο το 
λογοτεχνικό βιβλίο, όπως σταδιακά εξελισσόταν η πλοκή, αναδεικνύονταν οι χαρακτήρες των 
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ηρώων και φωτίζονταν ορισμένες πτυχές από το παρελθόν. Παράλληλα, οι μαθητές 
συνδιαλέγονταν και με τα δευτερεύοντα διλήμματα τα οποία αντιμετώπιζαν οι ήρωες του βιβλίου. 
Παρακάτω δίνεται το σενάριο που δόθηκε και αναφέρεται σε αυτό το πρωτεύον ηθικό δίλημμα με 
το οποίο ήρθαν αντιμέτωποι οι μαθητές. Ελήφθη μέριμνα να δίνεται με ουδέτερο τρόπο και να 
λείπουν οι συναισθηματικά φορτισμένες φράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κατευθύνουν τους 
μαθητές προς τη μία ή την άλλη προσέγγιση.  
«Ένας Γερμανός, ο Χανς, στρατιώτης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη διάρκεια της 
γερμανικής κατοχής πάτησε μία νάρκη και έπαθε μερική αμνησία. Δεν μπορεί να θυμηθεί την 
περίοδο που ήταν στρατιώτης στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να θυμηθεί περιστατικά από το παρελθόν 
του και αυτό του επηρεάζει τη ζωή του και έχει μία μόνιμη μελαγχολία. 
Εκείνη την περίοδο έμενε σε ένα επιταγμένο δωμάτιο ενός ελληνικού σπιτιού στην Αίγινα. Ο 
γιατρός του Χανς έχει καταλήξει ότι ο μόνος τρόπος να τον βοηθήσει είναι να ζητηθούν 
πληροφορίες από τα μέλη εκείνης της ελληνικής οικογένειας. Σύμφωνα  όμως με την κυρα-
Μαρία, τη νοικοκυρά του σπιτιού, ο Χανς εκείνη την περίοδο τους είχε κλέψει 203 λίρες, τη 
μοναδική τους περιουσία.  
Η Νικόλ θα προσπαθήσει να ρίξει φως στο παρελθόν του Χανς. Θέλει να τον βοηθήσει. Είναι 
σίγουρη ότι, αν ανακαλύψει το παρελθόν του, ο Χανς θα γίνει καλά. Πιστεύει ότι πρέπει να 
γιατρευτεί γιατί, λόγω της κατάστασής του, βασανίζεται καθημερινά.  
Ο Αλέξης, φίλος της Νικόλ, θα προσπαθήσει να ρίξει κι αυτός φως στο παρελθόν του Χανς. Δε θα 
το κάνει για τον Χανς αλλά γιατί θέλει να βοηθήσει την κυρα-Μαρία. Πιστεύει ότι πρέπει να την 
βοηθήσει, γιατί χωρίς την κλεμμένη της περιουσία βασανίστηκε και εκείνη και η οικογένειά της. 
Ποια από τις δύο προσεγγίσεις θεωρείτε ότι είναι περισσότερο σωστή;» 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η διλημματική ισχύς του σεναρίου και να ελεγχθεί το κατά πόσο 
μπορεί να κινητοποιήσει μαθητές διαφορετικών τάξεων αλλά και να αποκλειστεί η ενδεχόμενη 
ταύτιση των μαθητών ιδίου φύλου με τους πρωταγωνιστές του σεναρίου, κλήθηκαν να πάρουν 
θέση στο ηθικό δίλημμα τόσο οι μαθητές της Τετάρτης όσο και οι μαθητές της Έκτης Δημοτικού.  
Στις συγκεκριμένες τάξεις ακολουθήθηκαν μόνο τα τρία πρώτα βήματα της μεθόδου VaKE, 
δηλαδή έγινε παρουσίαση της αρχικής κατάστασης, καταγράφηκαν οι πρώτες απόψεις των 
μαθητών και στη συνέχεια τεκμηριώθηκαν οι αποφάσεις τους μέσω επιχειρημάτων. Το συνολικό 
δείγμα των μαθητών οι οποίο συμμετείχαν στην αρχική διερεύνηση του διλήμματος ήταν 69 
μαθητές (Ν:Στ=24, Ν:Ε=22, Ν:Δ=23, 30 αγόρια, 39 κορίτσια). Έγινε εφαρμογή του κριτηρίου χ2 
ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές ανάμεσα στο φύλο ή στην τάξη φοίτησης των μαθητών και 
στις επιλογές τους στο πλαίσιο του διλήμματος με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος 
SPSS.18. Ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας υιοθετήθηκε το p=0,05. 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προκαταρκτική διερεύνηση του διλήμματος με 
όλους τους μαθητές του δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2: Στατιστικά χαρακτηριστικά του δείγματος ως προς την υιοθέτηση των δύο 
διαφορετικών προσεγγίσεων του διλήμματος ανά φύλο και τάξη φοίτησης των μαθητών 

  Συμφωνία με τη 
Νικόλ  

Συμφωνία με τον 
Αλέξη Σύνολο 

Φύλο μαθητή (Ν) (Ν)  

Αγόρι 17 13 30 

Κορίτσι 24 15 39 

Σύνολο 41 28 69 

Τάξη φοίτησης    

Τετάρτη 14 9 23 
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Πέμπτη 13 9 22 

Έκτη 14 10 24 

Σύνολο 41 28 69 
Από το σύνολο των μαθητών, οι 41 μαθητές (59,4%) υιοθέτησαν την άποψη της Νικόλ, ενώ  οι 

υπόλοιποι 28 (40,6%) ταυτίστηκαν με την άποψη του Αλέξη. Τα αποτελέσματα ανά τάξη φαίνεται 
να ακολουθούν την συνολική κατανομή. Ένας ενδεχόμενος κίνδυνος ήταν τα περισσότερα αγόρια 
να ταυτιστούν με τον Αλέξη λόγω φύλου. Τα αποτελέσματα όμως δεν κατέδειξαν ταύτιση των 
αγοριών με την στάση του Αλέξη. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, τα περισσότερα αγόρια 
συμφωνούν με τη Νικόλ. Τα παραπάνω περιγραφικά αποτελέσματα ενισχύθηκαν και από τον 
στατιστικό έλεγχο. Εφαρμόζοντας το στατιστικό κριτήριο χ2, δεν βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο φύλο (χ2=0,1 df=1 p>0,05) ή στην τάξη (χ2=0,03 df=2 
p>0,05) και στην υιοθέτηση των μαθητών της μίας από τις δύο προσεγγίσεις της διλημματικής 
κατάστασης (της προσέγγισης της Νικόλ ή του Αλέξη).  

Μετά τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αρχικής διερεύνησης οι μαθητές της Πέμπτης 
Δημοτικού καταπιάστηκαν με την ανάγνωση και την ανάλυση του λογοτεχνικού βιβλίου μέσα από 
συνεργατικές-βιωματικές δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Παράλληλα, ακολούθησαν όλα τα 
βήματα της διδακτικής μεθόδου VaKE αξιολογώντας τις νέες πληροφορίες που έβρισκαν μέσα 
στο κείμενο. Κατά τη δεύτερη επιχειρηματολογία των μαθητών σε ομαδικό επίπεδο αλλά και κατά 
τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων στην ολομέλεια της τάξης φάνηκε ότι οι μαθητές είχαν 
μετακινηθεί από την αρχική τους επιχειρηματολογία, όχι υιοθετώντας τη διαφορετική προσέγγιση 
από αυτή που είχαν αρχικά, αλλά προσπαθώντας να συνδυάσουν τις δύο προσεγγίσεις, και της 
Νικόλ και του Αλέξη, αναγνωρίζοντας τις αξίες που ενυπήρχαν σε αυτές. Αυτό φάνηκε και στο 
δέκατο βήμα, αυτό της γενικής σύνθεσης, Η τελική λύση που προτάθηκε από την ολομέλεια της 
τάξης προκρίνοντας ως αξιακό υπόβαθρο την αλληλεγγύη και το σεβασμό στην αξιοπρέπεια των 
άλλων ενίσχυε τη συνεργασία της Νικόλ και του Αλέξη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, στα οποία δίνεται η λύση του αφηγήματος 
από τη συγγραφέα, συζητήθηκαν με τους μαθητές μετά από το στάδιο αυτό, αφενός για να μην 
προκαταλάβουν τους μαθητές και κατευθύνουν τα επιχειρήματά τους και αφετέρου για να 
αποτελέσουν έναυσμα για το τελικό βήμα της γενίκευσης.  

Συμπεράσματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδειχθούν τα παιδαγωγικά οφέλη του παιδαγωγικού 
συγκερασμού της εκπαίδευσης αξιών και της Λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας 
αξιοποιήθηκε το βιβλίο «Ο θησαυρός της Βαγίας», ενώ η διδακτική μέθοδος VaKE προκρίθηκε 
ως η καταλληλότερη μέθοδος για την αξιοποίηση του ηθικού διλήμματος του βιβλίου προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξη αξιών. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, η συγκεκριμένη διδακτική 
μέθοδος αποτελεί για τον εκπαιδευτικό εκείνο το μεθοδολογικό εργαλείο με το οποίο θα μπορέσει 
να παρουσιάσει, να αξιοποιήσει και να αναλύσει τα ηθικά διλήμματα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 
οδηγήσει τους μαθητές από την διαλεκτική αντιπαράθεση στη σταδιακή ανάπτυξη αξιών, οι 
οποίες θα ενσωματωθούν στο αξιακό σύστημα των μαθητών. Σε σχέση με την επιλογή του πεδίου 
της Λογοτεχνίας για την ανάπτυξη αξιών επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο, 
με το πρωτεύον δίλημμα που τίθεται, λειτούργησε καταλυτικά ως προς την σταδιακή οικοδόμηση 
της αξίας της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, της μετάνοιας και της συγχώρεσης και τέλος, 
του σεβασμού στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Επιπλέον, η 
συνδιαλλαγή των μαθητών με τα δευτερεύοντα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζει η παρέα των 
παιδιών και η ταύτισή τους με τους ήρωες, τους βοήθησε να αντιληφθούν τις έννοιες της 
συνεργασίας, της ομαδικότητας και των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ο ηγέτης, της φιλίας 
και της φιλαληθείας. Ο δάσκαλος ως διαμεσολαβητής και όχι ως κοινωνός των προσωπικών του 
απόψεων, οι οποίες θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν τους μαθητές, και η δομημένη αλληλουχία 
των βημάτων της διδακτικής μεθόδου, αποτέλεσαν τα ελάχιστα εχέγγυα για την επίτευξη των 
στόχων που είχαν τεθεί. Επίσης, το γεγονός ότι η διλημματική κατάσταση μπόρεσε να 
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κινητοποιήσει μαθητές διαφορετικών τάξεων, χωρίς να ταυτιστούν με την μία ή την άλλη 
προσέγγιση λόγω ιδίου φύλου, υποδηλώνει ότι ο διχασμός των απόψεων των μαθητών της 
Πέμπτης Δημοτικού δεν ήταν τυχαίος, αφού αναγνωρίστηκαν από όλους τους μαθητές που 
συμμετείχαν στην έρευνα οι διαφορετικές οπτικές προσεγγίσεις πάνω στις οποίες βάσισαν τα 
επιχειρήματά τους. 

Με δεδομένη τη συμβολή της Λογοτεχνίας στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες δε μαθαίνονται αποτελεσματικά με τον τρόπο που μαθαίνονται οι 
γνωστικές δεξιότητες, αλλά με την οργάνωση και διευθέτηση των συνθηκών του 
ψυχοπαιδαγωγικού κλίματος (Κωστελίδου, 2012) μπορεί να υποστηριχθεί ότι στη σύγχρονη 
σχολική πραγματικότητα το πεδίο εκείνο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη 
αξιών είναι οι καινοτόμες δραστηριότητες ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας. Επιπλέον της ώρας της 
φιλαναγνωσίας, η οποία έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα και αποτελεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο και της σύντομης ενασχόλησης με λογοτεχνικά 
αποσπάσματα του Ανθολογίου, θεωρείται απαραίτητο να δοθούν περισσότερες ώρες για 
συστηματική διαπραγμάτευση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη Λογοτεχνία. 

Συνοψίζοντας, πέρα από την αισθητική απόλαυση των λογοτεχνικών κειμένων, την ανάπτυξη 
των εκφραστικών μέσων και της φαντασίας των μαθητών αλλά και την καλλιέργεια της 
φιλαναγνωσίας, η Λογοτεχνία, μέσα από την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση, αποτελεί ένα 
πεδίο στο οποίο θα μπορούσε να βρει εφαρμογή η εκπαίδευση αξιών. Οι αξίες και οι στάσεις που 
προβάλλονται από τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του κόσμου είναι προτάσεις ζωής για 
επεξεργασία (Φρυδάκη, 2006). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται να 
επαναπροσδιοριστεί η Λογοτεχνία στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, ώστε να βρει τον χώρο και 
τον χρόνο που της αναλογεί. Η παιδαγωγική αξιοποίηση ολοκληρωμένων λογοτεχνικών έργων 
μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας θεωρείται ότι μπορεί να 
συμβάλει καθοριστικά και προς την οικοδόμηση ενός αξιακού συστήματος από τους μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Περίληψη 

Το Σουφλί εκτός από τον τίτλο της «Πόλης του Μεταξιού», φέρει και έναν άλλο εξίσου σημαντικό τίτλο, το 
«Δασκαλοχώρι» (Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013).  Την εποχή στην οποία αναφερόμαστε τα σχολεία τα οποία 
λειτουργούν και για τα οποία έχουμε συλλέξει στοιχεία είναι το Β΄ και Δ΄ δημοτικό σχολείο. Πιο 
συγκεκριμένα, η λειτουργία του Β΄ δημοτικού ξεκινάει από το 1919, ενώ το Δ΄ δημοτικό ανοίγει τις πύλες 
του το 1923 (Κούκος & Τσιακίρη, 1997˙ Πατέλης, 2000˙ Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). Η έρευνα βασίστηκε 
στη χρήση των μαθητολογίων αυτών των δύο σχολείων. Στα μαθητολόγια αυτά δίνονται πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν το πλήθος των μαθητών, τη στασιμότητα, τα μαθήματα τα οποία διδάσκονταν καθώς και τα 
επαγγέλματα των γονέων.   
Λέξεις - κλειδιά: Ιστορία του Σουφλίου, Β΄ Δημοτικό Σχολείο, Δ΄ Δημοτικό Σχολείο, Μαθητολόγια, 
Δασκαλοχώρι.  

 

Εισαγωγή 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τα στοιχεία τα οποία μπορούν να 
αποτυπώσουν με σαφήνεια την κατάσταση η οποία επικρατούσε στο Σουφλί την περίοδο 1920-
1923. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η εργασία, μελετά δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τα 
μαθητολόγια και τα πρακτικά των σχολείων την περίοδο εκείνη. Ξεκινώντας από την παραδοχή 
ότι η γνώση της ιστορίας τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη προκειμένου 
να εξηγήσουμε το παρόν και να γνωρίσουμε και να ερμηνεύσουμε το παρελθόν, οδηγούμαστε 
στην διενέργεια αυτής της μελέτης δεδομένου και του γεγονότος ότι τα σχολεία αποτελούν βασικό 
πυλώνα ερμηνείας της ιστορίας. 
 

Η Εκπαιδευτική παράδοση του Σουφλίου 

Β΄ Δημοτικό Σχολείο 
Μετά τη λήξη του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856) κατά τη διάρκεια του οποίου νικήτρια 

χώρα αναδείχθηκε η Τουρκία, πραγματοποιήθηκε από πλευράς της η υπογραφή του διατάγματος 
του ‘Χάτι Χουμαγιούν’ μετά από έντονες πιέσεις των Αγγλογάλων (Πατέλης, 2000). Με την 
υπογραφή του, άρχισε να υλοποιείται «ένα όνειρο αιώνων» καθώς η  Τουρκία καλείται να 
παραχωρήσει ευρύτατα προνόμια στους Χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που 
αφορούν εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Αυτή η ενέργεια θεωρήθηκε προοδευτική 
δεδομένου ότι πριν το διάταγμα δεν ήταν εφικτή η λειτουργία των σχολείων. Έτσι τα 
Σουφλιωτόπουλα διδάσκονταν γράμματα από ιερωμένους και λόγιους στα σπίτια τους 
(Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Σουφλί ξεκινά το 1860 με τη 
λειτουργία της «Αστικής Σχολής Αρρένων». Στη θέση της, δηλαδή στην πλατεία Κούτσουρου, 
μετά το τέλος του πολέμου στεγάστηκε το σημερινό Β΄ Δημοτικό Σχολείο. Το σχολείο συνέχισε 
να λειτουργεί απρόσκοπτα μέχρι το 1870. Μια πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να καεί. Έτσι  οι 
Σουφλιώτες με προσωπική εργασία το αναδόμησαν εξ αρχής. Παρ’ όλα αυτά, αυτή δεν ήταν η 
μοναδική φορά που η λειτουργία του σχολείου δοκιμάστηκε. Αυτό συνέβη διότι η έλευση των 
Βουλγάρων την περίοδο 1919-1920 επέφερε την υπερβολική μείωση του ελληνικού στοιχείου με 
αποτέλεσμα για άλλη μια φορά το σχολείο να διακόψει την εύρυθμη λειτουργία του (Κούκος & 
Τσιακίρη, 1997˙ Πατέλης, 2000). Η κατάσταση ομαλοποιήθηκαν με την απελευθέρωση και την 
επιστροφή των Σουφλιωτών στη γενέθλιο γη (Πατέλης, 2000˙Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). 
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Παρά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης και αναπροσαρμογής από πλευράς των Σουφλιωτών 
κατά το 1921-1922, οι ίδιοι είχαν να αντιμετωπίσουν αντιξοότητες  που αφορούσαν κυρίως τα 
σχολεία  δεδομένο ότι οι βούλγαροι κατά την αποχώρησή τους από την περιοχή άφησαν τα 
σχολεία «σε κακά χάλια». Η προσπάθεια ήταν συλλογική και από μέρους των δασκάλων καθώς 
προσπαθούσαν να μαζέψουν τα αναγκαία μέσα για τα πρώτα βήματα του σχολείου όπως για 
παράδειγμα πίνακες, χάρτες (Μανεσιώτης, 1963˙ Πατέλης, 2000˙Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). Στο 
σκοπό αυτό, δηλαδή στην αναδιαμόρφωση και αναδιοργάνωση του  εκπαιδευτικού συστήματος, 
έρχεται να προστεθεί και η προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να διορίσει και μη πτυχιούχους 
γυμνασίου, αρκεί να μπορούν να συγκεντρώσουν τα παιδιά στα σχολεία (Πατέλης, 
2000˙Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). Τα γεγονότα της περιόδου (1921-1923) δεν άφησαν 
ανεπηρέαστους ούτε τους ίδιους. Τα πολεμικά γεγονότα τους αναγκάζουν να προβούν σε 
υποχρεωτικές μεταθέσεις, αποσπάσεις, και στρατεύσεις που αφορούσαν τους άρρενες 
εκπαιδευτικούς (Βακαλόπουλος, 1999β). Όλη αυτά έφεραν μεγάλη αναταραχή και σύγχυση στα 
εκπαιδευτικά δρώμενα. Η κατάσταση ωστόσο φαίνεται να σταθεροποιείται το σχολικό έτος 1923-
1924, με τα σχολεία του Σουφλίου να μπαίνουν πια σε εύρυθμη λειτουργία (Μανεσιώτης, 1963˙ 
Πατέλης, 2000˙Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). 

Όμως αυτή την ομαλοποίηση έρχεται να διακόψει μια καταστροφή που  συνέβη το 1927. 
Ένας ισχυρός σεισμός ήταν ο λόγος το σχολείο να υποστεί ισχυρές ρωγμές, με αποτέλεσμα να 
κριθεί ακατάλληλο. Μέσα σε ένα χρόνο το κτήριο (που διατηρείται μέχρι και σήμερα) 
ξανακτίστηκε εκ βάθρων με τη συνδρομή τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και του Δήμου 
Σουφλίου (Πατέλης, 2000˙Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). 

 

Δ΄ Δημοτικό Σχολείο 
Πέφτοντας η αυλαία της Εθνικής συμφοράς του 1922 το Σουφλί κατακλίστηκε από 

πρόσφυγες (Κούκος & Τσιακίρη, 1997˙ Πατέλης, 2000˙ Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). Τα σχολεία 
που υπήρχαν ήδη δεν μπορούσαν να φιλοξενήσουν περισσότερους μαθητές δεδομένου ότι το 
δυναμικό του καθενός ξεπερνούσε τους 400 μαθητές. Προκειμένου να ανατραπεί η ισχύουσα 
κατάσταση και τα σχολεία να λειτουργήσουν αποτελεσματικά (Μανεσιώτης, 1963˙ Φυλλαρίδης 
2010˙ 2013), ήταν άμεση και επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία και Δ΄ Δημοτικού Σχολείου, το 
οποίο πρωτολειτούργησε με δυναμικό 201 μαθητές (Κούκος & Τσιακίρη, 1997˙ Πατέλης, 2000˙ 
Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). Το σχολείο στεγάσθηκε στο κουκουλόσπιτο του γιατρού Λεφάκη που 
βρισκόταν στην περιοχή της Μανδρούδας, πίσω από τα δημοτικά λουτρά, με τη χρηματική 
συνδρομή των κατοίκων αφού η πολιτεία το έκρινε ως το καταλληλότερο για το συγκεκριμένο 
σκοπό. Έτσι το σχολείο άρχισε τη λειτουργία του το 1923 ως 5θεσιο και εν συνεχεία το 1928 
αναβαθμίστηκε σε 6θεσιο. Το γεγονός ότι έφυγαν οι πρόσφυγες από το Σουφλί επέφερε όπως 
ήταν φυσικό τη μείωση του αριθμού των μαθητών, με αποτέλεσμα το σχολείο να γίνει 3θεσιο. Η 
περιοχή αυτή του Σουφλίου στην οποία και στεγάσθηκε το κτήριο αποτελούσε  ίσως ένα από τα 
ιστορικότητα μέρη της πόλης του μεταξιού γιατί εδώ στεγάζονταν αφενός μερικά από τα 
παλαιότερα σπίτια της πόλης, καθώς και το Χαμάμ που χρονολογούνταν από την Οθωμανική 
περίοδο. Το έτος 1965, αποτέλεσε έτος ορόσημο για το παρόν σχολείο, καθώς καταργήθηκε και 
συγχωνεύτηκε με το Α΄ Δημοτικό. Λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το 1978 το κτήριο 
κρίθηκε ετοιμόρροπο, με αποτέλεσμα ο Δήμος να το κατεδαφίσει και να δημιουργήσει στη θέση 
του τη σημερινή πλατεία Λεφάκη (Πατέλης, 2000˙Φυλλαρίδης, 2010˙ 2013). 
 

Μελέτη στα Μαθητολόγια 

Η επισταμένη μελέτη στα μαθητολόγια μας οδήγησε στο να μπορέσουμε να παραθέσουμε 
στην παρούσα εργασία στοιχεία που θεωρούμε ότι αξίζουν περαιτέρω ανάλυση. Ένα από τα 
στοιχεία στα οποία εστιάσαμε αφορούσε το πλήθος των μαθητών την περίοδο 1920-1923. Πιο 
συγκεκριμένα, στο Β’ Δημοτικό Σχολείο την χρονική περίοδο 1919-1920 το σύνολο των μαθητών 
ήταν 265 και την επόμενη αμέσως χρονιά βλέπουμε σχεδόν διπλασιασμό τους 499 μαθητές. Τη 
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σχολική χρονιά 1921-1922 ήταν 454 και την ακόλουθη χρονιά 443. Τέλος την περίοδο 1923-1924 
οι μαθητές ήταν 374 φανερά μειωμένοι στον αριθμό, αφού τη χρονιά εκείνη ιδρύεται το Δ΄ 
Δημοτικό σχολείο που ξεκινά την λειτουργία του με τους μαθητές του να ανέρχονται συνολικά σε 
201.    

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό σημείο εστίασης όσον αφορά τα μαθητολόγια είναι και τα 
μαθήματα τα οποία διδάσκονταν την περίοδο εκείνη. Βάση αυτού, τα Σουφλιωτόπουλα 
διδάσκονταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Αριθμητικά, Ιστορία, Φυσική Ιστορία, Γεωγραφία, 
Γυμναστική, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Ωδική και Εργόχειρο. Τα ανωτέρω στοιχεία 
επιβεβαιώνονται και βιβλιογραφικά. Ο Καραφύλλης (2013) στο βιβλίο του αναφέρει ότι στο 
Δημοτικό σχολείο διδάσκονται τα μαθήματα των θρησκευτικών, ελληνικών, πρακτικής 
αριθμητικής, στοιχειώδους γεωμετρίας, ιστορίας του ελληνικού έθνους, τα κυριότερα της 
παγκόσμιας, γεωγραφία, στοιχεία φυσικής ιστορίας, φυσικής και χημείας, ωδικής, καλλιγραφίας, 
ιχνογραφίας, χειροτεχνίας και γυμναστικής. Ωστόσο, παρόλο που το μάθημα της φυσικής αγωγής 
υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα, του δίνεται ελάχιστη σημασία (Χατζηστεφανίδης, 2005).  

Επιπλέον, στοιχεία αντλούνται και για τα επαγγέλματα των γονέων. Τα επαγγέλματα που 
εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα την εποχή εκείνη σύμφωνα με τα μαθητολόγια ήταν: οι 
σηροτρόφοι (οι οποίοι ασχολούνταν με την εκτροφή του μεταξοσκώληκα) (Ραζής, 1993), 
αμαξηλάτες, πεταλωτές, μυλωνάδες, καπνεργάτες κ.α. Την περίοδο εκείνη ιδρύθηκαν μάλιστα και 
πολλά σωματεία και συνεταιρισμοί, όπως για παράδειγμα ο γεωργικός συνεταιρισμός, το 
σωματείο αμαξοκαραγωγέων καθώς και το σωματείο μεταξεργατριών (Γουρίδης, 2009α˙  

Παπαθανάση- Μουσιοπούλου, 1985). 
Εκτός από τα μαθήματα και τα επαγγέλματα μπορούμε να σταθούμε επιπροσθέτως στην 

μορφή και τον τρόπο γραφής όσο και στα εξώφυλλα των μαθητολογίων διαφορετικών χρονικών 
περιόδων. Αναλυτικότερα, με αυτό εννοούμε ότι σε όσο πιο παλιά χρονική περίοδο ανατρέχουμε 
τα μαθητολόγια παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις τόσο στη γραφή (που έτεινε να έχει μορφή 
περισσότερο καλλιγραφική) όσο και στα εξώφυλλα. Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί 
διότι δεν υπάρχει στις μέρες μας, αφορά στο εκτεταμένο ηλικιακό εύρος που υπήρχε στην ίδια 
τάξη. Πιο συγκεκριμένα στην Β΄ Δημοτικού φοιτούσαν μαθητές από ηλικία 7 έως και 13 ετών. Το 
παραπάνω εύρημα μπορεί να τεκμηριωθεί είτε από το γεγονός ότι οι μαθητές κατατάσσονται από 
τους δασκάλους στις τάξεις ανάλογα με τις γραμματικές τους γνώσεις είτε εξαιτίας της 
στασιμότητας που ήταν έντονη εκείνο το διάστημα και για αρκετά ακόμη χρόνια. Η στασιμότητα 
στο έπακρό της επιβεβαιώνεται και μέσω του μαθητολογίου στο οποίο εντοπίσαμε μια 
συγκεκριμένη χρονιά να έχουν μείνει στάσιμοι όλοι οι μαθητές στην ίδια τάξη. Η υψηλή 
στασιμότητα καταγράφεται και στα πρακτικά του σχολείου στα οποία αναφέρεται ότι «από τους 
84 μαθητές οι οποίοι φοιτούσαν στην πρώτη τάξη προήχθησαν μόνο οι 26». 

Μέσα από την έρευνα μας δίνονται και στοιχεία που αφορούν στις σχέσεις που 
διαμορφώνονταν την περίοδο εκείνη ανάμεσα στους δασκάλους και στους μαθητές. Βλέπουμε ότι 
προσφιλή τακτική των πρώτων για την ομαλή διαχείριση της τάξης, όταν εμφανίζονταν 
απείθαρχες συμπεριφορές, αποτελούσε η τιμωρία (Κοζαρίδης, 2009). Αυτό το γεγονός 
επιβεβαιώνεται από την ανάγνωση των πρακτικών του σχολείου και συγκεκριμένα ο αριθμός 
πράξεως 12 που συντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 1923, μας έδωσε ένα στοιχείο που θα έπρεπε να 
το αναδείξουμε και αφορούσε την αποβολή  δυο μαθητών. Ανέφερε τα εξής: «Ίνα αποβληθώσι 
από το σχολείον, οι δυο ανωτέρω αναφερόμενοι μαθηταί καθ’όλον το σχολικό έτος, ως 
αποτελούντες μολυσματικήν εστίαν απείθειας και ασχημοσύνης». Μέσα από την ανάγνωση και 
τον τρόπο γραφής του συγκεκριμένου κειμένου, μπορούμε να διακρίνουμε το στομφώδες ύφος 
όσο και την αυστηρότητα των εκπαιδευτικών εκείνης της εποχής (Μανεσιώτης, 1963). 

Ιστορικά Στοιχεία 

Μέσα από ιστορικές αναφορές, γνωρίζουμε ότι από το 1919 η περιοχή περνάει στη 
Διασυμμαχική Διοίκηση και αρχίζει η παλιννόστηση των προσφύγων. Οι πρόσφυγες είχαν 
εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν την περιοχή τους εξαιτίας της βουλγαρικής κατοχής  που είχε 
επέλθει στην περιοχή της Θράκης ήδη από το 1913 (Κούκος, 1991˙ 2006˙ Μανεσιώτης, 1963). 
Ήταν σκληρότεροι κατακτητές από τους προκατόχους τους Τούρκους, καθώς κύριο μέλημά τους 
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ήταν η αλλοίωση της εθνολογικής ταυτότητας των κατοίκων αλλά και της γενικότερης περιοχής. 
Για να το καταφέρουν αυτό, λεηλάτησαν εκκλησίες, σπίτια, περιουσίες, επέβαλαν δυσβάστακτους 
φόρους ενώ ο ξυλοδαρμός των κατοίκων ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Μία άλλη τακτική 
που μηχανεύτηκαν ήταν ο διορισμός, από πλευράς τους, σχισματικών κληρικών όσο και 
βούλγαρων δασκάλων, αναγκάζοντας παράλληλα τα Σουφλιωτόπουλα να μαθαίνουν βουλγάρικα.  
Όλα αυτά τα γεγονότα οδήγησαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Επέστρεψαν 
λίγα χρόνια αργότερα, το 1919- 1920, όταν η κατάσταση είχε πλέον διαφοροποιηθεί (Κούκος, 
1991˙ 2006˙ Μανεσιώτης, 1963˙ Πατέλης, 1994˙ 2000).  

Η σύντομη ανασκόπηση της προηγούμενης περιόδου,  μας βοηθά να κατανοήσουμε 
καλύτερα και με μεγαλύτερη σαφήνεια τα γεγονότα που διαδραματίζονται την τριετία 1920 – 
1923. Παρόλο που η διασυμμαχική διοίκηση βρίσκονταν ακόμη σε ισχύ, μετά από παραίνεσή 
τους, ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στο Σουφλί  στις 14 Μαΐου 1920 (Μανεσιώτης, 1963˙ 
Πατέλης, 1994˙ 2000). Το ίδιο κιόλας βράδυ, γνωστοποιήθηκε στον κόσμο η έλευση ελληνικών 
στρατευμάτων για να καταλάβουν οριστικώς την περιοχή. Οι πρώτοι στρατιώτες θα κατέφθαναν 
με την αμαξοστοιχία από την Αλεξανδρούπολη. Κατά την αποβίβασή τους έγιναν δεκτοί από τους 
κατοίκους σε κλίμα ενθουσιασμού. Την ίδια στιγμή τα συμμαχικά στρατεύματα αποσύρονται πια 
κι ο ελληνικός πληθυσμός απερίσπαστα ‘επιδίδεται στις δουλείες του’. Προς τιμήν αυτής της 
πρώτης ιστορικής ημέρας ο Δήμος Σουφλίου αργότερα έδωσε και το όνομα στο δρόμο από τον 
οποίο πρωτομπήκαν οι στρατιώτες στο Σουφλί και έτσι και σήμερα ονομάζεται οδός 14ης Μαΐου. 
Ο πρώτος Δήμαρχος στο απελευθερωμένο Σουφλί ήταν ο Μπρίκας Γεώργιος (Βακαλόπουλος, 
2000˙ Γουρίδης, 2009α˙ Ευθυμιάδης, 2001˙ 2005˙ Μανεσιώτης, 1963˙ Πατέλης, 1994˙ 2000). 

Τα πράγματα κυλούσαν ομαλά για την περιοχή του Σουφλίου μέχρι και το 1922. Η 
κατάσταση αυτή μεταστράφηκε μετά το 1922 εξαιτίας της καταστροφής της Σμύρνης στις 9/27 
Σεπτεμβρίου (Αλλαμάνη, κ.α., 2008˙ Βακαλόπουλος,1999β˙ Βουρνάς, 1977˙ Clogg, 1999˙ 
Κιτσίκης, 1978˙  Κολιόπουλος, Σβολόπουλος, Χατζηβασιλείου, Νημάς & Σχολιάκη-Χελιώτη, 
2012˙  Μαργαρίτης, Αζέλης, Ανδριώτης, Δετοράκης & Φωτιάδης, χχ ˙ Σβολόπουλος, 1992˙ 
Σβορώνος, 1999) και της απώλειας των μεγάλων εδαφών από την αντίκρυ όχθη του Έβρου. Το 
Σουφλί  άλλαξε ταυτότητα, περιορίστηκε στην οικονομία του μεταξιού, τονώνοντας κυρίως τους 
τομείς που σχετίζονταν με τη σηροτροφία και τη μεταξοπαραγωγή η οποία αυξήθηκε κατακόρυφα 
με την παράλληλη δημιουργία βιομηχανικών δομών.  Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες δεν ήταν 
επαρκείς και αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την πτωτική πορεία της οικονομίας του Σουφλίου 
(Τερζούδης, 2001˙ Γουρίδης, 2009α˙ 2009β). 
 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αποτυπώσει την εκπαιδευτική κατάσταση που 
επικρατούσε στο Σουφλί κατά την τριετία 1920-1923. Πιο συγκεκριμένα εστιάζει στη 
λειτουργία και στις ανάγκες των σχολείων Β΄ και Δ΄. Προχωρώντας στο ερευνητικό 
μέρος, το οποίο διενεργήθηκε με τη χρήση της μεθόδου της μελέτης αρχειακού υλικού, 
δηλαδή υλικό από τα μαθητολόγια και τα πρακτικά των σχολείων της περιόδου 1920-
1923, οδηγηθήκαμε σε κάποια συμπεράσματα. Από την έρευνα μας προέκυψε ένα μεγάλο 
ηλικιακό εύρος, όσο και μεγάλα σύνολα εγγραφέντων μαθητών κάθε χρονιά. Το ηλικιακό 
εύρος μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι μαθητές κατατάσσονταν στις τάξεις 
σύμφωνα με τις γραμματικές τους γνώσεις, αλλά και λόγω στασιμότητας. Αναφορικά με 
το πλήθος των μαθητών, η έρευνα μας παρουσιάζει στοιχεία που καταδεικνύουν μεγάλους 
αριθμούς, εύρημα που μπορεί να δικαιολογηθεί από τον επαναπατρισμό των Σουφλιωτών 
το 1920, όσο και με την εισροή  μεγάλου κύματος προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή την περίοδο του 1922. Τα μαθητολόγια επίσης κατέδειξαν χρήσιμα στοιχεία που 
αφορούσαν τη φύση των μαθημάτων που διεξάγονταν εκείνη την εποχή, τα επαγγέλματα 
με τα οποία ασχολούνταν οι γηγενείς, όσο και η κατάδειξη της αυστηρής πολιτικής που 
ακολουθούσε το σχολείου πράγμα που αποδεικνύεται μέσω του ευρήματός μας. Η γνώση 
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αυτών των στοιχείων όσο και η κατανόηση της τότε επικρατούσας εκπαιδευτικής 
κατάστασης μας βοηθά να κατανοήσουμε αφενός την ιστορία του τόπου και το 
κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο που επικρατούσε την περίοδο εκείνη και αφετέρου μας 
επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα και τα τωρινά εκπαιδευτικά δρώμενα μέσω 
συσχετισμών. Δεδομένου ότι η έρευνα είναι μια διαρκής και ανεξάντλητη διαδικασία, το 
ερευνητικό ενδιαφέρον θα μπορούσε να στραφεί και σε άλλο άξονα. Ένας τέτοιος άξονας 
θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η επίδοση των μαθητών την περίοδο 1920-1923. 
Επίσης, η έρευνα θα ήταν πιθανό να συνεχιστεί μέσω συγκρίσεων ορισμένων δεκαετιών.     
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Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου 

Όταν η μη- τυπική και η τυπική εκπαίδευση συν- εκπαιδεύουν 
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Υποψήφια Διδάκτωρ Επιστήμες Αγωγής 
Υποδιευθύντρια του Πρωτοβάθμιου Κύκλου 
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και μέλος του Πανεπιστημίου των Ορέων, 

afilippaki@edc.uoc.gr  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την συνεργασία μιας εθελοντικής οργάνωσης στην Κρήτη με ένα φορέα 
τυπικής και μάλιστα ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο Ηράκλειο: Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου 
(Σ.Ε.Π.). Αποσκοπεί δε να δώσει ένα παράδειγμα, πως η μη τυπική και η τυπική εκπαίδευση μπορούν να 
συν-εκπαιδεύουν. 
Μια εθελοντική ομάδα που αποτελούνταν στην αρχή από εθελοντές, ιατρούς και στη συνέχεια από 
επιστήμονες,  εμπειροτέχνες και απλούς πολίτες με διάθεση για προσφορά, ενεργοποιείται στην Κρήτη από 
το 2008 με την ονομασία «Πανεπιστήμιο των Ορέων» (Π.τ.Ο.). 
Μέσα από την δράση του Π.τ.Ο. γεννήθηκε η Αποστολή: “Πηνελόπη Gandhi - H ιερή τέχνη της Υφαντικής 
στην Κρήτη σήμερα”. Κύριος στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων των πόλεων και της 
υπαίθρου και η ανάπτυξη Οικονομίας Μικρής Κλίμακας με βάση τέχνη της Υφαντικής. 
Η Υφαντική Τέχνη βρήκε τη θέση που της άξιζε στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου, το οποίο συμμετείχε  πιλοτικά στην 
εκπαιδευτική δράση “Πηνελόπη Gandhi” που οργάνωσε το ΠτΟ. Στις διάφορες φάσεις και δράσεις πήραν 
μέρος, η Διεύθυνση του Σ.Ε.Π. καθώς και εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Οι δράσεις  που  
υλοποιήθηκαν σε δύο κύκλους οδήγησαν σε  σημαντικά αποτελέσματα, όπως το  άνοιγμα του σχολείου 
στην τοπική κοινωνία και η αυθεντική και βιωματική μάθηση των μαθητών αναφορικά με τον αρχέγονο 
πολιτισμό του τόπου. 
Λέξεις κλειδιά: Πανεπιστήμιο των Ορέων, Αποστολή “Πηνελόπη Gandhi”, Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 
Ηρακλείου, Υφαντική Τέχνη. 

Εισαγωγή 

Το  Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου (Σ.Ε.Π.), ως  σχολείο σε αστική περιοχή και 
μάλιστα πολυπολιτισμικό, είναι ένα σχολείο ξεκομμένο αρκετά από την τοπική ιστορία και τοπική 
παράδοση. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, έλληνες και ξένοι, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
αυθεντικές πηγές της τοπικής ιστορίας και της τοπικής παράδοσης. Ιδιαίτερα και αναφορικά με το 
διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται στη βάση της Ευρωπαϊκής Παιδείας,  είναι 
προφανές ότι υπάρχουν δυσκολίες στην προσέγγιση  αυθεντικών και βιωματικών εμπειριών στους 
μαθητές ώστε τελικά η διδασκαλία, αναφορικά με τον αρχέγονο Τοπικό Πολιτισμό, να έχει νόημα 
για αυτούς.  

Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη  απόσταση ανάμεσα στον μαθητές της πόλης  που 
ακολουθεί ένα σύγχρονο τρόπο ζωής, τρέχοντας να προλάβει όλες εκείνες τις εξουθενωτικές 
εξωσχολικές δραστηριότητες, και στον  μαθητή της ορεινής Κρήτης που μετά το σχολείο θα πάει 
να βοσκήσει τα πρόβατα, να τυροκομήσει, να  ζυμώσει να υφάνει, κ.α.  
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Αυτό το έλλειμμα στην παροχή αυθεντικών εμπειριών μάθησης στους μαθητές της πόλης,   
αναφορικά με  τον αυθεντικό και γνήσιο τρόπο ζωής των απλών ανθρώπων της υπαίθρου, καθώς 
και το αντίστοιχο έλλειμμα στην παροχή εμπειριών μάθησης στους μαθητές των ορεινών και 
ημιορεινών περιοχών του τόπου αναφορικά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις ευκαιρίες που 
έχουν οι μαθητές της πόλης, έρχεται να καλύψει μια εθελοντική προσπάθεια ανήσυχων ανθρώπων 
από τον χώρο της Επιστήμης, του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης κ.α. (Παλλήκαρης, 2013). Έτσι 
γεννήθηκε  εδώ και δέκα χρόνια η ιδέα για ένα “πανεπιστήμιο” διαφορετικό από τα άλλα. Ένα 
“πανεπιστήμιο” της ζωής: “Το Πανεπιστήμιο των Ορέων” και λίγο αργότερα η  Αποστολή: 
“Πηνελόπη Gandhi -  Η ιερή τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη σήμερα”. 

 Το Πανεπιστήμιο των Ορέων (ΠτΟ) είναι το «σκαρί» μιας νέας πρόκλησης, που θέλει να 
φέρει λίγο από τον «βουνίσιο αέρα» στην πόλη, αλλά και την γνώση των αστικών περιοχών στους 
πολίτες των συχνά απομονωμένων και δύσβατων βουνών. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε μια 
δυναμική κοινότητα ερευνητών, πανεπιστημιακών, κοινωνικών εταίρων και πολιτών της ορεινής 
περιφέρειας, που πορεύονται μαζί, μαθαίνουν, πειραματίζονται με το καινούργιο και το 
πρωτοπόρο, με στόχο να «παντρέψουν» την θεωρητική κατάρτιση με το βίωμα, προς όφελος 
όλων. Το Πανεπιστήμιο των Ορέων συνεχίζει ως σήμερα να επενδύει στον άνθρωπο και στην 
αειφόρο ανάπτυξη, με πλήρη σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε τόπου αλλά και στην ευρεία 
αναδιανομή της Παιδείας.  

Βασίζεται σε τρεις πυλώνες που αφορούν: 
 στην Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο των τοπικών κοινωνιών, με εκπαίδευση, 

κατάρτιση και ανάπτυξη της υγείας, που συχνά βρίσκεται σε εμβρυακή κατάσταση 
 στην Διατήρηση της Πολιτιστικής Ταυτότητας και της Ενδογενούς Οικονομικής 

Ανάπτυξης. Δίνεται έμφαση στα φυσικά προϊόντα, την αειφορία, στα παραδοσιακά 
επαγγέλματα και την πολιτιστική ταυτότητα 

 \στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Ορεινής Περιοχής που επιτυγχάνεται μέσω μιας  
βιωματικής δυναμικής από όλους τους συμμετέχοντες στο Πανεπιστήμιο των Ορέων 
(επιστήμονες, κοινωνικοί εταίροι, κάτοικοι της περιοχής) οι οποίοι και ενθαρρύνονται 
να ανταλλάσουν εμπειρίες. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στους νέους ανθρώπους, 
ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα. 

Ειδικότερα οι Δράσεις που αφορούν στην Εκπαίδευση μαθητών, περιλαμβάνουν Κοινωνικές 
Εξορμήσεις και Παρεμβάσεις  Συμβιωματικής Παιδείας:  

 1800 μαθητές συμμετέχουν σε Δράσεις Εκπαίδευσης και Αλληλοδιδασκαλίας αστικών 
και ορεινών σχολείων   

 50 σχολεία 
 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 15.000 παιδικά βιβλία,  έχουν μοιραστεί δωρεάν σε κοινωφελή ιδρύματα και σχολεία 

σε όλους τους νομούς της Κρήτης 
 περισσότερα από 190 δημοσιευμένα αφιερώματα στον εθνικό, διεθνή και τοπικό τύπο 

και πάνω από 400 άρθρα σε διαδικτυακές ιστοσελίδες    
Μέσα από την δράση του Π.τ.Ο. γεννήθηκε πριν 5 χρόνια,  η Αποστολή: “Πηνελόπη Gandhi -  

Η ιερή τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη σήμερα”. 
Οι γενικότεροι στόχοι της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi του Π.τ.Ο. αναφέρονται σε όλους 

τους πυλώνες δράσεις του Π.τ.Ο. όπως: 
 Η τοποθέτηση 100 αργαστηριών (αργαλειών) σε σπίτια νέων γυναικών της Κρήτη και 

η εκπαίδευση και επαγγελματική απασχόληση με την υφαντική. 
 Η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων των πόλεων και της υπαίθρου και η ανάπτυξη 

Οικονομίας Μικρής Κλίμακας μέσω προσωπικής ενασχόλησης  
Ειδικότεροι στόχοι που  αφορούν  εν προκειμένω στην Εκπαίδευση,  Βιωματική Παιδεία και 

Συνεκπαίδευση των μαθητών είναι: 
 Η Συμβιωματική Παιδεία και Εκπαίδευση (Conrad, 1974). 
 Η δημιουργία καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων στα σχολεία των δύο βαθμίδων 

στην Κρήτη  
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 Η οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, επιτόπιων επισκέψεων και κεντρικών 
Διαδραστικών Εκθέσεων για μαθητές σχετικά με την Υφαντική Τέχνη  

 Πρόσφατα οι Δράσεις για την Υφαντική Τέχνη έχουν ενταχθεί στην Ευέλικτη ζώνη της 
Α/θμιας Εκπ/σης 

Η ομάδα της Αποστολής, υποστηρίζεται από προσωπικότητες που προέρχονται από διάφορους 
χώρους της Επιστήμης και της Τέχνης διεθνώς, με επικεφαλής την κυρία Ελένη Γλύκατζη-
Αρβελέρ, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμια του εξωτερικού, το Κέντρο 
Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το 
Μουσείο Μπενάκη, το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων και το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου. 

Η υφαντική τέχνη βρίσκει τη θέση της σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Σχολείο   
Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου 

Η Υφαντική Τέχνη βρήκε τη θέση που της άξιζε στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) 
Ηρακλείου το οποίο συμμετέχει πιλοτικά στην εκπαιδευτική δράση “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI” που 
οργάνωσε το Πανεπιστήμιο των Ορέων (ΠτΟ). Τον σχεδιασμό του καινοτόμου εκπαιδευτικού 
προγράμματος ανέλαβε ομάδα επιστημονικής εργασίας από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προτάθηκαν να συμμετέχουν δύο σχολεία ημιορεινών περιοχών 
της Κρήτης και ένα σχολείο αστικής περιοχής. Έτσι επιλέχτηκαν τα Δημοτικά Σχολεία των 
χωριών Αποστόλων και Ρουσσοσπιτίου Ρεθύμνου καθώς και  το Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Η υλοποίηση 
του πιλοτικού προγράμματος υλοποιήθηκε κατά το σχολικού έτος 2012-2013. Κορυφαίος σταθμός 
κατά την πορεία υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος επιτέλεσε η επίσκεψη των μαθητών των 
σχολείων στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου όπου παρακολούθησαν συγκεκριμένη εκπαιδευτική 
δράση - διάδραση που οργανώθηκε και διήρκεσε 17 ημέρες από το Πανεπιστήμιο των Ορέων σε 
συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου. 

Τρία χρόνια αργότερα στο Σ.Ε.Π., και συγκεκριμένα κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016 
συνέχισε τις δράσεις του με νέες δράσεις μέσα και έξω από το σχολείο  με θέματα που αφορούν  
στην Υφαντική Τέχνη της Κρήτης.  

Σκοπός: 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις και το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν, τόσο πιλοτικά το σχολικό έτος 2012-2013 όσο και κατά το σχολικό έτος 2015 – 
2016, συνεχίζουν να υπηρετούν τον σκοπό της διάσωσης και διάδοσης της πολύτιμης τέχνης της 
Υφαντικής, όχι με την έννοια της απλής ιστορικής καταγραφής αλλά του ατομικού και 
συλλογικού βιώματος ως  δυναμική πρόταση για το μέλλον. 

Στόχοι:  

α) να γνωρίσουν οι μαθητές την τέχνη της υφαντικής, που αποτελούσε πάντα μία από τις 
βασικές οικοτεχνικές δραστηριότητες από την αρχαιότητα έως την εποχή της μεταπολεμικής 
Κρήτης.  

β) να κατανοήσουν ότι ήταν ο κατ’ εξοχήν τρόπος κατασκευής ειδών οικιακού ρουχισμού και 
ενδυμάτων.  

γ) να  γνωρίσουν τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η Υφαντική τέχνη, τους μύθους (π.χ. το μύθο 
της Αράχνης), τα πανάρχαια σύμβολα 

δ) να κατανοήσουν την προσφορά της Υφαντικής Τέχνης στον Πολιτισμό και την Τοπική 
Οικονομία στο πέρασμα του χρόνου. 

ε) να αναδειχθεί η ανάγκη να αξιοποιήσουν δημιουργικά οι άνθρωποι σήμερα, αλλά και στο 
μέλλον, τις δυνατότητες προοπτικής που θα μπορούσε να προσφέρει η ενασχόληση τους με 
παραδοσιακές τέχνες, τόσο για τους ίδιους όσο και για τον τόπο τους. 
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στ) να κατανοήσουν οι μαθητές πόσο σημαντική μπορεί να είναι η συνεργασία τους με 
μαθητές ορεινών και ημιορεινών περιοχών μέσα από προγράμματα αλληλοδιδασκαλίας, αλλά και 
η συνεργασία τους με απλούς ανθρώπους της τρίτης ηλικίας μέσα από μια διαγενεακή βιωματική 
εκπαίδευση για την μεταφορά της γνώσης του χτες στην σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Πεδία έρευνας:  
Κάποια από τα επιμέρους θέματα αποτέλεσαν και συνεχίζουν να είναι πεδία έρευνας για τους 

μαθητές, όπως: 
 Η γέννηση της υφαντικής τέχνης 
 Οι πρώτες ύλες της υφαντικής από την αρχαιότητα έως σήμερα 
 Η επεξεργασία των πρώτων υλών – τεχνικές – εργαλεία 
 Φυσικές χρωστικές ύλες 
 Τεχνικές στησίματος του αργαστηριού 
 Η τεχνική της Ύφανσης στο παλιό αργαστήρι με 4 διαφορετικά νήματα  
   (μαλλί- βαμβάκι, μετάξι, λινάρι) 
 Υφαντικές δημιουργίες – χαρακτηριστικά μοτίβα και χρώματα 

Οι τεχνικές υλοποίησης του προγράμματος σχετίζονται με όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου αλλά και της δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. 

 
Ειδικότερα για τους μαθητές της  α/θμιας εκπ/σης καταγράφηκαν τα εξής: 
 Στο μάθημα της Γλώσσας οι μαθητές ασχολήθηκαν με την έρευνα  και την καταγραφή 

όλων των λέξεων που σχετίζονται με την τέχνη της υφαντικής από την αρχαιότητα ως την 
προπολεμική και  μεταπολεμική Κρήτη.  

 Στα Μαθηματικά οι μαθητές ασχολήθηκαν με θέματα συμμετρίας και μελέτης αρμονικών 
γεωμετρικών σχεδίων. 

 Στο μάθημα της Γεωγραφίας μελέτησαν τους δρόμους του νήματος  από την μακρινή Κίνα 
(μετάξι) και Ινδία (Gandi) έως την Ελλάδα και την Κρήτη  

 Στο μάθημα της Ιστορίας ασχολήθηκαν με την καταγραφή και μελέτη μύθων (ο μύθος της 
Αράχνης), ιστορικών πηγών για την Υφαντική Τέχνη από την Αρχαία Ελλάδα (Ομηρικά 
έπη) και την Μινωική Κρήτη (τοιχογραφίες και παραστάσεις σε αγγεία) έως την πιο 
πρόσφατη Ιστορία (φωτογραφικά ντοκουμέντα, μαρτυρίες κ.α.) 

 Στο μάθημα της Μουσικής τραγούδησαν ριζίτικα, μαντινάδες και άλλα κρητικά τραγούδια 
με θέμα την Υφαντική Τέχνη. 

 Στο μάθημα των Εικαστικών ασχολήθηκαν με την βαφή νημάτων με φυτικές βαφές, την 
κατασκευή αυτοσχέδιων υφαντών, την διακόσμηση, κ.α. 

 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δόθηκε έμφαση στη διακόσμηση των υφαντών και τα 

σύμβολά τους ( θρησκευτικά, λατρευτικά κ.α.) που συχνά παραπέμπουν στον κύκλο της ζωής και  
τη γονιμότητα. 

Καθ΄ όλη την πορεία υλοποίησης του προγράμματος  οι μαθητές υλοποίησαν πολλές 
εκπαιδευτικές επισκέψεις με σκοπό να μελετήσουν την Υφαντική Τέχνη σε όλες της τις 
εκφάνσεις. Κυρίως οι μαθητές επισκέφτηκαν απομακρυσμένα χωριά της κρητικής υπαίθρου όπου 
συνάντησαν και συνομίλησαν με παραδοσιακές υφάντρες που διατηρούν ακόμα άσβηστη τη 
φλόγα της λατρείας τους στην αυθεντική Υφαντική Τέχνη της Κρήτης παρά την σύγχρονη 
επέλαση της παγκοσμιοποιημένης  οικονομίας και κουλτούρας ακόμα και στις τοπικές κοινωνίες. 
Δόθηκε έμφαση στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ενδοχώρα της Κρήτης προκειμένου οι 
μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον αρχέγονο τοπικό πολιτισμό και να αποκτήσουν αυθεντικές 
βιωματικές μαθησιακές εμπειρίες μέσα από την γνωριμία τους και συνεργασία τους με μαθητές 
ορεινών και ημιορεινών περιοχών καθώς και απλούς ηλικιωμένους ανθρώπους της υπαίθρου μέσα 
από μια διαγενεακή εκπαιδευτική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού. 

Οι πρώτες εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος 
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Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ξεκίνησε η συμμετοχή του Σ.Ε.Π. στο πιλοτικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που προτάθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
συνεργασία με το ΠτΟ στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν 
σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό, την ευθύνη συλλογής του οποίου είχε αναλάβει η ομάδα 
οργάνωσης της αποστολής “ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς του Σ.Ε.Π. να επεξεργαστούν σε μια πρώτη φάση το θέμα και να προετοιμάσουν 
τους μαθητές τους για την διεξοδική μελέτη που θα ακολουθούσε καθ΄ όλη την διάρκεια τους 
σχολικού έτους.  

Αφού επιτεύχθηκε μια πρώτη ευαισθητοποίηση των μαθητών, στην συνέχεια σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε μία εκπαιδευτική συνεργασία στο πλαίσιο της έκθεσης – διάδρασης στην Βασιλική 
του Αγ. Μάρκου που οργανώθηκε ως κορυφαίο γεγονός στα πλαίσια της αποστολής. 
“ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDI”. Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με  παλιές 
υφάντρες από όλη την Κρήτη, να υφάνουν στον αργαλειό υπό την καθοδήγηση έμπειρων 
υφαντριών. Γνώρισαν τεχνικές όπως το “διάσιμο” και το “περαμάτισμα”. Είχαν την ευκαιρία να 
βιώσουν και απρόσμενες εκπλήξεις, όπως: την συνάντηση με μία χαρακτηριστική ανδρική 
φυσιογνωμία:. Έναν άνδρα – υφαντή της Κρήτης. Επιπλέον συνάντησαν την κ. Kankaria: Μία 
καταξιωμένη προσωπικότητα από την Ινδία με πλούσια κοινωνική δράση. Ένα από τα 
επιτεύγματα της είναι και η οργάνωση μίας φιλανθρωπικής οργάνωσης στην Ινδία με τίτλο: “Save 
girl child”. Στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης γυναίκες της Ινδίας υφαίνουν με τις παραδοσιακές 
τεχνικές της χώρας τους  και εξασφαλίζουν έτσι σε σημαντικό βαθμό της οικονομική τους 
ανεξαρτησία. Η κ. Kankaria, επισκέφτηκαν το Σ.Ε.Π. όπου συνομίλησαν από κοντά με τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους οποίους έπεισαν για την εξέχουσα θέση που θα πρέπει να 
έχει η Υφαντική Τέχνη στην εκπαίδευση.  

Επιπλέον, μία από τις πρώτες εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώθηκαν από το Σ.Ε.Π., στα 
πλαίσια της υλοποίησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, ήταν η επίσκεψη στο 
Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου όπου οι μαθητές των δύο σχολείων συμμετείχαν από κοινού σε 
ένα πρόγραμμα αλληλοδιδασκαλίας . 

Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι την έκθεση στην Βασιλική του Αγ. Μάρκου 
επισκέφτηκαν πάνω από 50 σχολεία. Επιπλέον προέκυψε μία σημαντική συνεργασία με το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Κ.Π.Ε.- Ανωγείων, αφού η εκπαιδευτική ομάδα του κέντρου 
έπειτα από την επιτυχημένη δράση – διάδραση στην Βασιλική του Αγ. Μάρκου, αποφάσισε να 
οργανώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων, το οποίο να απευθύνεται σε όλα 
τα σχολεία τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

Η εμβάθυνση στο περιεχόμενο του προγράμματος 3 χρόνια αργότερα  

Κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 εφαρμόστηκε για 2η σχολική χρονιά εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με θέμα την «Η Ιερή Τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη – Αποστολή Π.G.» σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Ορέων και την Αποστολή “Πηνελόπη – Gandhi”. Στο 
πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού καθώς και της Α΄ 
τάξης του Γυμνασίου, οι οποίοι όταν φοιτούσαν στον Α΄ βάθμιο Κύκλο του Σ.Ε.Π. συμμετείχαν 
στην 1η υλοποίηση του προγράμματος το σχολικό έτος 2012-2013.  Το αξιοσημείωτο ήταν πως με 
ενθουσιασμό δέχτηκαν να εμβαθύνουν στη σπουδή αναφορικά με την Υφαντική Τέχνη. Μεταξύ 
των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου υλοποιήθηκαν δραστηριότητες 
αλληλοδιδασκαλίας (Jorgensen, 1978). Στο πλαίσιο αυτής της αλληλοδιδασκαλίας οι μαθητές του 
Γυμνασίου, που είχαν υλοποιήσει ξανά το πρόγραμμα πριν 3 χρόνια, μετέφεραν την ήδη 
αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία τους στους μικρούς μαθητές που μόλις ξεκινούσαν το ταξίδι 
γνωριμίας τους με την παραδοσιακή τέχνη της υφαντικής στην Κρήτη.  

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στην διάρκεια του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος κατά 
το σχολικό έτος 2015 – 2016 ήταν οι εξής: 

1) Δημιουργία 2 Video από τους μαθητές του Γυμνασίου με: α) συνέντευξη που πήραν από 
τους μαθητές του Δημοτικού για το τι γνωρίζουν για την Υφαντική Τέχνη. β) με συνεντεύξεις 
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ηλικιωμένων καθώς και των παππούδων τους για την θέση που είχαν ως άντρες στην διαδικασία 
της Υφαντικής στην Κρήτη. 

2) Επίσκεψη και συμμετοχή σε πρόγραμμα αλληλοδιδασκαλίας με θέμα την Υφαντική Τέχνη 
στα Σχολεία: α) Δημοτικό Σχολείο Πισκοκέφαλου Σητείας, β) Γυμνάσιο Κράνα Μυλοποτάμου  γ) 
46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Grubbs, N. & S.R. Boes, 2009).   

3) Δραματοποίηση ιστορίας για την Υφαντική Τέχνη από τους μαθητές του Δημοτικού  και 
παρουσίαση της σε  πολιτιστικό φεστιβάλ ανοιχτό στο κοινό της πόλης. Συγκεκριμένα πρόκειται 
για την δραματοποίηση ενός παραμυθιού που προέκυψε κατά την διάρκεια της 1η συμμετοχή των 
μαθητών του Σ,Ε.Π, στο πρόγραμμα για την Υφαντική Τέχνη 3 χρόνια πριν, μέσα από την 
έμπνευση της Υποδιευθύντριας του Σχολείου, στα πλαίσια της εθελοντικής συμμετοχή της δικής 
της καθώς και της Διευθύντριας του σχολείου στις δράσεις του Πανεπιστημίου των Ορέων και της 
Αποστολής ΠG. 

4) συμμετοχή τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στα 
πλαίσια διαδραστικής έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου από 24 Μαΐου  έως 20 
Ιουνίου με θέμα: «Από τον μίτο της Αριάδνης στον αργαλειό της Πηνελόπης».  Το πρόγραμμα 
απευθυνόταν σε  μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών της Κρήτης. Η έκθεση Οργανώθηκε από 
το Πανεπιστήμιο των Ορέων και την Αποστολή ΠG σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν, κατά την επίσκεψη τους στην έκθεση, 
μαθητές από όλη την Κρήτη, σχεδιάστηκε από την Υποδιευθύντρια του Σ.Ε.Π. και υλοποιήθηκε, 
υπό την καθοδήγηση της,  από 2 νέες κοπέλες τελειόφοιτες του Παιδαγωγικού Τμήματος και της 
Σχολής Καλών Τεχνών, οι οποίες συμμετείχαν εθελοντικά.  

5) γνωριμία με την τέχνη της Υφαντικής και εκτός Κρήτης. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
επισκέψεων σε  Μουσεία Υφαντικής Τέχνης στην Αρναία Χαλκιδικής και φωτογραφική 
αποτύπωση από το Photography-club του Σ.Ε.Π.  

6) Συνεργασία με το πολυτεχνείο Κρήτης σε πειραματικό εκπαιδευτικό Project που αφορούσε 
την δημιουργία κυβοειδούς αργαλειού από ειδικό υλικό κομμένο με λέιζερ.   

7) Αναβίωση της τελετής συγκομιδής του Λαναριού σύμφωνα με πληροφορίες που 
αντλήθηκαν από ιστορικές πηγές και υποδείξεις ερευνητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Αποτελέσματα - Καταγεγραμμένα  Οφέλη από το σύνολο των δράσεων που 
πραγματοποιήθηκαν 

Τα καταγεγραμμένα  οφέλη από το σύνολο των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από  την 
εφαρμογή των παραπάνω εκπαιδευτικών δράσεων είναι τα εξής:  

-Απόκτηση ενδιαφέροντος δημιουργικής απασχόλησης ελεύθερου χρόνου 
- Σύνδεση με το παρελθόν και την Ιστορία του τόπου 
- Σύνδεση με την τοπική κοινωνία 
- Προαγωγή πνεύματος εθελοντισμού 
- Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
- Καλλιέργεια Δεξιοτήτων 

 
Σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες στην ανάπτυξη των οποίων συνέβαλε η ενασχόληση με τις 

δράσεις που αναφέρθηκαν, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 
- συνεργασίας 
- χειρονακτικής ενασχόλησης 
- έρευνας 
- επικοινωνίας και διάδρασης 
- καλλιτεχνικής δημιουργίας 

Συμπεράσματα - Επίλογος  

Η εκπαίδευση σήμερα αποτυπώνεται στα μάτια πολλών εκπαιδευτικών με μια εικόνα θολή 
και συγκεχυμένη. Αναζητάμε τις αληθινές αξίες ζωής που θέλουμε να μεταφέρουμε στα νέα 
παιδιά, αναζητάμε σταθερά σημεία αναφοράς σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία, αναζητάμε ένα 
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περιεχόμενο στην μάθηση που να έχει νόημα για τους μαθητές μας. Αναζητάμε τον 
προσανατολισμό εκείνο στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα μετατρέψει τον σχολείο σε έναν 
χώρο χαράς και δημιουργίας και θα κάνει τους μαθητές μας  στην πορεία της ζωή τους να είναι 
ευτυχισμένοι. 

O Lenon είχε γράψει: “Μου ζήτησαν στο σχολείο να γράψω: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω! 
Απάντησα: Ευτυχισμένος! Μου είπαν: Δεν κατάλαβες το θέμα της έκθεσης! Απάντησα: Εσείς δεν 
καταλάβατε την Ζωή!”. 

Μέσα λοιπόν σε μια διαρκή αναζήτηση του νοήματος της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί στο 
Σ.Ε.Π. ανακαλύψαμε κάποιο νήμα – νόημα που σαν τον μίτο της Αριάδνης μας οδήγησε σε μια 
πορεία εξόδου από αυτήν την δαιδαλώδη αναζήτηση. Σε αυτήν μας την αναζήτηση βρήκαμε αυτό 
το νήμα μέσα από την γνωριμία και την ενασχόληση των μαθητών μας με αρχέγονες τέχνες που 
έδωσαν υπόσταση στον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, της Ελλάδας, του κόσμου όλου. Μια τέτοια 
τέχνη, που παρέμεινε ζωντανή και σχεδόν αναλλοίωτη από την εποχή της Μινωικής Κρήτης έως 
σήμερα και που προσπαθήσαμε μέσα από προγράμματα αλληλοδιδασκαλίας να γνωρίσουν οι 
μαθητές, μας, είναι η Τέχνη της Υφαντικής. 

Το Σ.Ε.Π. Ηρακλείου στηρίζει την εκπαιδευτική φιλοσοφία που εμπνέει τα αναλυτικά 
προγράμματα που εφαρμόζονται στον κοινό πολιτισμό της Ευρώπης με τον πολιτισμό του τόπου 
από όπου ξεκίνησε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός  με την “Αρπαγή της Ευρώπης”. Από την Μινωική 
Κρήτη έως την Κρήτη σήμερα, μέσα σε αυτήν την αέναη πορεία της ιστορίας του τόπου, ένα 
σταθερό σημείο αναφοράς υπήρξε η Υφαντική Τέχνη που παρέμεινε ζωντανή στο πέρασμα των 
αιώνων. 

Άλλωστε, κατά την ίδρυση του 1ου Ευρωπαϊκού Σχολείου το 1953 στο Λουξεμβούργο, κάτω 
από τον θεμέλιο λίθο τοποθετήθηκε ένας πάπυρος που έγραφε ένα κείμενο το οποίο έμελε να 
αποτελέσει το “Σήμα Κατατεθέν” όλων των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Κάθε φορά που θεμελιώνεται 
ένα νέο σχολείο μέσα στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, τοποθετείται αυτό το κείμενο 
κάτω από τον θεμέλιο λίθο. Αποτελεί πια το ιδρυτικό κείμενο των Ευρωπαϊκών Σχολείων και 
εκφράζει το  κύριο στόχο της εκπαίδευσης που θα πρέπει να παρέχεται στα σχολεία αυτά.: 

««TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  SScchhoooollss  iiss  eexxpprreesssseedd  bbyy  tthhee  wwoorrddss  ooff  JJeeaann  MMoonnnneett  iinn  11995533::  
““EEdduuccaatteedd  ssiiddee  bbyy  ssiiddee,,  uunnttrroouubblleedd  ffrroomm  iinnffaannccyy  bbyy  ddiivviissiivvee  pprreejjuuddiicceess,,  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  aallll  tthhaatt  iiss  
ggrreeaatt  aanndd  ggoooodd  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess,,  iitt  wwiillll  bbee  bboorrnnee  iinn  uuppoonn  tthheemm  aass  tthheeyy  mmaattuurree  tthhaatt  tthheeyy  
bbeelloonngg  ttooggeetthheerr..  WWiitthhoouutt  cceeaassiinngg  ttoo  llooookk  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  llaannddss  wwiitthh  lloovvee  aanndd  pprriiddee,,  tthheeyy  wwiillll  bbeeccoommee  
iinn  mmiinndd  EEuurrooppeeaannss,,  sscchhoooolleedd  aanndd  rreeaaddyy  ttoo  ccoommpplleettee  aanndd  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthheeiirr  ffaatthheerrss  
bbeeffoorree  tthheemm,,  ttoo  bbrriinngg  iinnttoo  bbeeiinngg  aa  uunniitteedd  aanndd  tthhrriivviinngg  EEuurrooppee»»..  
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Η Ιστορική Αρχέγονη Πορεία της Μουσικής ως Θεραπευτική  
Ενσυναισθητική Ανάγκη στην Παιδαγωγική Πορεία και Νοητική  

Εξέλιξη του Όλου  Ανθρώπου 
 

Παπαδάκης Δημήτριος του Στυλιανού. 

Εκπαιδευτικός- Θεολόγος –Μουσικολόγος- Μουσικοθεραπευτής- επιστημονικός 

συνεργάτης της πανεπιστημιακής ψυχιατρικής κλινικής του Πα.Γ.Ν.Η. Μαέστρος του 

μουσικού σχήματος Ενωδία και Υποψήφιος διδάκτορας στο Α.Π.Θ 

Τηλ.6977587589 

Περίληψη 

Η Μουσική είναι  μια  ασύλληπτη  δύναμη  που  μπορεί  να  νιώσει  ο  κάθε  άνθρωπος. Η μουσική είναι 
γνωστό ότι είναι σε στενή σχέση με τα συναισθήματα, καθώς τα ανακαλεί. Επιπλέον, οι ερευνητές έχουν 
ανακαλύψει ότι οι ακροατές μουσικής χρησιμοποιούν συνήθως τη μουσική για τη ρύθμιση του 
συναισθήματος. Επειδή η πλειοψηφία των ψυχιατρικών διαταραχών είναι συναισθηματικές, δεν προκαλεί 
έκπληξη ότι η μουσική έχει βρεθεί να είναι ένα ισχυρό θεραπευτικό μέσο   
Τα συναισθήματα, οι εικόνες, οι συνειρμοί και οι αναμνήσεις που προκαλούνται από τη μουσική 
προσφέρουν μια πολύτιμη δίοδο προς τις ψυχικές διεργασίες του ατόμου, φθάνοντας έτσι τις εμπειρίες που 
το άτομο είναι δύσκολο να εκφράσει λεκτικά. Από την άλλη πλευρά, οι εμπειρίες με συναισθηματικές 
φορτίσεις, και η αλληλεπίδραση γίνονται εφικτές με την μουσικοθεραπεία, ακόμη και όταν η λεκτική 
έκφραση δεν είναι δυνατή. Αυτό μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή με τα παιδιά (ακόμη και τα νήπια), σε 
ασθενείς με σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, σε άτομα με άνοια, ή σε ασθενείς που υποφέρουν από 
σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η οξεία ψύχωση. Ασκήσεις συντονισμού και ενεργοποίησης των 
κινητικών νευρώνων είναι συχνά στο επίκεντρο της μουσικοθεραπείας σε ασθενείς με κινητικές αναπηρίες. 
Η μουσικοθεραπεία με παιδιά και εφήβους σε συνδυασμό με σωματική δραστηριότητα και δράση, 
διαδραματίζει συχνά ένα σημαντικό θεραπευτικό ρόλο ακόμα και αν η κύρια έμφαση και στόχος της 
θεραπείας είναι τα ψυχικά προβλήματα.   Η  Δύναμη  της είναι τέτοια  που  μπορεί να  εμπνέει,  να  
ξεκουράζει,  να  χαλαρώνει,  ακόμα  και να  διεγείρει.  Δημιουργεί μια θελκτική πορεία  στο  χρόνο  και  
στον  χώρο, με ταξιδευτή το (έμψυχο η  το άψυχο) υποκείμενο  και  μέσα  από  αποχρώσεις συναισθήματα, 
συγκινήσεις  αποδεικνύει το  αυτονόητο,  ενώ  η  θεραπευτική της  επιρροή  στην  ιστορία εδράζετε στο  
γεγονός  ότι  οι  αρχαίοι  Έλληνες  είχαν  θεραπευτικά  αποτελέσματα  σε  θεραπείες  σωματικών  αλλά  και  
ψυχικών  παθήσεων,  όπως  για  παράδειγμα  η  χρήση  του  ρυθμού  στην  ζωή των. 
Λέει  κάπου  ο  Πίνδαρος «…τους  μεν  μαλακαίς   επαοίδαις  αμφέπων…» δηλαδή  ότι  ο  Ασκληπιός  
θεράπευε  τους  ασθενείς  με γοητευτική  μουσική  επιρροή. 
Πρόγονος  της  είναι ο  Αρχαίος  Ελληνικός πολιτισμός, «...Ή γάρ  Μουσική Θεών  μέν  είναι δώρον  
ομολογείται»  και  «Σεμνή ούν κατά πάντα  η  Μουσική,  θεών  εύρημα  ούσα» (Μαργαζιώτη, Τσιγκούλη & 
Βουτσινά, 1983). 
Λέξεις-κλειδιά: μουσική, μουσικοθεραπεία, θεραπευτική μουσική, νοητική εξέλιξη 

Θεραπευτική  δράση από τις απαρχές της αρχαιότητας   

Εκτός όμως  των  Αρχαίων  Ελλήνων  την  θεραπευτική  δράση της,  την  γνώρισαν  και  άλλοι  
λαοί,  όπως  η Ευρώπη,  η  Αφρική,  οι  Αυστραλία,  οι  Αμερικάνοι ιθαγενείς  αλλά  και άλλοι  
λαοί, γενικά  ως  καλές  τέχνες μαζί με  την γραμματική, και  την  γυμναστική,  υπηρετούσαν  
διαχρονικά  την θεραπεία  του  ανθρώπου. 

Εκ  της αναπτύξεως  της Θεραπευτικής μουσικής  Επιστήμης  και  τέχνης που  είχε  ευρύτατη 
έννοια  εις  την  ιστορική  διαδρομή  του  ανθρώπου,  προστάτιδες  εκτός  των  θεών  δυνάμεις  
ήταν  και οι Mούσες (Παναγιωτόπουλος, 1982),  όπως  η Τερψιχόρη  που  είναι  προστάτιδα  των 
χορικών  ασμάτων,  και  της  ορχηστικής. H Kλειώ,  ως  θεότητα  της  ιστορίας, η Πολύμνια  ως  
μάνα  του  θεού  Ορφέα  πού ασχολήθηκε  με  την  λυρική  ποίηση, η Καλλιόπη που  είναι  η  των  
καλών  τεχνών  προστάτης.  

Η  Μελπομένη προστάτιδα  του  τραγουδιού και  της  τραγωδίας,  εκ  του αρχαίου  ρήματος  
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μέλπω= τραγουδώ, η  Ερατώ  είναι  η μούσα που εφεύρε  τον  χορό και την ποίηση,  η  Θάλεια  
που  ήταν  η μούσα των  συμποσίων  και  της  ευθυμίας,  η  Ευτέρπη  ως  μούσα της  πνευστής  
μουσικής  ηχήσεως,  ενώ  η Ουρανία  είναι  η  εφευρέτης  της  αστρονομίας και  της « 
…συμπαντικής  αρμονίας» (Θεοδωράκης, 2006). 

 Η  Συμπαντική αρμονία  είναι κομμάτι  του  κόσμου  του  οποίου είμεθα περιεχόμενο,  και 
βεβαίως  επηρεαζομεθα. 

 Εκτός όμως  των  εννέα μουσών  που  περιγράψαμε  υπάρχουν  ακόμα η  Μελέτη,  
μνημοσύνη, και  ωδή.  

 Η  μελέτη παραθέτει  και επαυξάνει τον θεραπευτικό στοχασμό  και την  ψυχική  
αυτοπεποίθηση  του ανθρώπου  ως  βιωματική  σκέψη  και  έκφραση.   

 H  μνημοσύνη  παραθέτει την  υπερβατική  ενθύμηση του  βαθύτερου  είναι του  ανθρώπου ως  
το  προς  τα που  πηγαίνει  από  που  ήρθε,  και  τον σκοπό της  υπάρξεως του. 

 Η  Ωδή  εξωτερικεύει άδει=τραγουδάει,  απαγγέλλει  την  βιωματική  στάση,  έκφραση,  
συμπεριφορά, μέσω  των  αισθητηρίων  της  ψυχολογικής  υπάρξεως του  όλου  ανθρώπου  που  
πέρασε  τα  στάδια  της μελέτης,  και  της  μνημοσύνης.  

 Η  μουσική  μέσα  στην  ανθρώπινη  ιστορία  ταυτίζεται  ακόμα  και  ως  θεϊκή  δύναμη  που  
φωτίζει  και  υγιαίνει  τους  ανθρώπους  κάνοντας του  μουσικούς  ως  ημίθεους της.  

 Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  τέτοιας  αναφοράς  είναι  να  συναντάμε  τον  Ορφέα να  
ημερεύει  και  να  θεραπεύει  με την λύρα του  τους  ανθρώπους, φτάνοντας  στο  σημείο να κινεί  
δέντρα,  βουνά, και  ζώα.  Αυτή  είναι  η περίοδος  των  μυθικών  χρόνων.(1500-1000 π.Χ.)  

 Στην  συνέχεια  έρχεται  η  περίοδος  των  μουσικών  «αοιδών» (Δημόδοκος, Φήμιος,  
Όμηρος, κ. α)  που  έγραφαν  τα ποιήματά τους και  στην  συνέχεια  τα  τραγουδούσαν  με  την 
κιθάρα  και την λύρα. Αυτή  είναι  η περίοδος  των  Ομηρικών  χρόνων.(1000-700 π.Χ.) 

Κατόπιν  ακολουθεί  η  περίοδος  των  δημιουργικών  χρόνων  (700-555 π.Χ.) που  η  Μ. Ασία 
με  τα νησιά της ανέπτυξε  αυτή  την  θεραπευτική  αισθητική  επιρροή  για  να  περάσει  
αργότερα  στην  ευρωπαϊκή  ήπειρο,  και  βέβαια  και  στην  Ελλάδα.   

Ένα  σπουδαίο  πρόσωπο  με  ψυχική  υγεία  αλλά  και παιδεία  Σπαρτιάτης  την καταγωγή 
Λυκούργος  το  όνομα  κατοχύρωσε  το μουσικό και  θεραπευτικό  κέντρο  στην πατρίδα του,  για  
να περάσει  αυτή η μουσική  θεραπευτική  νομοθεσία  αργότερα  στην  Αθήνα, στην Θήβα και  σε  
άλλες μεγάλες  πόλεις. 

Εις  την  Ελλάδα  ο  Τέρπανρδος  επινόησε  πρώτος  την  επτάχορδη  λύρα  συνοδεύομενη  με  
τα  ομηρικά  έπη. 

Στην  ίδια  περίοδο  συναντάμε  και  άλλους  μουσικούς  όπως  ο  Κλωνάς, ο  Όλυμπος, ο  
Αρίων, κ.α 

Γύρο  στα (555-440 π.Χ.)  παρατηρείτε  μια  γενναία  ακμή  της μουσικής  επιστήμης  και  
τέχνης  με  την μουσική  και  την ποίηση  να  φτάνουν  σε μεγάλο  απόγειο,  τελειοποίησης.  

Διαχρονικοί  στοχαστές 

Η αιώνια  πόλη  του  πνεύματος  της  ψυχικής  υγείας, και της  σοφίας  η  Αθήνα δεν  άργησε  
να  δημιουργήσει  εκτός  από Παρθενώνες της  Αρμονικής  αρχιτεκτονικής  και  τέχνης και  την 
μουσική  ορφική  τραγωδία.   

 Ένας  από  τους  πιο  σπουδαίους ημίθεους αυτής  της  θεραπευτικής  επιστήμης  ήταν  ο  
Πυθαγόρας (Hobart, 1986).  Προσπάθησε  να  εξηγήσει  τα  ακουστικά  αισθητικά  μουσικά 
φαινόμενα  με  μαθηματικές  σχέσεις,  διαιρώντας  μια  τεντωμένη  χορδή  σταθερού  μήκους σε 
τρία σύμφωνα  διαστήματα  και  βρίσκοντας  διάστημα  ογδόης,  τέταρτης, και  πέμπτης,  ως  
βασικό  δρόμο  των ελληνικών  μουσικών  δρόμων,  ενώ  στην  συνέχεια  μεταχειρίστηκε  την  
ελληνική  αλφάβητο  ως  μουσικά  σημεία.  

Μεταβολές και αναμορφώσεις  

 Μια όμως αποφράδα περίοδος μουσικής απαξίας παρακμής και απραξίας που ξεκινάει από το 
(430-330 π.Χ.),  είναι  η στάση που  επέδειξαν  ομάδες πολιτικών και φιλοσόφων,  «νεωτεριστών»  
όπως  για παράδειγμα  ο  Πλάτων,  ο  Αριστόξενος, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, και  που  
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δυστυχώς  προσπάθησαν  για την  αποσόβηση της. 
 Περνάει  μια  μακρά περίοδος  λήθης και  αεργίας του  θεϊκού  και θεραπευτικού  τούτου  

αισθητηρίου  της  ψυχής  έως  και τον  πρώτο  αιώνα  μ. Χ.  
 Από τον  1ον αιώνα μ.Χ. περίοδος  λήξης  της  αρχαίας  Ελλάδας ως  προδρομικού  

χριστιανισμού, έως  και  τον  8ον αιώνα  υπάρχει  η  μεταρσίωση  της  θεραπευτικής μουσικής 
τέχνης ως ανατολικού  βυζαντινού (Παπαδάκη, 1995)  πολιτιστικού  μεγαλείου,  με  τους  
υμνωδούς και  τους  μελοποιούς,  μεταξύ  αυτών (Ωριγένης ο Μέγας,  Εφραίμ  ο Σύρος,  
Αμβρόσιος  ο  Μεδιολάνων ο  εκ Ρώμης,  Ιωάννης  ο  Χρυσόστομος κ.α) 

 Ακολουθεί  η  Μεσαιωνική  περίοδος  κατά την  οποία  ο Καρλομάγνος ως  Βασιλίας  της 
Ευρώπης  (τέλη  του  8ου αιώνα  έως  και το 1453) όπου  η  Δύση και  ο  πολιτισμός της  μπορεί  
να  επηρεάστηκε  από  τα  ψυχωτικά  και  άρρωστα σύνδρομα της,  και  να  ήταν ένας βαθύς  
πνευματικός χειμώνας, παρά  ταύτα  ο  μεσαίωνας δίδει  την μουσική πολυφωνία,  και την  
αντίθετη  μουσική  κίνηση «αντίστηξη»,εν αντιθέσει με την  ανατολή και τον Βυζαντινό της  
πολιτισμό,  όπου  εδώ  η  άνοιξη  διαρκεί  και  αναζωογονεί  το  ψυχολογικό  και  πολιτιστικό  
υπόβαθρο  των  ανθρώπων της, δρώντας  αποτελεσματικά  δημιουργικά, θεραπευτικά, για τον όλο 
άνθρωπο. Αυτή την  περίοδο  ανθίστανται  οι  μεγάλοι  Έλληνες  υμνογράφοι (Παπαχρόνη, 2002)  
και ολοκληρώνουν  το  μουσικό  θεραπευτικό  δόγμα  μέσα  στην  δομή  της  λατρείας ως  θεϊκή 
λατρευτική μουσική.  

 Από το  1453  έτος  κατά το οποίο  η  ανατολή  έχασε την  ανεξαρτησία της,  με  την  
κυριαρχία  της  βασιλεύουσας από τον  Μωάμεθ  τον  πορθητή  έως  και  σήμερα και ενώ  το  
σκοτάδι  της  αγνωσίας  και του φόβου  επέπεσε  παντού,  παρά  ταύτα  η  μουσική  παιδεία,  ο  
πολιτισμός,  οι αξίες και  τα  ιδανικά  αξιώθηκαν  στην  συνείδηση  του  Έλληνα εις  τρόπον  
ώστε, η  μουσική μας παρακαταθήκη  πέρασε ανεπηρέαστη από ξένες επιδράσεις.  

Ένα  τέτοιο  σημαντικότατο θεραπευτικό γεγονός  που  αξίζει  επιστημονικής  παρατηρήσεως  
είναι  ότι  μέχρι  και  τότε δεν  υπήρχε δημοτικό  τραγούδι,  εις την πολιτιστική μας πορεία.  Ό  
λαός θέλησε  να  μην  χάσει  το  θάρρος  και  την θετική  αύρα του.  Να  μην είναι  μόνο  με την  
ζοφερή  ψυχική απαξία της  ίδιας του της ζωής. Να  μην  αισθάνεται  αδύναμος  να  παλέψει.  
Δημιούργησε  το δημοτικό τραγούδι,  για να του δώσει παρηγοριά, δύναμη, θάρρος, ώστε τον 
σταυρό της θυσίας και του μαρτυρίου για την ελευθερία του,  να  τον  κάνει  χαρμολύπη,  και  
ψαλτοτράγουδο.   

 Ενώ όλα  τούτα  συμβαίνουν στην  καταπιεσμένη  ανατολή που περνούσε  τον  βαθύ  χειμώνα 
της, στα  τέλη  του 1600-1800 ένα  νέο αναγεννησιακό  ρεύμα παρατηρείτε  στην  δύση  
δημιουργώντας  μια  νέα  ζωή σε  σχέση με την μουσική  και την τέχνη. Η  ψυχική  διάθεσης  ήταν  
τέτοια  εις  τρόπον ώστε  ο  επιστημονικός  αλλά και  ο  καλλιτεχνικός κόσμος είχε  διάθεση  
ανανέωσης.  

Μουσικό θεραπευτικό σχήμα  εναλλαγής  από τον τόπο στο χρόνο 

Στην  μουσική αυτή  περίοδο παρατηρείτε  μια  ψυχαναλυτική  ευρηματικότητα, διασταλτική 
υποκειμενικότητα  προς  την τιμή του  αναβαπτισμένου ανθρώπου ο οποίος έρχεται  σε μια 
συγκρουσιακή  άρνηση  του  υποκειμενικού  χθες. Ο  Αναγεννησιακός  μουσικός ρυθμός με  ένα 
πολυφωνικό μαθηματικό  φτερούγισμα συντελεί  εις την  τελειοποίηση της  εκφράσεως.  Η  
μονοφωνική  μουσική  αναγεννάτε σε  πολυφωνικό  μόρφωμα.  Γνωστές  είναι  άλλωστε  οι  
επιστημονικές  έρευνες που αποδεικνύουν  ότι από τον 16ον αιώνα  ήδη  είχε αρχίσει να  
δημιουργείτε  η πολυφωνία.  

Τα  ανθρώπινα συναισθήματα  έρχονται εις  απόλυτων αρμονία με την αντιστικτική  
πολυμορφική  πολυφωνία  όπου  συνδυάζονται  σε  κορύφωση,  και  εξέλιξη.  

Επικρατέστεροι  αυτής  της περιόδου  είναι  (ο  Rol.  Lassus Γαλλοφλαμανδός  και  ο Ιταλός  
Tziovani  Pierloitzi).  

Την  ίδια  περίπου περίοδο  παρουσιάζετε στα  μουσικά δρώμενα  ένα μουσικό είδος  με  
οριζόντιο  συνδυασμό των  φωνών  και  κάθετη  έννοια  της συγχορδίας που λέγετε αρμονία.  Από  
αυτήν  την μορφή  και αυτά τα μουσικά στοιχεία  προέρχεται  το ορατόριο,  η όπερα, και  το  
μελόδραμα. 

Η όπερα και το ορατόριο (Αντωνακάκη, 1980)  κατασταλτικά από  αυτήν  την στιγμή 
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καθιερώνονται και  συνοδεύονται  με  μελωδική  οργανική  μουσική και τραγουδιστική  αφήγηση.  
Το μεν ορατόριο  έχοντας  βασικό ιδεόγραμμα  το  θρησκευτικό  συναίσθημα με εδάφια  από  

γεγονότα  της  βίβλου,  δια της  ακοής  δραματοποιεί τις  παραστατικές  εικόνες,  ενώ  η  όπερα 
δια  της  μουσικής  και της ποιήσεως απευθύνετε  εις το  αισθητήριο  της  οράσεως  και ακοής του  
ανθρώπου, αποκαλύπτοντας  το  αποτέλεσμα  στην  σκηνική  δραματουργική  διαδικασία.  

 Η επιστημονική  θεραπευτική  προσέγγιση του  μουσικού  επιστητού μέσα  στην  ιστορία  
προς  την  ανθρώπινη  υπόσταση,  έχει  εξεζητημένο  ενδιαφέρον  γιατί  προέρχεται  από τον 
άνθρωπο,  αλλά  και  απευθύνετε  σε αυτόν,  ως  σύνθεση, ως αναπτυξιακή  μουσικομαθηματική  
και  αισθητική  διαδικασία,  μέσα από  ένα  ολοκληρωμένο δημιουργικό συναίσθημα.  Αυτό  όμως  
το  προαναφερόμενο  θεραπευτικό αποτέλεσμα  θα  βασίζετε  σε  λογισμικούς  αρμονικούς  και 
πυθαγόρειους  κανόνες  που θα  ορίζουν με  ποιόν  τρόπο  ο συνθέτης  μπορεί να  εκφράσει  την  
συναισθηματική του  ιδέα. 

Ομοφωνικοί  και  πολυφωνικοί  μουσικοί  κανόνες,  μέσα  από  μουσικές  περιόδους δίδουν  
μια  γοητευτική  χροιά στην  ολότητα  της  μουσικής  διαδικασίας με  μια εξωτερίκευση  του  
εσωτερικού  ψυχικού  αισθητηρίου,  με  ζωή,  υπόσταση, χαρακτήρα,  ομορφιά,  προσωπικότητα.  

 Γύρω  στον  20ον αιώνα  αρχίζει  να  παρατηρείτε  ένα έντονο  ενδιαφέρον  των  θετικών  
επιστημών για  την θεραπευτική μουσική.  

Καθιέρωση παρεμβατικής  θεραπείας  

 Ο  Ριχάρδος  Βάγκνερ (Λαίνας, 1980)  με  πάρα  πολύ εύστοχο  τρόπο  λέει  ότι  « Η  μουσική  
δίνει  χαρά,  ελπίδα, θετική  αύρα,  και  θεραπεύει  τον  όλον  άνθρωπο».   

 Οι  ανθρωπιστικές επιστήμες  στην  προσπάθεια τους  να βρουν έναν  αποτελεσματικό τρόπο 
να βοηθήσουν τον  άνθρωπο,  άρχισαν  να ερευνούν την  επίδραση της  μουσικής  στην 
ψυχοσύνθεση  του  ανθρώπου. Όταν λέμε μουσική  Για παράδειγμα  μουσικοθεραπευτικά 
συνθετικά  έργα  που  γράφονται  από  μουσουργούς  μπορεί να ποικίλουν  μεταξύ τους,  ως  προς  
το  περιεχόμενο.  Κάποια  έργα  μπορεί να  περιέχουν  λόγια, ενώ  άλλα να  έχουν  μόνο  μουσική, 
κάποια να  περιλαμβάνονται  από μια  ορχήστρα,  με  γρήγορο  η  αργό και απαλό  τέμπο, με  
υψηλή  η χαμηλή  ένταση,  η  ακόμα  και  με  φυσικούς  ήχους,  όπως  για  παράδειγμα  το  κύμα  
της θάλασσας,  το  θρόισμα  των  φύλλων, η  το  φύσιμα  του ανέμου.   

 Μέσα  σε αυτήν  την  μουσική θεραπευτική  ιστορική  διαδρομή  δεν  μπορούμε  να  
απαλείψουμε  τις  μουσικές  επιρροές που η ψυχική και  ανθρωπιστική  επιστήμη  δέχθηκε  στο  
υποκειμενικό  υπόβαθρο της.  Από  το  1750  και  έπειτα  η  ψυχολογική,  η  κοινωνική, η  
προσωπική,  αλλά  και  η  μορφωτική  επιρροή  έπαιξαν σπουδαίο  ρόλο  ως  κλασικισμός,  και  
ως  ρομαντισμός  αρχής  δεδομένης  από τις  ψυχικές  αισθητικές  τάσεις  που  έδωσαν  στην 
επιστήμη αυτή διάφορο  υπόβαθρο.  

Μέσα  στην  ιστορική  συνέχεια  της  ανθρώπινης  υπάρξεως το  Δημοτικό τραγούδι 
(Bασιλειάδη κ.α., 1992), που  απορρέει  από  το  υπέροχο  και ψυχοθεραπευτικά βιωματικό  
τραγούδι  της  Μάνας,  σε  αντιδιαστολή με το  τραγούδι  του  εργάτη  που  ψυχικά  και  σωματικά  
καταβάλει  τις  υπεράνθρωπες  προσπάθειες του  για  την  κατάκτηση  του  επιούσιου  άρτου  
παίρνοντας  δύναμη  ψυχικά  υπερβατική,  έως  και  το  μοιραίο  μοιρολόι  του  ζωντανού  
αδελφού,  αδελφής, μάνα, φίλου, φίλης που  κλαίει  και μοιρολογάτε, την  αδικοχαμένη  και  
αλησμόνητη ανθρώπινη  ύπαρξη, δεν θα  μείνει  απαρατήρητο. 

Σε  αυτή  την  ιστορική  ακολουθία  παρατηρείτε  ότι  όπως  ρυθμικά  και πυθαγόρεια  οι  
εναλλαγές  στην  ολότητα  της ζωής μας υπάρχουν  από την  φυσική  τάξη  του  συνόλου  της  
συμπαντικής  αρμονίας, κατά  τον  ίδιο τρόπο  και  ο  ρυθμός  ως  μέρος  του όλου  έχει  σχέση και  
στην  μουσική  επιστήμη,  και  υποδηλώνετε  ως δίσημος, τρίσημος, πεντάσημος, επτάσημος,  
δεκαπεντάσημος, που  είναι  μαθηματική  όροι  στην  μουσική  ακολουθία.  Δεν  μπορούμε  όμως  
να  απαλείψουμε  και την  εκκλησιαστική μας  Βυζαντινή  ρωμαϊκή  μουσική ανατολική  
παράδοση  που  ο  ανθρώπινος  παράγοντας  ανήγαγε  επαύξησε και  με  την  πεπαιδευμένη  
αυτοθεραπεία διατήρησε και το εκλαΐκευσε, αλλά και με τις χρηστικές μουσικές τεχνικές 
θεράπευε παιδαγωγικά,  επιτυγχάνοντας αυτό  μέσα από μουσικο-ψυχικές  έρευνες  που 
ελάμβαναν χώρα. 

 Η διαχρονική  πολιτιστική  ετερότητα,  η για  παράδειγμα  οι περίπλοκες μουσικές  συνθέσεις,  
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η ακόμα  και  τα  μεμονωμένα  μουσικά  στοιχεία  μαρτυρούν  τον πανάρχαιο  όρο της μουσικής.  

Επίλογος  

 Όμως μουσική μπορεί  να  είναι  και η  απόλυτη  σιωπή,  ως  τους ήχους  του ανθρωπίνου 
σώματος (Τρευλάκης,  1997),  η  ακόμα και ήχοι  που  δεν  μπορούν να  ακουστούν μέσα  στο  
ανθρώπινο  σώμα.  

 Πολλές φορές παρατηρείτε αλλαγή  συμπεριφοράς σε πολλούς  ανθρώπους ακούγοντας  μια 
ηχητική ακολουθία, ώστε η  ποικιλομορφία στην αντίδραση του  υποκειμένου να στηρίζεται  στην  
ιδιοσυγκρασία του,  στην μόρφωση  του,  στο  περιβάλλον του, στο υποκειμενικό  της ψυχικής 
φύσεως πρόβλημα, που  μπορεί  να  υπάρχει,  στην ηλικία,  σε πολλούς παράγοντες,  ενδογενείς  η 
εξωγενείς, η ακόμα  και στον  μουσικό  αυτοσχεδιασμό,  η μουσικό έργο, η  τέλος στην  στιγμιαία  
ψυχική  διάθεση   του  ατόμου  την ώρα  της συνεδρίας.  
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Περίληψη 

Πριν από μερικές δεκαετίες, τόσο η συμπεριληπτική όσο και η διαπολιτισμική εκπαίδευση ήταν έννοιες 
άγνωστες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι έννοιες αυτές τα τελευταία χρόνια κατέχουν περισσότερο 
περίοπτη θέση στις ευρωπαϊκές χώρες και λιγότερο στην Ελλάδα. Στις μέρες μας γίνονται αρκετές 
προσπάθειες για ισότιμη συνεκπαίδευση. Στην παρούσα εισήγηση θα αναφέρουμε τις εκπαιδευτικές 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ισότιμης συνεκπαίδευσης που γίνονται με τη δημιουργία των 
Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης-συμπερίληψης και στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε δύο 
καινοτόμα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ώστε να δείξουμε ότι η συμπερίληψη-ισότιμη 
συνεκπαίδευση υπάρχει άτυπα στα καινοτόμα προγράμματα. Συμπερασματικά η προαιρετική συμμετοχή 
των παιδιών στα προγράμματα: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, 
Πολιτιστικών Θεμάτων, Ε-twinning, Comenius και ΕRASMUS+ τα βοηθά να μάθουν να αποδέχονται τη 
διαφορετικότητα, να συνυπάρχουν ειρηνικά γιατί όπως λέει ο Dewey, «μόνο ότι δέχεσαι με τη ψυχή σου, 
αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και το χαρακτήρα σου». 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική, Συμπεριληπτική, Περιβαλλοντική, Καινοτόμα Προγράμματα 

Εισαγωγή  

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  
Από το 1990 καθιερώνεται στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα η Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση. Σύμφωνα με το νόμο 2413 (ΦΕΚ Α΄124/14-6-1996), σκοπός της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
μορφωτικές ιδιαιτερότητες. Στη συνέχεια διοργανώθηκαν επιχειρησιακά προγράμματα 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ για να βελτιώσουν την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα 
των Τσιγγανόπαιδων, των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών και των 
Μουσουλμανοπαίδων για να μην βρεθούν στο περιθώριο. Τότε ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας 
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.). Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εφόδια, χωρίς 
επιμόρφωση παλεύουν για ένα ανθρώπινο σχολείο,  παρέχουν σε όλα τα παιδιά τους καρπούς της 
γνώσης, χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς, αποδέχονται τη διαφορετικότητα και όπως συνήθως 
συμβαίνει διδάσκουν ανθρώπινες αξίες: αλληλεγγύη, σεβασμό και αποδοχή του άλλου χωρίς 
διακρίσεις φύλου, εθνικότητας, θρησκείας κ.ά. (Λαγουδάκος, 2008). Είναι αρκετά σημαντικό να 
καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία, την συνεργασία και πολύ δύσκολο να 
διαχειριστούν συγκρούσεις, συναισθήματα κ.ά.. Θα μπορούσαν όμως οι εκπαιδευτικοί να 
βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές/ριες τους να αναπτύξουν και να διαμορφώσουν την 
προσωπικότητά τους, αν το εκπαιδευτικό σύστημα τους προσέφερε κατάλληλη επιμόρφωση, αν 
στους αλλοδαπούς/ές μαθητές/ριες προσέφερε κατάλληλα ερεθίσματα, κατάλληλα βιβλία κ.α. 
(Ευαγγελίου-Χαμπέση & Δημητρακοπούλου, 2002). Στη πορεία της εικοσιπενταετίας εκτός από 
πληθώρα παραδειγμάτων προσφοράς των εκπαιδευτικών προς τους «διαφορετικούς», υπάρχουν 
και πολλές καταγγελίες από αλλοδαπούς γονείς ότι κάποια σχολεία αρνούνται να εγγράψουν τα 
παιδιά τους και για να καλυφθούν τα κενά αυτά που υπάρχουν στη νομοθεσία, εκδόθηκαν από το 
Υπουργείο Παιδείας σχετικές εγκύκλιοι (Παπαδόπουλος , 2016).  
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Πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος που έπαιξαν οι εκπαιδευτικοί για την ένταξη των αλλοδαπών 
μαθητών/ριών με τα ειδικά προγράμματα διαπολιτισμικών δρώμενων στα σχολεία, στα οποία 
συμμετείχαν αλλοδαποί μαθητές και οι γονείς αυτών. Τα δρώμενα αυτά αναπτύχθηκαν κυρίως 
μέσα από Σχολικές Δραστηριότητες (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας, Καλλιτεχνικών Αγώνων), Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Comenius, E-Twinning, 
Leonardo κ.ά.), διεθνείς συνεργασίες, όπως το Χρυσοπράσινο Φύλλο και πολλά άλλα. Τέλος 
εξίσου σημαντικός ήταν και είναι ο ρόλος του Συμβούλου - Καθηγητή, ο οποίος ενημερώνεται για 
τους μαθητές/ριες και τις ανάγκες τους και έτσι μπορεί να βοηθήσει στην ομαλή ένταξη των 
διαφορετικών μαθητών/ριών στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον.  

Επιγραμματικά επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπονται πρωτοβουλίες  από το θεσμικό πλαίσιο, 
όπως έγινε με την απομάκρυνση της Διευθύντριας στο 132ο Δημοτικό Σχολείο Γκράβας, όπου 
εθελοντικά οι δάσκαλοι βοηθούσαν τους γονείς να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Καταδεικνύεται 
έτσι η γραφειοκρατική δυσκινησία, αρκετές φορές για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας κατά 
τόπους, δράσεις για τις οποίες τις περισσότερες φορές το Υπουργείο Παιδείας δεν πληροφορείται, 
ούτε υπάρχει νόμος να τιμωρούνται, όσοι καταγγέλλουν αθώους. 

Εν κατακλείδι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει για ισότιμη εκπαίδευση. Χρειάζεται όμως 
ο ίδιος συνεχή επιμόρφωση, χρειάζεται το σχολείο να αποκτήσει ευελιξία,  κουλτούρα, συμμετοχή 
σε καινοτόμα προγράμματα και ουσιαστική εμπλοκή σε αυτά των «διαφορετικών» μαθητών/ριών 
μέσα από οποία θα ενθαρρύνονται να ανακαλύπτουν, να επικοινωνούν, να ερευνούν, να 
αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να μαθαίνουν. Έτσι θα βελτιώνονται οι γνωστικές & οι 
κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών/τριών, θα αλλάζουν οι στάσεις και οι συμπεριφορές τους και 
θα επιτυγχάνεται η ολόπλευρη ανάπτυξη τους και οι διδακτικοί στόχοι του σχολείου (Θεοφιλίδης, 
1997). 

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση /Ισότιμη (Inclusion)  
Συνεκπαίδευση: Διανύουμε την 3η χιλιετία και, παρότι έχουν γίνει στη χώρα μας πολλές 

προσπάθειες στήριξης των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, εν τούτοις η ισότιμη 
(inclusion) συνεκπαίδευση κινείται με αργούς ρυθμούς και η Ελληνική Πολιτεία δεν είναι σε θέση 
να απαντήσει αντικειμενικά και με επάρκεια στο αίτημα ενός μεγάλου ποσοστού πολιτών, που 
σύμφωνα με την έκθεση Warnock εκτιμάται σε 20% μαθητικού δυναμικού για ισότιμη (inclusion) 
συνεκπαίδευση. Ο όρος «inclusive education» εμφανίστηκε το 1990 στη Διεθνή Σύνοδο της 
UNESCO, στη συνέχεια στο Παγκόσμιο Συνέδριο της  UNESCO στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας  το 
1994, ο όρος «εκπαίδευση για όλους» αντικατέστησε τον όρο ένταξη «intergration» που ίσχυε 
μέχρι τότε για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Χαρούπιας, 2003). 

Η ισότιμη συνεκπαίδευση (Χαρούπιας, 2003), των παιδιών και των νέων με ή χωρίς αναπηρία 
στηρίζεται σε βασικές αρχές της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας και αποτελεί αναφαίρετο 
δικαίωμα κάθε προσώπου σε μια δημοκρατική κοινωνία. Στη χώρα μας η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση είναι το ζητούμενο και ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν τα 
τμήματα ένταξης και ο θεσμός της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης. Η ισότιμη 
συνεκπαίδευση είναι ένα όραμα, αλλά συγχρόνως πολύ ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία. Η 
συμπεριληπτική εκπαίδευση περιλαμβάνει διαδικασίες μείωσης του αποκλεισμού και αύξησης 
συμμετοχής στην κουλτούρα του σχολείου (Αγγελίδης, 2011).  Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται 
αλλαγή της κουλτούρας των σχολείων, ώστε τα διαφορετικά παιδιά να μην αποκλείονται από την 
κοινωνική ζωή του σχολείου.  

Για να γίνει αυτό χρειάζεται να γίνει αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα, προγραμματισμός 
της διδασκαλίας με έμφαση στις δεξιότητες και στις ανάγκες των παιδιών στο σχολείο (Αγγελίδης, 
2011). Η επιμόρφωση και η συνεργασία των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών της 
σχολικής μονάδας με ειδικούς παιδαγωγούς και με τους γονείς των παιδιών, μπορεί να βοηθήσει 
σε καλύτερη γνώση τόσο των αναγκών όσο και των δεξιοτήτων των παιδιών με διαφορετικές 
ανάγκες. Η συμμετοχή των παιδιών σε καινοτόμα προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν 
επισκέψεις σε δημόσιους χώρους, εκπαιδευτικές δράσεις κ.ά. είναι περιβάλλοντα μάθησης τα 
οποία μπορούν με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/ριες να 
αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να επικοινωνήσουν, να διαχειριστούν στερεότυπα και 
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προκαταλήψεις και να κατανοήσουν τις ανάγκες των μαθητών/τριών, τόσο με κινητικές όσο και 
με μαθησιακές ιδιαιτερότητες, αλλά και να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές/ριές τους, οι 
οποίοι/ες θα τους στηρίξουν και θα μοιραστούν συναισθήματα (Αγγελίδης, 2011). Στο  Βερολίνο, 
που χαρακτηρίζεται από μεικτούς πληθυσμούς Γερμανών και μειονοτικών πληθυσμών καθώς και 
παιδιών με σωματικές ή νοητικές ανεπάρκειες γίνονται ανάλογες προσπάθειες με τα ενταξιακά 
τους προγράμματα. Ουσιαστική διαφοροποίηση υπάρχει με τα εργαστήρια (ζαχαροπλαστικής, 
πλεξίματος) τα οποία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά το Γυμνάσιο, δεν 
υφίστανται. 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.)   
Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα Π. Ε. είναι καινοτόμες δράσεις, που άρχισαν να 

εφαρμόζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το νόμο 1982/90 άρθρο 11 παρ. 13, μετά από 
ένα χρόνο επεκτάθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Για να γίνει στήριξη των προγραμμάτων 
Π.Ε., στον ίδιο νόμο προβλέπεται ο θεσμός των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η 
ίδρυση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το 1991 γίνεται η έναρξη του θεσμού των 
Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το 1993 ιδρύεται το πρώτο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στην Κλειτορία του Ν. Αχαΐας. Το 1995 ακολουθεί η ίδρυση των ΚΠΕ: 
Αργυρούπολης, Κορδελιού, Καστοριάς, Κόνιτσας, Μουζακίου, Σουφλίου και Ακράτας 
(Κούσουλας, 2008).  

Τα καινοτόμα προγράμματα συνδέουν όλα τα διακριτά μαθήματα του Αναλυτικού 
προγράμματος με οριζόντιους στόχους και περιεχόμενο διδασκαλίας ενιαίο και αδιαίρετο, όπως 
τον «ενιαίο και αδιαίρετο κόσμο του παιδιού» (Μοκκίνης, 1961 όπως αναφ. στην ιστοσελίδα του 
Παρούτσα), αναζητούν λύσεις για προβλήματα τοπικών και επίκαιρων θεμάτων. Επιχειρούν ένα 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η τάξη μετατρέπεται σε βιωματικό εργαστήρι οι δε 
μαθητές/ριες εμπλέκονται άμεσα στο θέμα που μελετούν, απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά 
τους. Τα καινοτόμα προγράμματα επιδρούν καθοριστικά στην αλλαγή της ατμόσφαιρας της τάξης 
και του σχολείου, στην αλλαγή του ρόλου του δασκάλου και του μαθητή. Με βασική αρχή ότι «οι 
μαθητές δε μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο» που διατυπώθηκε το 1927 από τον Carl Jung και 
αναφέρει η Βασάλα (2016), αλλά οφείλουν να  «παράγουν» και όχι να «καταναλώνουν» τη 
γνώση», στα καινοτόμα προγράμματα ακολουθούνται νέες διδακτικές μέθοδοι και στρατηγικές 
όπως είναι: τα σχέδια εργασίας, η εργασία σε ομάδες, η βιωματική προσέγγιση με αξιοποίηση της 
εμπειρίας των μαθητών, η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, η επιτόπια 
έρευνα, το πείραμα, η λογοτεχνική έκφραση, η μουσικο-κινητική απόδοση, οι διδακτικές 
επισκέψεις, οι κατασκευές, το θεατρικό παιχνίδι, η μάθηση με χρήση των νέων τεχνολογιών κ.ά. 
για να βοηθήσουν κάθε παιδί να κατανοήσει και να μάθει με το δικό του διαφορετικό τρόπο. 

Το σχέδιο εργασίας (project) «είναι μια σχετικά διαμορφωμένη ιδέα ενός πράγματος, που 
έχουμε την πρόθεση να την πραγματοποιήσουμε» (Huber, 1999) είναι μια σκόπιμη, μεθοδευμένη 
δράση με βασικά χαρακτηριστικά τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την ανατροφοδοτική 
αξιολόγηση (Ματσαγγούρας. 2003). Η κατηγοριοποίηση του σχεδίου εργασίας μπορεί να γίνει ως 
εξής: α) με κριτήριο τον αριθμό συμμετεχόντων: ατομικό και συνεργατικό ή ομαδικό, β) με 
κριτήριο τη χρονική διάρκεια: μικρό, μεσαίο,  μεγάλο και γ) με κριτήριο το θέμα: απλό, σύνθετο, 
επίκαιρο, ενδιαφέρον κ.ά. 

Τα στάδια ενός σχεδίου εργασίας (project) 
1ο: Επιλογή του θέματος, 2ο: Διερεύνηση του θέματος, 3ο: Διαμόρφωση σχεδίου δράσης, 4ο: 

Εφαρμογή της δράσης, 5ο: Συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση πληροφοριών, 6ο: 
Παρουσίαση και δράση, 7ο: Αξιολόγηση  

Η τελική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα των ομάδων, την αξιολόγηση των 
μελών των ομάδων και μπορεί να είναι ποιοτική ή ποσοτική. Μέσα από την συζήτηση οι μαθητές 
κατανοούν την συνεισφορά τους, αξιολογούν τις γνώσεις τους, αξιολογούν τη συμμετοχή τους και 
τη συμπεριφορά τους στην ομάδα. Τέλος καταθέτουν πως ένοιωσαν κατά την πεντάμηνη 
συμμετοχή τους στο σχέδιο εργασίας και αναφέρουν αν μπορούσαν να πετύχουν περισσότερους 
στόχους από αυτούς που στην αρχή έθεσαν.  

Ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας ενός σχεδίου εργασίας  
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Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε κάθε βήμα της διαδικασίας αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα επιτυχίας της εφαρμογής του σχεδίου εργασίας. Είναι προτιμότερο ένα project να 
καθυστερήσει ή να μην ολοκληρωθεί ποτέ παρά οι εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν ότι έπρεπε να 
κάνουν οι μαθητές. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν ενδιαφέρεται τόσο για το αποτέλεσμα, όσο για 
τη διαδρομή προς το αποτέλεσμα, διότι το μεγάλο κέρδος για το μαθητή είναι η γνώση και οι 
εμπειρίες που αποκομίζει κατά τη διαδικασία. Αξίζει να θυμηθούμε τους στίχους του Καβάφη 
«...να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις …». 

Αξιολόγηση του Χρυσοπράσινου Φύλλου  

«Χρυσοπράσινο Φύλλο» είναι μια συνεργασία με σχολεία της Κύπρου που ξεκίνησε από το 
1995 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σχολεία της Ελλάδας αναλαμβάνουν διετείς συμπράξεις με 
σχολεία της Κύπρου. Στα πλαίσια αυτής της διετούς διεθνούς συνεργασίας το 1ο Γυμνάσιο 
Τρικάλων, με Διευθύντρια και συντονίστρια την γράφουσα., συνεργάστηκε με δυο σχολεία της  
Κύπρου: το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς κατά τη διετία 2011-13 και το Γυμνάσιο Έγκωμης «Κυριάκος 
Νεοκλέους» κατά τη διετία 2013-15.Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων, στα πλαίσια του «Χρυσοπράσινου 
Φύλλου» με θέμα: «Η ελιά στον τόπο και στον χρόνο» φιλοξένησε από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 
την Κυπριακή αποστολή του Γυμνασίου Αγλαντζιάς, αποτελούμενη από έντεκα μαθητές/ριες και 
δυο συνοδούς καθηγητές. Κατά τη δεύτερη διετία με θέμα: «Ληθαίος: το ποτάμι της Πόλης μας» 
από 12 έως 15 Δεκέμβρη 2014 φιλοξένησε την Κυπριακή αποστολή του Γυμνασίου Έγκωμης 
«Κυριάκος Νεοκλέους» αποτελούμενη από δεκατρείς (13) μαθητές/ριες με τρεις συνοδούς 
εκπαιδευτικούς από την Έγκωμη της Κύπρου στα πλαίσια της Διακρατικής Συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας - Κύπρου. 

Οι στόχοι του συγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος στα πλαίσια της συνεργασίας 
Ελλάδας - Κύπρου είναι τόσο η απόκτηση γνώσεων, αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών όσο και 
η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών( ΚΠΕ Αργυρούπολης). 

Οι συντονιστές/ριες των προγραμμάτων των σχολείων της Ελλάδας  συμμετέχουν σε δυο 
τετραήμερες επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώνονται η 1η γίνεται στην Ελλάδα με 
υπεύθυνο συντονιστή τον Γεώργιο Φαραγγιτάκη και η 2η στην Κύπρο με συντονιστή τον Ανδρέα 
Χατζηχαμπή. Κατά κύριο λόγο γίνεται επιλογή του θέματος, τίθενται οι στόχοι και διαμορφώνεται 
ο τρόπος επικοινωνίας.  

Ο συντονιστικός φορέας τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στηρίζει τα σχολεία και 
αναλαμβάνει την ενημέρωση των διευθύνσεων και του Υπουργείου Παιδείας για την 
διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης των μετακινήσεων των αποστολών στην Κύπρο από την 
Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων. Στη Β/θμια Εκπαίδευση η φιλοξενία των 
μαθητών/ριών γίνεται από τις οικογένειες των παιδιών, κάθε σχολείο αναλαμβάνει να 
διοργανώσει επισκέψεις για όλους τους μαθητές/ριες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίοι 
μπορεί να είναι περισσότεροι από τους/τις μαθητές/ριες  που θα μετακινηθούν στην Κύπρο, σε 
χώρους με ιστορικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Επίσης αναλαμβάνουν να διοργανώσουν μια 
Κεντρική Εκδήλωση όπου προσκαλούνται οι τοπικοί φορείς, οι γονείς των μαθητών, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες άλλων σχολείων.  

Στην Κύπρο το πρόγραμμα ενισχύεται οικονομικά από το Υπουργείο Παιδείας, δυστυχώς στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει οικονομική βοήθεια από το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο τώρα λόγω της 
οικονομικής κρίσης, αλλά και πριν την κρίση και στηρίζουν εν μέρει την φιλοξενία αναλόγως 
κατά τόπους. Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων κατά τις αναφερόμενες διετίες 2011-13 και 2013-15 
στήριξαν η Ιερά Μητρόπολη, ο Δήμος Τρικκαίων και πάρα πολλού τοπικοί φορείς. Παρά τις 
οικονομικές δυσκολίες η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών είναι ενθουσιώδης 
και δυναμική και αναπτύσσονται δεσμοί φιλίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες.  

Το Χρυσοπράσινο φύλλο αξιολογείται από το φορέα, ΚΠΕ Αργυρούπολης, με 
ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες, και εξάγονται αξιόπιστα συμπεράσματα 
που συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωσή του αλλά και στην βελτίωση του 
φορέα που το υποστηρίζει (Δημητρόπουλος, 1999; Ζυγούρη, 2005). Στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων 
εκτός από την αξιολόγηση που έκαναν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, το πρόγραμμα 
αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/ριες. Στο τέλος κάθε διετίας κάναμε μια 
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ποιοτική αξιολόγηση του «Χρυσοπράσινου φύλλου», οι μαθητές/ριες κατέθεσαν τις απόψεις τους 
και η Σοφία είπε «…σκοπός των προγραμμάτων είναι η συνεργασία , η αδελφοποίηση με άλλους 
λαούς, η αγάπη για το περιβάλλον και να καταλάβουμε όλοι/ες τη δύναμη της ομάδας…» και 
συνέχισε… «η εμπειρία αυτή θα μας μείνει αξέχαστη». Η Κασσάνδρα δήλωσε …«ένα ταξίδι 
αξέχαστο γραμμένο στην καρδιά μου, το ταξίδι στη Κύπρο θα μου μείνει αξέχαστο… κάποια μέρα 
εύχομαι να ξανασυναντηθούμε όλα τα παιδιά μαζί». Ο Χρήστος μίλησε για τη δύναμη που 
κρύβουμε μέσα μας και το κατάλαβε όταν πληροφορήθηκε για τα δεινά της Κύπρου και τη 
δύναμη του Κυπριακού λαού να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Ο Μπάμπης αναφέρθηκε στην 
Κυπριακή φιλοξενία και την ευγένεια των Κυπρίων και ο Τάσος εξέφρασε την επιθυμία να 
σταματήσει ο χρόνος και να μείνουμε για πάντα εκεί !!! Η Ισιδώρα μίλησε για μια ισχυρή φιλία 
που θα κρατήσει για πάντα η δε Όλγα έγραψε … «κανένα βίντεο, κανένα γραπτό, καμιά εικόνα δεν 
μπορεί να απεικονίσει τις καταπληκτικές στιγμές που ζήσαμε παρέα , τη ζεστασιά και τη φροντίδα 
που πήραμε από τις οικογένειές τους και τα απίστευτα μέρη που επισκεφτήκαμε. Μακάρι, αυτή η 
φιλία που μας ενώνει να κρατήσει για πάντα και αυτό το ταξίδι να μείνει για πάντα χαραγμένο στις 
καρδιές μας»!  Κάποιοι μαθητές/ριες μίλησαν για το αεροπορικό ταξίδι που ήταν πρωτόγνωρη 
εμπειρία και  άλλοι/ες για την τύχη τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάποιοι/ες ευχήθηκαν 
να έχουν τη δικιά τους τύχη να συμμετέχουν και άλλοι/ες συμμαθητές/ριες. Στο πρόγραμμα 
εκατέρωθεν συμμετείχαν και «διαφορετικά» παιδιά, από άλλες χώρες και έτσι τους δόθηκε η 
ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά με τους συμμαθητές/ριές τους και να γνωριστούν καλύτερα.  

Στα προγράμματα Π.Ε. έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν μαθητές/ριες από άλλες χώρες 
ακόμα και μαθητές/ριες με ειδικές μαθησιακές ή κινητικές δεξιότητες. Η προσπάθεια αυτή να 
συμπεριληφθούν οι μαθητές/ριες στις δράσεις του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων κατά την τετραετία 
2011-2015, σε περιβαλλοντικές επισκέψεις, αθλητικές δραστηριότητες, εορταστικές εκδηλώσεις, 
μας έδινε τόση μεγάλη χαρά γιατί η προσπάθειά των διαφορετικών παιδιών τα βοηθούσε να 
αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους. Οι «διαφορετικοί» μαθητές/ριες που συμμετείχαν στο 
«Χρυσοπράσινο φύλλο» κατάφεραν να αναπτύξουν περιβαλλοντική ευαισθησία, θετικές στάσεις 
και συμμετοχικές συμπεριφορές στα ζητήματα της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής, κατάφεραν να γνωρίσουν καλύτερα τους 
συμμαθητές/ριές τους και την κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από τις συναντήσεις που 
αφορούσαν το  Χρυσοπράσινο φύλλο αναπτύχθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών παιδαγωγικός 
προβληματισμός, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των δύο 
χωρών Ελλάδας – Κύπρου, έγινε ενδυνάμωση των ιστορικών εθνικών και πολιτιστικών δεσμών 
που συνδέουν τους δύο λαούς και προωθήθηκε η φιλία και η συνεργασία. Κάποιες καλές 
πρακτικές που γνωρίσαμε στα σχολεία της Κύπρου με τα οποία συνεργαστήκαμε τις μεταφέραμε 
στο σχολείο μας. Αφορούσαν τη βιωματική μάθηση,  έτσι οργανώσαμε εκπαιδευτικές επισκέψεις 
κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών για όλους τους μαθητές/ριες των τάξεων Α΄ και Β΄ 
Γυμνασίου, στο Μοναστήρι Κορμπόβου και στα Μετέωρα αντίστοιχα όπως γίνεται στην Κύπρο 
κατά την παραμονή εθνικών εορτών – αντί σχολικής εορτής στο σχολείο οργανώνουν επισκέψεις  
και κατάθεση στεφάνων σε χώρους ιστορικής μνήμης. 

Αποτελέσματα  

Η καινοτομία των καινοτόμων προγραμμάτων έγκειται στο ότι η γνώση κατακτιέται με νέες 
εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους τη βιωματική - εμπειρική μάθηση (learning by doing) με 
προσομοιώσεις, επίλυση προβλήματος, παιχνίδια ρόλων, αφηγηματικές ανασυνθέσεις, χρήση 
εποπτικών μέσων, επισκέψεις, κατασκευές κ.ά. που προάγουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 
μαθητών/ριών. Είναι προαιρετικά, δεν υπαγορεύονται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, 
υλοποιούνται δε χάρη στην πρωτοβουλία και την ευαισθησία κάποιων εκπαιδευτικών που 
προσπαθούν να βοηθήσουν τους μαθητές/ριες να αγαπήσουν το σχολείο και να το αλλάξουν «από 
μέσα» (Μπαγάκης, 2000). Ακολουθούν την πορεία: γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, 
συμπεριφορές. Βοηθούν τους μαθητές/ριες να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές, να 
ενισχύσουν την υπευθυνότητα, την αυτοπεποίθηση, την ολόπλευρη ανάπτυξη, την 
κοινωνικοποίηση, την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής, την δραστηριοποίηση με την 
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ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και στην παραγωγή γνώσης 
(Αποστόλου, 2009).  

Τα παιδιά στην εφηβεία αρέσκονται να κάνουν παρέα με τους συνομήλικους, συζητάνε με 
αυτούς διαφωνούν ή ανταλλάσσουν προσωπικές πληροφορίες όπως αναφέρουν οι Cole και Cole 
(2001). Η έμφαση στη σύναψη φιλίας των εφήβων φάνηκε και τους μαθητές/ριες που συμμετείχαν 
στο Χρυσοπράσινο φύλλο, έτσι ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις με τα μέλη της ομάδας τους, 
συνεργάστηκαν για τις εργασίες τους, πήραν πρωτοβουλίες, πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό τους 
αρχικούς στόχους και απέκτησαν ενσυναίσθηση. Μέσα από αντιδράσεις, αντικρουόμενες απόψεις 
και ιδέες οι μαθητές/ριες κατάφεραν να πάρουν αποφάσεις, συνεργάστηκαν με το σύλλογο 
γονέων, φύτεψαν τον ελαιώνα του σχολείου, υιοθέτησαν από μια ελιά, ανακοίνωσαν τις δράσεις 
τους στον τοπικό τύπο και προσκάλεσαν τα μέσα ενημέρωσης στο σχολείο και οι δημοσιογράφοι 
πήραν συνεντεύξεις από τους ίδιους/ιες μαθητές/ριες για το πρόγραμμά τους και για τις δράσεις 
τους.  

Ο Mead (1934) αναφέρει ότι η ενεργητική μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία που 
πραγματοποιείται μέσω της επικοινωνίας με άλλα άτομα, οι αρχάριοι κατασκευάζουν ενεργά τη 
γνώση με τη διατύπωση ιδεών, οι οποίες χτίζονται πάνω σε αντιδράσεις ή απαντήσεις των άλλων 
ατόμων. Οι δε Bouton και Garth (1983) αναφέρονται όχι μόνο σε ενεργητική αλλά και σε 
διαλογική μάθηση. Τα ποιοτικά  αποτελέσματα από τα λεγόμενα των μαθητών/ριών έδειξαν ότι 
επήλθε ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Ενώ στην αρχή ακούστηκαν προτάσεις του τύπου όχι 
αυτός/ή στην ομάδα μας, σιγά-σιγά ξεπεράστηκαν αυτά τα προβλήματα και όταν 
πραγματοποιήθηκαν «δια ζώσης» συναντήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, 
επικοινώνησαν με τους Κύπριους/ες μαθητές/ριες και έδειξαν πρωτοφανή προθυμία να 
βοηθήσουν τους συμμαθητές/ριές τους. 

Για την αξιολόγηση της νέας γνώσης μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση (Νικολαΐδου 
και Γιακουμάτου, 2001), στο τέλος του προγράμματος κλήθηκαν να συμμετέχουν σε μια 
συζήτηση για να παρουσιάσουν στην τοπική κοινωνία τα όσα έμαθαν μέσα από το πρόγραμμα. 
Ανέλαβαν και τις 2 διετίες να παρουσιάσουν ένα θεατρικό, στην Πόλη μας και στην Κύπρο. Κατά 
την πρώτη διετία το θεατρικό αφορούσε την Ελιά και την επόμενη διετία το Ληθαίο ποταμό. Οι 
συχνές συναντήσεις για τις πρόβες του θεατρικού έδειξαν ότι οι μαθητές/ριες μπορούν να 
καταφέρουν πολλά, σε μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης και το θετικό κλίμα κατά την 
ομαδοσυνεργατική μάθηση δημιουργεί ενδιαφέρον και κίνητρα στους μαθητές/ριες για μάθηση 
(Frey, 1996).  

Για την ομαλή λειτουργία των ομάδων, οι μαθητές έμαθαν πολύ γρήγορα να συνεργάζονται, να 
τηρούν τους κανόνες που έθεσαν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, κάτι που αποτελεί 
«θεμελιακό αξίωμα της αγωγής» (Delors, 1996). Με αυτό συμφωνούν οι Φωτίου και Σουλιώτη 
(2007) ότι η μέθοδος project βελτιώνει την ποιότητα της διδασκαλίας και συνιστά ένα μαθησιακό 
περιβάλλον ευέλικτο, πλούσιο σε ερεθίσματα και εμπειρίες, που δίνουν τη δυνατότητα στον 
«διαφορετικό/ή» μαθητή/ρια να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του/της αλλά και τις εμπειρίες των 
άλλων. 

Οι μαθητές/ριες κατά τη διάρκεια της διετίας  συνειδητοποίησαν μέσα από ασκήσεις πεδίου, 
ομαδικά και βιωματικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων και ερωτηματολόγια, καθώς και 
παρακολούθηση video στο YouTube, ότι ο πλανήτης μας, υφίσταται μεγάλη επιβάρυνση από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και χρειάζεται βοήθεια. Κατανόησαν επίσης ότι ο οικολογικός 
τουρισμός, η σοφή χρήση των πόρων, η ορθολογική υλοτόμηση, η αειφορική διαχείριση των 
οικοσυστημάτων, ο εθελοντισμός και η διάθεση συμμετοχής για την προστασία του 
περιβάλλοντος είναι δεξιότητες και στάσεις απαραίτητες για ποιότητα ζωής. Τέλος οι 
δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής στο δάσος, που ονομάζονται «δασική αναψυχή» (Τρακόλης, 
1985; Λιάκος, 1979) και η ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος με τη 
δημιουργία του ελαιώνα βοήθησαν τους μαθητές/ριες να βρεθούν σε κατάσταση ευεξίας και 
ικανοποίησης, να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους και έτσι να οδηγηθούν σε 
κοινωνική, σωματική & πνευματική υγεία. (American Heart Association, 1995). Διαμορφώθηκε 
έτσι η κατάλληλη σχολική ατμόσφαιρα και επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, στα 
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πλαίσια μιας ισότιμης σχέσης, αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης,  καθώς οι ΤΠΕ βασίζονται 
στην ιδιότητα της αλληλεπιδραστικότητας (Ζωγόπουλος, 2001). 

Μέσα από ενεργητικές, συνεργατικές και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με τη βοήθεια της 
συντονίστριας-εκπαιδευτικού οδηγήθηκαν σε απόκτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών και αυτό θα 
τους καταστήσει αυτόνομα ενεργά άτομα της κοινωνίας για να «δρουν τοπικά και να σκέφτονται 
παγκόσμια». Μέσα από τις διαδικασίες της βιωματικής μάθησης μπόρεσαν να κατανοήσουν τον 
εαυτό τους και να αναπτύξουν συνολικά την προσωπικότητά τους (Καμαρινού, 1998). Με κοινή 
προσπάθεια, κοινό αγώνα και κοινούς στόχους μια σχολική κοινότητα μπορεί να βοηθήσει 
τους/τις μαθητές/ριες να ανέβουν πολύ ψηλά και να  κάνουν τα όνειρά τους αληθινά. 

Εν κατακλείδι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένα όμορφο ταξίδι στον τόπο και στο 
χρόνο, μέσα από το οποίο, οι σημερινοί μαθητές/ριες - αυριανοί πολίτες, μαθαίνουν, γνωρίζουν, 
κατανοούν το περιβάλλον με αποτέλεσμα να το αγαπήσουν και να το προστατέψουν. Αυτό είναι η 
χαρά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Να μάθουμε βιωματικά, μέσα από επισκέψεις στη φύση, 
από δράσεις, από θεατρικό παιχνίδι. Διότι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν τρέχουμε να 
προλάβουμε την ύλη, αλλά προσπαθούμε να αναπτύξουμε άλλες δεξιότητες των μαθητών/ριών, 
όπως: κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, συνεργασία, ομαδικότητα, εμπιστοσύνη, φιλικές σχέσεις,  
πρωτοβουλίες για δράση. Είναι πασίγνωστο ότι ένα παιδί δεν είναι μόνο εγκέφαλος που πρέπει να 
παραγεμίσουμε, αλλά είναι άνθρωπος με σάρκα και οστά, με όραμα και ελπίδα, με αναζητήσεις, 
συναισθήματα, πόνους και αγωνίες. Είναι ο αυριανός ενεργός πολίτης. 

Συμπεράσματα  

Η ραγδαία και συνεχής αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, παρά τις ευκαιρίες που μας 
παρέχει εγκυμονεί και τον κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Ένα παιδί είναι δώρο 
του Θεού και της ζωής για τη συνέχειά της, είναι η ελπίδα που έρχεται για να εξελίξει και να 
εξασφαλίσει το μέλλον του κόσμου. Για το λόγο αυτό, η διασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης 
όλων των ατόμων στην πληροφορία και τη γνώση επιβάλλει την αναγκαιότητα παροχής ίσων 
ευκαιριών μάθησης. Η συνεχής αναθεώρηση της γνώσης με τις συνεχείς ανακαλύψεις και 
καινοτομίες στα διάφορα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας εξαναγκάζουν άτομα και 
κοινωνίες να υιοθετούν πρακτικές δια βίου μάθησης.  

Ταυτόχρονα, τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη 
«μείωση» των αποστάσεων συντελούν στη δημιουργία κοινωνικού περιβάλλοντος με ποικιλία 
πολιτισμικών, κοινωνικοοικονομικών, και γλωσσικών, χαρακτηριστικών. Το νέο μαθησιακό 
περιβάλλον οφείλει να υιοθετήσει πρότυπα συμπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις 
πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες. Το σχολείο οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 
προσωπικοτήτων με στέρεες ηθικές αρχές και ισχυρή αυτοαντίληψη και να δώσει βαρύτητα στην 
ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηματικών και νοητικών αναγκών και ενδιαφερόντων του 
μαθητή. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η συνύπαρξη μαθητών/ριών διαφορετικών 
εθνικοτήτων και οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
σημερινών τάξεων. Το σχολείο, ως μικρογραφία της κοινωνίας οφείλει να βοηθήσει κάθε 
μαθητή/ρια να επιτύχει όχι μόνο τη γλωσσική, αλλά την πολιτιστική και κοινωνική του/της ένταξη 
(Μπερερής, Σιασιάκος & Λαζακίδου, 2007). Η σημερινή πραγματικότητα διαμορφώνει ένα νέο 
πλαίσιο μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών για το κάθε άτομο, κυρίως όσον αφορά την 
αναζήτηση, απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση της νέας γνώσης.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα αναμφισβήτητα αποτελεί βασικό θεσμό που συμβάλλει στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή και την αρμονική ένταξή του στην κοινωνία. Ο 
σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού συστήματος που να ανταποκρίνεται στη σημερινή 
πραγματικότητα και που απαντά στις προκλήσεις της εποχής μας, καθώς η βασική διαμόρφωση 
του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος που ξεκίνησε με τη συμβολή του εκπαιδευτικού ομίλου 
(Δελμούζος, Γληνός, Τριανταφυλλίδης) στις αρχές του περασμένου αιώνα και κορυφώθηκε τη 
δεκαετία του 1960 με τον Ε. Παπανούτσο απαιτεί γενναίες προσαρμοστικές αλλαγές. Αυτές οι 
αλλαγές αναφέρονται: α) στις προϋποθέσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη  της προσωπικότητας 
κάθε μαθητή με αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα, κριτική και διαλεκτική ικανότητα, 
θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια, υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη, βασισμένη 
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σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις, β) 
συνθήκες για δυνατότητα της δια βίου ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων, γ) ικανότητα για 
κριτική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, δ) παροχή ίσων 
ευκαιριών και καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών, ε) καλλιέργεια της συνείδησης του 
ευρωπαίου πολίτη με την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτισμικής 
μας αυτογνωσίας και τέλος στ) ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας.  

Τα παραπάνω αποτελούν και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση. 
Δημοκρατικότητα του πολιτικού βίου, της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της αλληλεγγύης, της 
συλλογικότητας, του διεθνισμού, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, της εργασίας, της πνευματικής 
καλλιέργειας και της κοινωνικής συνοχής πλαισιώνουν τον κοινό μελλοντικό σκοπό της 
Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης. Ο σκοπός αυτός αποτελεί κοινή επιδίωξη για την ανάπτυξη της εθνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε ευρωπαϊκής χώρας, που διακρίνεται και καθορίζεται από τα 
στοιχεία εκείνα που ανταποκρίνονται στις εθνικές και τις άλλες ιδιαιτερότητες της κοινωνίας της. 
Έτσι, λοιπόν, για καλύτερη ποιότητα της εκπαίδευσης, οφείλουμε στη χώρα μας, να 
προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα να γίνει ποιοτικότερο, δυναμικότερο, 
αποτελεσματικότερο. Ήρθε η ώρα να παρθούν μέτρα από την Ελληνική Πολιτεία, ώστε η παιδεία 
να γίνει ουσιαστική, τα αναλυτικά προγράμματα να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις 
ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των γηγενών μαθητών/ριών, των αλλοδαπών αλλά 
και των μαθητών/ριών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Ο δάσκαλος, αλλά και ο γονιός, οφείλουν 
με ευθύνη και αξιοπρέπεια να εμπνέουν στα παιδιά τον ενθουσιασμό για τη μάθηση και την 
κοινωνική προσφορά  στην κοινωνία μας και στο μέλλον της. Ένα παιδί δεν ανήκει στον κόσμο 
των μεγάλων, αλλά χρειάζεται, Προστασία, Υγεία, Μάθηση, Γνώση και Αγάπη. Χρειάζεται να 
μεγαλώσει σε έναν κόσμο γεμάτο αξίες και με τις αξίες αυτές να κτίζει μεγαλώνοντας τα όνειρα 
και τις ελπίδες του. Το σχολείο και η μάθηση πρέπει αποτελούν πηγή χαράς, γενναιοδωρίας, 
αισιοδοξίας και αγάπης για κάθε παιδί. Και η μάθηση να μην σταματάει ποτέ αλλά να συνεχίζεται 
«δια Βίου».  

Αντί επιλόγου 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική: Μαθαίνει να κατακρίνει 
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα: Μαθαίνει να καυγαδίζει 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία: Μαθαίνει να είναι ντροπαλό 
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή: Μαθαίνει να είναι ένοχο 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση: Μαθαίνει να είναι υπομονετικό 
Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο: Μαθαίνει να εκτιμά 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην δικαιοσύνη: Μαθαίνει να είναι δίκαιο 
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια: Μαθαίνει να πιστεύει 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία: Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση 
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παραδοχή και στη φιλία: 
Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο. 

R. RUSSEL 
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Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο, με τη μορφή ερευνητικής εργασίας,  δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές 
της Γ΄ Γυμνασίου αλλά κι εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της τάξης, να συνεργαστούν σε ομάδες 
και, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους έρευνας, να εξάγουν συμπεράσματα. Αντικείμενο αναφοράς 
αποτελεί ο συσχετισμός των εννοιών του "είναι" και του "φαίνεσθαι", αλλά και οι ευκαιρίες που έχουν οι 
μαθητές να προσεγγίσουν τις έννοιες αυτές υπό το πρίσμα των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Είναι 
συμβατό με τα ιδεώδη του Νέου Σχολείου. Εμπλέκει τους μαθητές στην έρευνα, στηρίζεται στη 
διαθεματικότητα, προωθεί την προσέγγιση "μαθαίνω πώς να μαθαίνω" (μεθοδολογία έρευνας, αναζήτηση 
βιβλιογραφίας, κλπ), ενώ λειτουργούν ως μικροί "διανοούμενοι", "επιστήμονες" κι "ερευνητές", που 
συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο πρωτοβουλιών κι επιλογών και προσεγγίζουν βιωματικά και με 
διαφορετικούς τρόπους τις πτυχές της σχολικής γνώσης μέσα από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, 
πειραματισμούς και διερευνήσεις (Klein, 2001, Ματσαγγούρας, 2003, Kellet, 2005). Στόχος είναι να 
συνειδητοποιήσουν και να βιώσουν οι μαθητές το φαινόμενο, όπως αυτό εκφράζεται στις διάφορες πτυχές 
της ανθρώπινης αντίληψης ως ολιστική θεώρηση, καθώς και να προβληματιστούν για την εφαρμογή του 
στους διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων τους, ως στάση και αξία ζωής. 
Λέξεις κλειδιά: είναι, φαίνεσθαι, διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατικότητα, πολλαπλή 
νοημοσύνη.  

Εισαγωγή 

Από τα πρώτα βήματα της ανθρώπινης διανόησης, απασχόλησε τον άνθρωπο το αίτημα της 
ορθής γνώσης. Με δεδομένο το πεπερασμένο της ανθρώπινης αντίληψης, δημιουργήθηκαν 
συμβατικοί κανόνες αξιών περί του ορθού οι οποίοι εν τη γενέσει τους αλλά και στην πορεία 
δημιούργησαν αντιδράσεις, αμφισβητήθηκαν, τροποποιήθηκαν. Τόσο οι κανόνες όσο και οι 
αμφισβητήσεις τους, χρησιμοποιήθηκαν για να θεμελιώσουν συστήματα πολιτικά, οικονομικά, 
θρησκευτικά, φιλοσοφικά, εκπαιδευτικά, αισθητικά, κ.α. Έτσι, αναπτύχθηκε η άποψη του "είναι" 
ως του ορθολογικά ορθού και η άποψη του "φαίνεσθαι" ως μιας εναλλακτικής εικόνας του ορθού, 
την οποία άλλοτε αποδεχόμαστε κι άλλοτε απορρίπτουμε, ανάλογα με το σύστημα κανόνων κι 
αξιών που οριοθετούν το (συμβατικά) ορθό. 

Επειδή το θέμα αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία της ανθρώπινης ύπαρξης, έχει απασχολήσει 
την αρχαία ελληνική φιλοσοφία (προσωκρατικούς, σοφιστές, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, κυνικούς, 
ελληνιστικούς) καθώς και άλλα φιλοσοφικά συστήματα μέχρι σήμερα σε όλες τις διαστάσεις 
(λογική, Τέχνη, κοινωνία, δικαιοσύνη, αρετή, πολιτική, επιστήμη, κ.α.) και επέτρεψε στην 
ανθρώπινη σκέψη να ερευνά από τον αγνωστικισμό ως το γνωστικισμό, από τη διαλεκτική ως τη 
σοφιστεία και τον αναγωγικό ή αναλογικό συλλογισμό, από το σχετικισμό ως την απολυτότητα 
του αξιώματος και από το σκεπτικισμό ως το δογματισμό. Τις εφαρμογές διαπιστώνουμε στους 
διάφορους τομείς ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με την De La Garza (2000) ανάμεσα στους λόγους που συνηγορούν υπέρ της 
διδασκαλίας της φιλοσοφίας στα παιδιά και τους εφήβους αποτελούν: το δικαίωμα  πρόσβασης 
των νέων στα επιτεύγματα της ανθρώπινης κουλτούρας, ο ρόλος της φιλοσοφίας στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη της ανθρώπινης ύπαρξης και η δυνατότητά της μέσα από την πρακτική του διαλόγου 
και της επιχειρηματολογίας να τους εκπαιδεύσει ως πολίτες για μια δημοκρατική κοινωνία.   
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Επίσης, σύμφωνα με τη θεωρία της "πολλαπλής νοημοσύνης" (Gardner H., 1983), η 
ανθρώπινη αντίληψη συντίθεται από οκτώ τομείς: γλωσσική - λογικομαθηματική - μουσική - 
νατουραλιστική - κιναισθητική - χωρική - ενδοπροσωπική - διαπροσωπική. Η εκπαιδευτική 
πρακτική εν πολλοίς υιοθέτησε τη θεωρία αυτή διαχέοντας τους παραπάνω τομείς στα διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα. Καθένα από αυτά διαχειρίζεται κατάλληλα και με διαφορετικές ίσως 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις το "είναι" και  "το φαίνεσθαι" για τη διαμόρφωση της γνώσης. Έτσι, 
ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει, ανάλογα με τα στοιχεία της προσωπικότητάς του και των 
ενδιαφερόντων του, την προσωπική του στάση απέναντι στις υπό εξέταση έννοιες, όπως αυτές 
εκφράζονται στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα κι έτσι βοηθιέται να οργανώσει στάσεις και αξίες 
ζωής, δηλαδή τα στοιχεία που δομούν την προσωπικότητά του.  

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε να απασχολεί την εκπαιδευτική πρακτική η 
διαθεματικότητα. Διαθεματική διδασκαλία είναι μια θέαση της γνώσης και μια προσέγγιση του 
Αναλυτικού Προγράμματος που συνειδητά εφαρμόζει μεθοδολογία και γλώσσα από 
περισσότερους από έναν κλάδους, προκειμένου να εξετάσει ένα κεντρικό θέμα, ζήτημα, πρόβλημα 
ή εμπειρία ( Jacobs H., 1989). Σήμερα, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης κυριαρχεί και 
εφαρμόζεται στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα. Η γνώση αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα 
η οποία προσεγγίζεται μέσα από τη συλλογική διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και 
προβληματικών καταστάσεων (Ματσαγγούρας, 2002a). Επίσης, αναπτύχθηκε και η έννοια της 
διεπιστημονικότητας, η οποία θεωρεί ως αρχικό πεδίο του ενδιαφέροντος αυτό που έχει κάθε 
επιστημονικός κλάδος να προσφέρει στην εξέταση ενός θέματος· πώς το προσεγγίζει κάθε κλάδος 
και γιατί ασχολείται με αυτό. Οι απαντήσεις μπορεί να φανερώσουν εννοιολογικές και 
μεθοδολογικές διασυνδέσεις ή η συνεξέταση μπορεί να είναι απλά παράλληλη (Κούσουλας Φ., 
2004).  

Με το πρακτικό δεδομένο της διατήρησης των διακριτών γνωστικών αντικειμένων και με το 
ότι ο μαθητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει συγκεκριμένο βιβλίο μαθήματος και 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ειδικότητας που το διδάσκει, η παρούσα εργασία υιοθετεί τον όρο 
"διεπιστημονικότητα" στην προσέγγιση του θέματος, ενώ, βέβαια, o διαθεματικός του χαρακτήρας 
είναι προφανής.  

 Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Αφορμή στάθηκε η παράλληλη διδασκαλία του θέματος ως μουσικού κι ως θρησκευτικού 
φαινομένου, στους μαθητές της Γ΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λαμίας τη σχολική χρονιά 2015 - 
2016, από τον εισηγητή εκπαιδευτικό, υπό τη διττή ειδικότητά του. Η εκπόνηση του θέματος 
έλαβε τη μορφή ερευνητικής εργασίας στα συνδυαστικά πλαίσια των δυο μαθημάτων (μουσικής  - 
θρησκευτικών).  Ο διδάσκων δεν περιορίστηκε στο ρόλο του μεταδότη γνώσεων, αλλά 
λειτούργησε ως εμψυχωτής, καθοδηγητής και βοηθός στην ανακάλυψη της γνώσης από τους 
μαθητές (Ματσαγγούρας, 2003). Συνειρμικά οι μαθητές συνδύασαν το φαινόμενο και με άλλες 
περιπτώσεις μαθημάτων που είχαν διδαχθεί, αλλά και με γεγονότα και προβληματισμούς 
καθημερινών βιωμάτων τους. Όμως, επειδή η γνώση που προσφέρεται από τα διαχωρισμένα 
γνωστικά αντικείμενα χάνει την ολιστική του διάσταση, αναδείχτηκε η αναγκαιότητα 
διεπιστημονικής οργάνωσης και διαθεματικής διασύνδεσής της. Η ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης η οποία ανταποκρίνεται στην κοινωνική πραγματικότητα, στα ενδιαφέροντα και τις 
εμπειρίες του μαθητή, είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία (Αλαχιώτης, 
2002a). Στη συνέχεια, διερευνήθηκε το θέμα σε όλες τις επιστημονικές - παιδαγωγικές του 
διαστάσεις, στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ Γυμνασίου. 

 
Στόχος ήταν οι μαθητές: 

 Να συνειδητοποιήσουν τις έννοιες "είναι" και "φαίνεσθαι". 
 Να προάγουν την κριτική τους σκέψη. 
 Να προάγουν την παρεχόμενη σχολική γνώση από παθητική απομνημόνευση σε ενεργητική 

δυναμική. 
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 Να αντιληφθούν τη συσχέτιση μέσω των εννοιών αυτών, της συνάφειας των διαφόρων 
γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται (ολιστική θεώρηση της γνώσης). 

 Να οικειοποιηθούν τη μεθοδολογία της επιστημονικής προσέγγισης.  
 Να προβληματιστούν για την ολόπλευρη δόμηση της προσωπικότητάς τους.   
 Να ερμηνεύσουν συμπεριφορές προσωπικές ή άλλων, από δικά τους βιώματα. 

 
Εκπαιδευτική μέθοδος: 

 Ερμηνευτική μέθοδος σε συνδυασμό με τον εποικοδομητισμό (με τη μορφή διαλόγου 
προωθείται η καθοδηγούμενη αυτενέργεια αξιοποιώντας την κατακτημένη γνώση). 

 Ομαδοσυνεργατική διαδικασία (προάγει την κοινωνική αρετή της συνεργασίας). 
(Ματσαγγούρας, 2008). 

 Καταιγισμός ιδεών (συμμετοχή των μαθητών, αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της 
φαντασίας). 

 Χρήση ΤΠΕ (συμβάλλει στη βιωματική προσέγγιση του θέματος). 
 Παιχνίδι ρόλων - δραματοποίηση (δυνατότητα ενσυναίσθησης και δημιουργικός διάλογος για 

την πληρέστερη κατανόηση των εννοιών). 

Συμπεράσματα 

Η διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου "είναι" και "φαίνεσθαι" ορθά εντάσσεται στην 
σχολική εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην Γ'  Γυμνασίου. Οι μαθητές βρίσκονται στην μέση 
περίοδο της εφηβείας και προβληματίζονται οριοθετώντας αρχές και αξίες στη ζωή τους. Η 
σχολική ζωή, όχι μόνο ως γνώση αλλά και ως εμπειρία, οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση 
υγειών προβληματισμών που θα βοηθήσουν τους αυριανούς πολίτες να αναπτύξουν 
ισορροπημένες αρχές, αξίες και στάσεις ζωής. Από τη μεριά τους οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν όχι 
μόνο να γνωρίζουν αλλά και να χρησιμοποιούν διαθεματικά τις προσεγγίσεις των άλλων 
γνωστικών πεδίων, έτσι ώστε να βοηθούν τους μαθητές να ξεπεράσουν την μονομερή αντίληψη 
και να οδηγηθούν σε μια ολιστική θεώρηση του θέματος, ώστε να διαμορφώνουν απόψεις 
σφαιρικές κι ολοκληρωμένες. Στη συνέχεια της εκπαιδευτικής του πορείας ο μαθητής, μέσα από 
τη γνώση και την εμπειρία, θα πρέπει να έχει τις ευκαιρίες, σπειροειδώς να αναπτύξει τις 
δεξιότητες εκείνες που θα του διασφαλίσουν την ισόρροπη ψυχοσωματική του ανάπτυξη.  

Κατά τη διάρκεια της εργασίας οι μαθητές: 
 Λειτούργησαν διερευνητικά 
 Επεξεργάστηκαν πληροφορίες  
 Προσέγγισαν το θέμα ποικιλοτρόπως 
 Δεν εργάστηκαν ως παθητικοί υποδοχείς γνώσεων 
 Ανακάλυψαν τη γνώση 
 Προβληματίστηκαν απέναντι σε βιώματα και στάσεις ζωής 
 Συνεργάστηκαν και μεταξύ τους και με όλους τους εκπαιδευτικούς της τάξης 
 Επικοινώνησαν - Αντάλλαξαν απόψεις 
 Ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη 
 Ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους 
 Βοηθήθηκαν στη δόμηση της προσωπικότητάς τους 
 Αξιοποίησαν τη φαντασία τους 
 Αξιοποίησαν τις ΤΠΕ 
 Παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εργασίας τους 
 Δέχτηκαν την ανατροφοδότηση των συμμαθητών τους 
 Έκαναν την αυτοαξιολόγησή τους 
 Ενθουσιάστηκαν από την όλη δράση 

 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 467 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Στη δράση μπορεί να αποδοθεί ο χαρακτηρισμός της εκπαιδευτικής καινοτομίας, αφού 
εμπεριέχει και προωθεί νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: α) στην αλλαγή 
αρχών και πεποιθήσεων, β) στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων, γ) στη χρήση νέων 
διδακτικών μέσων (Fullan, 1991). Στηρίχτηκε σε πρωτοπόρες και πρωτότυπες παιδαγωγικές αρχές 
και ιδέες, προτείνοντας αλλαγές στη νοοτροπία, τις πρακτικές, τους ρόλους και τη γενικότερη 
κουλτούρα της εκπαιδευτικής αντίληψης. 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των σχολικών βιβλίων της Γ΄ Γυμνασίου, με τυχαία σειρά. 
Έχουν εντοπιστεί μια έως τέσσερεις αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις σε κάθε μάθημα, στις οποίες 
ενυπάρχουν οι έννοιες "είναι" και "φαίνεσθαι", παρουσιάζονται υπό το πρίσμα του εκάστοτε 
διδακτικού αντικειμένου και μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 
Μουσική 
Βιβλίο Μαθητή, "Η ιστορία ενός τοίχου", σ. 46 - 48. 

Στο κεφάλαιο "Από το γκόσπελ στο ροκ" εντάσσεται η ενότητα "Η ιστορία ενός τοίχου". 
Αναφέρεται στο συγκρότημα Pink Floyd και επικεντρώνεται στο concept album και την ταινία 
"The Wall". Επειδή οι Pink Floyd αντιπροσωπεύουν το λεγόμενο "Art Rock" δίνονται οι 
δυνατότητες για διαθεματικές προεκτάσεις έκφρασης του φαινομένου στη μουσική, το στίχο, την 
εικόνα, την κίνηση, τον κινηματογράφο. Ήδη στα είδη της ροκ έχει αναλυθεί το φαινόμενο της 
"ψυχεδέλειας". Η λέξη επινοήθηκε από τον Βρετανό ψυχίατρο Humphry Osmond (1917 - 2004), ο 
οποίος συνδύασε δύο ελληνικές λέξεις, την ψυχή και το δήλον (αυτό που γίνεται φανερό). 
Κυριολεκτικά λοιπόν σημαίνει, κάθε κατάσταση όπου γίνεται φανερή η ψυχή. Πρόκειται για την 
αίσθηση ή την παραίσθηση ότι κάποιος βρίσκεται σε μια ονειρώδη κατάσταση εξαιτίας οπτικών ή 
ακουστικών ερεθισμάτων. Είναι προφανές ότι η ψυχεδέλεια είναι η έκφραση της Τέχνης για το 
"είναι" και το "φαίνεσθαι". Όπως σχεδόν και κάθε λέξη, έτσι και η λέξη ψυχεδέλεια, με τον καιρό 
απέκτησε  διάφορες ερμηνείες, πέραν της πρώτης και κυριολεκτικής. Η λέξη συνδυάστηκε με την 
χρήση "ψυχεδελικών" ουσιών κι έτσι η  Ψυχεδέλεια, εξέπεσε σε Ψυχομαντεία, κατά την έννοια 
που δίνει ο Πλούταρχος. Η κυριολεκτική σημασία του όρου, δεν θέτει προαπαιτούμενο την χρήση 
ουσιών. 
Τετράδιο Εργασιών, "Το φαινόμενο Beatles", σ. 28 

Στη 2η άσκηση ζητείται να δραματοποιήσουν οι μαθητές το τραγούδι "Across the Universe", 
το οποίο ενέχει το ψυχεδελικό φαινόμενο μέσα από τις έννοιες του σύμπαντος, των λέξεων, των 
αισθημάτων, των ειδώλων, των σκέψεων, των ήχων, του έρωτα. Η άσκηση θέλει να δώσει την 
αίσθηση του συνδυασμού των καλλιτεχνικών εκφράσεων ήχου - στίχου - εικόνων - κίνησης, ως 
ολιστικής έκφρασης του "είναι" και του "φαίνεσθαι".     
Τετράδιο Εργασιών, "Για τη μικρή Ελλάδα του Δ. Σαββόπουλου", σ. 53 

Στη 2η άσκηση, στιχουργικά, το "είναι" και το "φαίνεσθαι" διακρίνεται στην οντότητα του 
"Άγγελου - Εξάγγελου" αλλά και την πορεία του. Αν και βρίσκεται γερά καρφωμένος στα 
μορφολογικά στοιχεία του μέτρου και της ομοιοκαταληξίας ("είναι"), δίνει την αίσθηση ότι 
έρχεται από αλλού· ίσως κάποιοι θεώρησαν ότι τους εξαπατά και, τελικά, καταφέρνει να ξεφεύγει 
("φαίνεσθαι").  Αυτό εκφράζεται με την τροπική πεντατονική κλίμακα και με τη μορφή του 
στροφικού τραγουδιού χωρίς ρεφρέν, μ' ένα αέναα επαναλαμβανόμενο μονότονο κουπλέ που 
κάποτε διακόπτεται από ένα οργανικό ιντερμέτζο με όμοια χαρακτηριστικά. 

 
Θρησκευτικά 
Βιβλίο, "Αιρέσεις: εσωτερική πληγή της εκκλησίας", σ. 53 - 55 

Στο κεφάλαιο "Εδραίωση και ακμή της Εκκλησίας" εντάσσεται η ενότητα "Αιρέσεις: 
εσωτερική πληγή της εκκλησίας". Μετά από τον ορισμό, τα αίτια και το νόημα των αιρέσεων, 
στην αναφορά για την αίρεση του Μονοφυσιτισμού αναφέρονται τα εξής:  

"...Ο Ευτυχής υποστήριξε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είχε δυο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, 
αλλά μόνο μια φύση, τη θεία, η οποία απορρόφησε την ανθρώπινη. Στο Μονοφυσιτισμό, επομένως, 
ο Θεός παρουσιάζεται φαινομενικά ως άνθρωπος...".  

Η έννοια του δοκητισμού, δηλαδή ότι το "φαίνεσθαι" είναι διαφορετικό από το "είναι", σαν 
συνέχεια των διάφορων αρχαιοελληνικών κι ελληνιστικών φιλοσοφικών ρευμάτων είναι διάχυτη 
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στις διάφορες γνωστικιστικές θεωρίες ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, με τη μορφή της 
Δοκητικής Χριστολογίας. Ο Σίμων ο Κυρηναίος (1ος αι. μ.Χ.) δίδασκε πως κάποιος άλλος 
σταυρώθηκε κι ο αληθινός σωτήρας χαμογελούσε στη σκιά του σταυρού. Αυτή την εκδοχή 
υιοθετεί και το Κοράνιο καθώς και το ψευδεπίγραφο ευαγγέλιο του Αγ. Βαρνάβα (το οποίο 
γράφτηκε το 15ο αι. στα Ιταλικά από μουσουλμάνο πρώην χριστιανό). Ο Μαρκίων από τη Σινώπη 
(2ος αι. μ.Χ.) δεν ήταν γνωστικός αλλά μάλλον ορθολογιστής και πίστευε ότι ο Χριστός δεν είναι 
παρά ένα απατηλό φάντασμα, δημιουργώντας τον φαντασιασμό ως παραλλαγή του δοκητισμού. 
Ακολούθησαν πολλές ακόμα τέτοιες αιρετικές δοξασίες, οι οποίες ταλαιπώρησαν την Εκκλησία 
αλλά και τη βοήθησαν να καθιερώσει τα χριστολογικά αλλά και τα υπόλοιπα ορθόδοξα δόγματα. 

 
Αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση - Ευριπίδη "Ελένη" 

Όλη η πλοκή της τραγωδίας βασίζεται στην ιδέα του "είναι" και του "φαίνεσθαι". 
Δραματοποιείται το πνευματικό κίνημα των σοφιστών, οι οποίοι είχαν αμφισβητήσει τις 
παραδοσιακές αξίες, που βέβαια, είχαν κλονιστεί και από τον μακροχρόνιο Πελοποννησιακό 
πόλεμο. Προβάλλονται οι ιδέες της υποκειμενικής αντίληψης των γεγονότων, του σκεπτικισμού, 
της αμφισβήτησης των θεών και των αξιών που αυτοί πρεσβεύουν.  

Ενώ όλοι γνώριζαν την ωραία Ελένη όπως την περιγράφει ο Όμηρος, έρχεται ο Ευριπίδης να 
υποστηρίξει δραματουργικά πως υπάρχει μια άλλη Ελένη, η πραγματική, διαφορετική απ' αυτή 
που ξέρουμε, η οποία δεν ερωτεύτηκε ποτέ τον Πάρη, δεν άφησε ποτέ τον άντρα της και δεν πήγε 
ποτέ στην Τροία, αλλά βρίσκεται στην Αίγυπτο και περνά το δικό της δράμα. Στον κόσμο της 
Ελένης διαπιστώνουμε σταδιακά ότι τίποτα δεν είναι όπως αρχικά φαίνεται κι όλοι σχεδόν οι 
ήρωες βιώνουν λιγότερο ή περισσότερο τις συνέπειες κάποιας πλάνης, Η πραγματική Ελένη που 
βρίσκεται στην Αίγυπτο εκφράζει το "είναι", ενώ το είδωλό της για την οποία έγινε ο Τρωικός 
πόλεμος εκφράζει το "φαίνεσθαι".   

Ομοίως και στο Α΄ επεισόδιο, όπου ο βασιλιάς Μενέλαος εμφανίζεται ως ρακένδυτος ναυαγός 
επαίτης, προκαλώντας μάλιστα τη σάτιρα του κωμωδιογράφου Αριστοφάνη. 

Θα επισημάνουμε ενδεικτικά τα παρακάτω σημεία όπου φαίνεται η αντίθεση ανάμεσα στο 
"είναι" και το "φαίνεσθαι": 

α) Στου Πριάμου το γιο δε δίνει εμένα, / παρά το είδωλό μου, ... κι αυτός θαρρεί πως μ' έχει - 
κούφια ιδέα - / ενώ δε μ' έχει καν (στ. 39 - 43) 

β) Εγώ βραβείο / παλικαριάς στους Έλληνες και Τρώες / ποτέ δεν ήμουν, ήταν τ' όνομά μου (στ 
50 - 52) 

γ) Τώρα, βρίσκομαι εδώ κι ο δόλιος μου ο άντρας πήγε, / μαζεύοντας στρατό, στης Τροίας τα 
κάστρα / ζητώντας να με πάρει πίσω (στ. 59 - 62) 

δ) Γιατί, αν κακό όνομα έχω στην Ελλάδα, /το σώμα μου η ντροπή να μη μολύνει (στ. 81 - 82)   
 

Αρχαία ελληνική γλώσσα 
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας επελέγησαν δυο ενότητες του βιβλίου. Επειδή η κάθε 

ενότητα έχει πολυδιάστατες προσεγγίσεις (μεταφραστική, νοηματική, λεξιλογική, ετυμολογική, 
γραμματική, συντακτική, κλπ) εδώ εστιάζουμε στη νοηματική διάσταση των κειμένων.  
Βιβλίο, 2η ενότητα "Θυσία για την πατρίδα", σ. 14 

Εδώ ο Λυσίας, σε ένα απόσπασμα επιτάφιου λόγου για τους νεκρούς πολεμιστές του 
κορινθιακού πολέμου, εξαίρει το ηρωικό ήθος των πεσόντων για την πατρίδα και προτρέπει τους 
συμπολίτες τους να τους τιμήσουν. Η θυσία για τα ιδανικά της πατρίδας είναι αυτή που πέρασε 
αυτούς τους αγωνιστές από το χώρο της φθοράς στη σφαίρα της αφθαρσίας. Το ότι κείτονται 
μπροστά τους νεκροί σε μια επικήδεια τελετή, στερημένοι από τα νιάτα και τη ζωή τους, αποτελεί 
το τραγικό "φαίνεσθαι", το χώρο της φθοράς. Η διάσταση όμως που δίνει ο ρήτορας, 
τοποθετώντας τους στη σφαίρα της αθανασίας των ηρώων, αποτελεί το θριαμβευτικό και αιώνιο 
"είναι", και δίνει την ουσιαστική διάσταση της ύπαρξης. Οι δυνάμεις που πέρασαν τους ήρωες 
αυτούς από το χώρο της φθοράς στο χώρο της αφθαρσίας είναι οι αρετές και τα ευγενή ιδανικά 
της φιλοπατρίας, της ελευθερίας και του ηρωισμού.  

Βιβλίο, 8η ενότητα "Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς ", σ. 60 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 469 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Ο Λυκούργος, στο απόσπασμα από το λόγο κατά Λεωκράτους, επηρεασμένος από τη 
φιλοσοφία του Πλάτωνα, αναφέρεται σε μια μυθική ιστορία για να προβάλει την αγάπη και το 
σεβασμό που οφείλουν να δείχνουν τα παιδιά στους γονείς τους. Όταν εξεράγη η Αίτνα, όλοι 
έτρεχαν να σωθούν αδιαφορώντας για τους ανήμπορους γονείς τους που έμεναν αβοήθητοι πίσω. 
Κάποιος νέος όμως πήρε τον γέρο πατέρα του στην πλάτη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τρέξει 
γρήγορα.  Η λάβα έκαψε, τελικά, όλους τους άλλους, ενώ θαυματουργικά δεν άγγιξε το νέο με τον 
πατέρα του. Εδώ για να εξαρθεί η αρετή της αγάπης προς τους γονείς επιστρατεύεται η θεϊκή 
βοήθεια. Όλοι οι άλλοι εκφράζουν το "φαίνεσθαι" που οδηγεί στην καταστροφή. Ο ενάρετος νέος 
όμως εκφράζει το "είναι" της αρετής και της ευσέβειας που επιβραβεύεται από τους θεούς και 
αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα. 

 
Νεοελληνική λογοτεχνία 
Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, "Του γιοφυριού της Άρτας",  σ. 12 - 14 

Μέσα από τις νοηματικές και συναισθηματικές αντιθέσεις της παραλογής, εμφανίζεται το  
"είναι" και το "φαίνεσθαι". Η γυναίκα του πρωτομάστορα φαίνεται χαρούμενη να πηγαίνει να 
συναντήσει τον άντρα της, ενώ εμείς γνωρίζουμε (τραγική ειρωνεία) ότι την περιμένει μια τραγική 
πραγματικότητα. 

Στο τέλος, όλοι θα περνάνε πάνω από ένα καλαίσθητο και στέρεο γεφύρι ("φαίνεσθαι"), ενώ 
μέσα του θα είναι στοιχειωμένη η όμορφη γυναίκα του πρωτομάστορα ("είναι"). 
Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, Άντον Τσέχωφ "Ο παχύς κι ο αδύνατος",  σ. 106  

Σ' αυτό το κείμενο φαίνεται πόσο εύκολα αλλάζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα, όταν 
εξαρτώνται από τις κοινωνικές θέσεις του καθενός. Μια μαθητική φιλία των παιδικών χρόνων 
μετατρέπεται σε σχέση σεβασμού και υποταγής όταν αποκαλύπτονται οι κοινωνικές θέσεις του 
καθενός. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός του τίτλου με κριτήριο την εμφάνιση των ηρώων, 
που υποδηλώνει την κοινωνική τους θέση. Άρα, το "είναι" μπορεί να μετατραπεί σε "φαίνεσθαι" 
πολύ εύκολα, μέσα από τις κοινωνικές συμβατικότητες οι οποίες αλλάζουν τις διαπροσωπικές 
σχέσεις. 

 
Γλωσσική διδασκαλία 
Νεοελληνική γλώσσα, 1η Ενότητα, Κείμενο 4 "Greece", σ. 11 

Το σκίτσο του Ηλία Μακρή, από το "Κ" της Καθημερινής (2002), εικονίζει μια όμορφη 
ελληνική παραλία, που όμως, ό,τι υπάρχει κοστολογείται μ' ένα ταμπελάκι όπου αναγράφεται η 
τιμή του, ακόμα και ο ήλιος, τα σύννεφα κι η θάλασσα. Θέλει να δείξει την τουριστική 
εκμετάλλευση της Ελλάδας και σατιρίζει, με χιουμοριστικό και καυστικό ύφος, την 
εμπορευματοποίηση των πάντων στις τουριστικές περιοχές.  

Η εμπορευματοποίηση έχει τη δυναμική να μεταστρέφει τους ρόλους του "είναι" και του 
"φαίνεσθαι". Η ομορφιά της ελληνικής φύσης καταλήγει να γίνεται "φαίνεσθαι", ενώ  "είναι" δηλ. 
η πραγματικότητα, γίνεται το κέρδος από  την εμπορική εκμετάλλευσή της.  
Νεοελληνική γλώσσα, 7η Ενότητα, Κείμενο 1 "Για το τραγούδι", σ. 122 

Στο κείμενο αυτό ο Χατζιδάκις παρουσιάζει το μουσικό ως τον "μάγο", δηλαδή το λειτουργό 
της μετουσίωσης του "φαίνεσθαι" στο "είναι". Μέσα από μια μυστική τελετουργία, το τραγούδι 
μάς παίρνει από τη ζοφερή και ψεύτικη πραγματικότητα και μας μεταφέρει στο μαγικό κόσμο του 
ονείρου. Θεμελιώδης προϋπόθεση για να γίνει αυτό το θαύμα είναι η δική μας συνέργεια· να 
μεταστοιχειωθούμε σε συλλειτουργούς στο μυστικό αυτό πέρασμα από το απατηλό "φαίνεσθαι" 
του κόσμου στο όντως "είναι" της Τέχνης. Έτσι, θα νιώσουμε τον κόσμο σε μια άλλη διάσταση.    
 
Ιστορία 
Βιβλίο, Ενότητα 18 "Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843" 
& Ενότητα 19 "Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962 ", σ. 56 - 
59 

Θεωρούμε ως παράθεμα για επεξεργασία το διάλογο από τη μουσικοθεατρική παράσταση "Το 
μεγάλο μας τσίρκο" του Ιακ. Καμπανέλη, για το Σύνταγμα της Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι των 
μεγάλων δυνάμεων μέσα από ένα σουρεαλιστικό ευρηματικό διάλογο, βρίσκουν τη λύση στο 
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ζήτημα του Ελληνικού Συντάγματος, αφού αυτοί δε θέλουν Σύνταγμα ενώ οι έλληνες το 
απαιτούν.  

Οι έννοιες του "είναι" και του "φαίνεσθαι" είναι καταφανείς· θα φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει 
Σύνταγμα, ενώ στην ουσία δε θα έχει, αφού αυτό θα είναι ανενεργό.  

Έτσι, καταδεικνύεται μέσω της διπλωματίας, ο εμπαιγμός των μεγάλων δυνάμεων εις βάρος 
των ελλήνων και των δημοκρατικών θεσμών. 

 
Φιλοσοφικά κείμενα 
Βιβλίο: Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων 

Η ιδέα του "είναι" και του "φαίνεσθαι" είναι πρώτιστα φιλοσοφική και οι μαθητές 
ανακαλύπτουν τις επιμέρους διαστάσεις της μέσα από τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Το 
βιβλίο αυτό (αν και δε διδάσκεται αυτοτελώς) αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις ειδικότητες, 
αφού περιέχει συνοπτικά ένα απάνθισμα των βασικών φιλοσοφικών θεωριών όλων των περιόδων, 
από τους προσωκρατικούς μέχρι τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. 

Για τη μελέτη μας, επισημαίνουμε αναλυτικότερα: 
Κεφάλαιο 2: Σοφιστές και σοφιστική κίνηση / Ενότητα 3: Σχετικότητα της γνώσης και 
αγνωστικισμός, σ. 46 

Εξετάζονται οι αντιλήψεις των σοφιστών (Πρωταγόρας, Πρόδικος, Κριτίας) για τη 
σχετικότητα της γνώσης, την αμφισβήτηση της ύπαρξης μιας αλήθειας κοινής για όλους τους 
ανθρώπους, για τους όρους "μέτρο" και "κριτήριο", και για τη λειτουργία και το σκοπό της 
θρησκείας και του πολιτισμού. Αναλύονται, επίσης, οι έννοιες "αγνωστικισμός" και "σχετικισμός 
- σχετικοκρατία"   
Κεφάλαιο 3: Σωκράτης και Πλάτων / Ενότητα 1: Ο σοφός που δε γνώριζε τίποτα, σ. 60 

Παρουσιάζονται οι ηθικές αντιλήψεις του Σωκράτη και οι απόψεις του για την καλλιέργεια της 
ψυχής και το ρόλο της φιλοσοφίας στη ζωή των ανθρώπων και της πολιτείας. Το σωκρατικό 
απόφθεγμα "Εν οίδα ότι ουδέν οίδα" αλλά και το τέλος του Σωκράτη, υποδεικνύουν τη σχέση του 
"είναι" και του "φαίνεσθαι" τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. 
Κεφάλαιο 5: Η κυνική φιλοσοφία και οι φιλοσοφίες των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων 
/ Ενότητα 5: Αταραξία· το τέλος της σκεπτικής αγωγής, σ. 130 

 Στις προηγούμενες ενότητες του κεφαλαίου οι μαθητές έχουν γνωρίσει το ρόλο της 
φιλοσοφίας και του φιλοσόφου στην ελληνιστική εποχή μέσα από τα φιλοσοφικά ρεύματα των 
κυνικών, των επικούρειων και των στωικών, καθώς και φιλοσοφικές έννοιες όπως ο εκλεκτισμός, 
ο μυστικισμός, η υπόσταση, ο συγκρητισμός, ο κυνισμός, ο επικουρισμός, η φύση, η ηδονή κι ο 
ηδονισμός, η απάθεια, η αταραξία, η βούληση, όπου επίσης παρουσιάζεται η ιδέα του "είναι" και 
του "φαίνεσθαι" στις διάφορες αποχρώσεις του. Σ' αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο 
Σκεπτικισμός. Στόχος του σκεπτικού φιλοσόφου είναι να προτείνει την ελευθερία, την 
αβεβαιότητα για δεδομένες αλήθειες, ακόμα και άρνηση εκφοράς κρίσης για το αγαθό και το 
κακό. Ως οδοί προς την ευδαιμονία θεωρούνται η αταραξία, η απάθεια κι η εσωτερική γαλήνη. Οι 
ακαδημεικοί αρνούνται πως η γνώση είναι εφικτή, ενώ οι πυρρώνειοι είναι πιο συγκαταβατικοί. 
Σαν αντιδιαστολή του σκεπτικισμού προβάλλεται το δόγμα κι ο δογματισμός. 

 
Εικαστικά 

Στο χώρο των εικαστικών επιστημών το "είναι" και το "φαίνεσθαι" υλοποιείται στην αντίληψη 
του ψευδαισθητικού χώρου. Αναφέρουμε τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις από το σχολικό 
βιβλίο. 
Βιβλίο, Ενότητα 1 Μορφικά στοιχεία / 1.1β Το φως και οι σκιές / 1.2α Το φως και οι 
φωτοσκιάσεις στη ζωγραφική, σ. 11 - 12 

Οι ενότητες αυτές πραγματεύονται τη λειτουργία της σκιάς για την αντίληψη του όγκου, του 
ανάγλυφου, του χρώματος αλλά και της τονικής κλίμακας, την αίσθηση του βάθους, τη 
δημιουργία τονικών αρμονιών ή αντιθέσεων. 
Βιβλίο, Ενότητα 1 Μορφικά στοιχεία / 2.1 Η οπτική αντίληψη του όγκου / 2.2 Πώς έχει 
αποδοθεί η τρίτη διάσταση στη ζωγραφική, σ. 18 - 20 
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Εδώ αναπτύσσονται οι τεχνικές της ψευδαίσθησης του όγκου και οι εφαρμογές τους στα 
διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα. 
Βιβλίο, Ενότητα 1 Μορφικά στοιχεία / 3.1 Πραγματικός και ζωγραφικός χώρος, σ. 26 

Εδώ παρουσιάζεται η αίσθηση του χώρου στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική 
σε αναφορά με το φυσικό χώρο. Ακόμη, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή.    
 
Κοινωνική και πολιτική αγωγή 
Βιβλίο: Κεφάλαιο 2 Κοινωνικές ομάδες / Ενότητα 2.1 Διακρίσεις και χαρακτηριστικά 
των κοινωνικών ομάδων, σ. 17 

Με μορφή κόμικς παρουσιάζεται η ρατσιστική αντίληψη κάποιων ανθρώπων σε μια 
πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου αν και θεωρούν τους άλλους ανένταχτους, μάλλον οι ίδιοι δεν 
έχουν καταφέρει ακόμα να δεχτούν τη νέα πραγματικότητα. Ο μεσαίος κύριος μιλά υποτιμητικά 
για κάποιον άραβα που περνάει, όμως ο διπλανός του είναι γιος του άραβα αλλά δεν φαίνεται ούτε 
από τα ρούχα ούτε από την ομιλία του. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι ο μεσαίος κύριος εγκλωβίστηκε 
στο "φαίνεσθαι" για να βγάλει λάθος συμπεράσματα, αφού το "είναι" τον διέψευσε. 
Βιβλίο: Κεφάλαιο 5 Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος / Ενότητα 5.3 Τρόποι 
κοινωνικοποίησης, σ. 42 

Η φωτογραφία 5.8 θέλει να δείξει πως στις σύγχρονες πολυφωνικές κοινωνίες συνυπάρχουν 
ομάδες με διαφορετικές ιδεολογίες, αξίες και πρότυπα. Οι νέοι συχνά δέχονται αντιφατικές έως 
και αντικρουόμενες απόψεις. Θα πρέπει να έχουν αναπτύξει, λοιπόν, τα κριτήρια διαχωρισμού του 
"είναι" από το "φαίνεσθαι" έτσι ώστε να διαμορφώνουν απόψεις και θέσεις ορθές. 
Βιβλίο: Κεφάλαιο 6 Κοινωνικά προβλήματα, σ. 47 - 55 

Το κεφάλαιο εστιάζει στον προσδιορισμό και τις συνέπειες των κοινωνικών προβλημάτων, τα 
αίτια και την αντιμετώπισή τους, αλλά και σε προβλήματα όπως η φτώχεια, η ανεργία, τα τροχαία 
ατυχήματα και η βία. Θέτει επίσης το αίτημα της κυκλοφοριακής αγωγής, της αγωγής του 
καταναλωτή και της αθλητικής αγωγής. 

Εστιάζονται περιπτώσεις ανθρώπων που φαινομενικά θα θεωρούσαμε "προβληματικούς" λόγω 
κάποιας αναπηρίας, όμως με την ψυχική τους δύναμη έχουν καταφέρει αντί να είναι μέρος του 
προβλήματος, να δραστηριοποιούνται για τη λύση του και να διακρίνονται σε τομείς όπως οι 
επιστήμες, ο αθλητισμός, οι Τέχνες, κλπ. 

 
Μαθηματικά 
Βιβλίο: Κεφάλαιο 2 Εξισώσεις - Ανισώσεις / Εξισώσεις 2ου βαθμού, σ. 89 

Οι μαθητές της Γ΄ γυμνασίου ως τώρα δεν έχουν διδαχθεί ότι υπάρχουν κι άλλες επιστημονικές 
εκδοχές μαθηματικών ή γεωμετρίας, οι οποίες δέχονται διαφορετικά αξιώματα από τα διδαχθέντα 
στο γυμνάσιο. Η πρώτη ίσως φορά που κλονίζεται η ορθολογιστική λογική των μαθηματικών στο 
γυμνάσιο είναι όταν βρίσκουμε μια λύση, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι αποδεκτή, αφού δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των δευτεροβάθμιων εξισώσεων, όπου 
αν και υπάρχουν δυο ορθές λύσεις μπορεί να δεχτούμε μόνο τη μια ή και καμία, εφόσον δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Σ' αυτή την περίπτωση "φαίνεται" ως ορθή λύση αφού 
αποδεικνύεται ενώ στην πραγματικότητα δεν "είναι" λύση.  
Βιβλίο: Κεφάλαιο 1 Αλγεβρικές παραστάσεις / 1.1γ Τετραγωνική ρίζα πραγματικού 
αριθμού, σ. 20 

Σύμφωνα με την Πυθαγόρεια φιλοσοφία, "το Παν είναι αριθμός". Ως αριθμούς θεωρούσαν 
τους ακέραιους και τα πηλίκα τους (κλάσματα). Όταν επιχείρησαν να υπολογίσουν τη διαγώνιο 
ενός τετραγώνου με μήκος πλευράς ίσο με τη μονάδα (1), διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας 
αριθμός (ακέραιος ή κλάσμα) που το τετράγωνό του να είναι ίσο με 2· όμως η διαγώνιος υπήρχε 
μπροστά τους μεγαλοπρεπέστατη! Αυτό σήμαινε κλονισμό της θεμελιακής σύνδεσης ανάμεσα σε 
αριθμούς και μεγέθη, που ισοδυναμεί με κλονισμό της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας. Αποφάσισαν 
λοιπόν ότι έπρεπε αυτό να το κρατήσουν μυστικό και δεν επιτρέπεται να μιλούν για τους αριθμούς 
αυτούς, γι' αυτό ονομάστηκαν "άρρητοι". 
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Και σ' αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε μια √2 που δεν υπάρχει -άρρητος αριθμός- 
("φαίνεσθαι") αλλά και μια διαγώνιο που υπάρχει ("είναι"). 

 
Φυσική 
Βιβλίο: Ενότητα 3 Οπτική / 6.2 Διάδοση του φωτός - Σκιές ουράνιων σωμάτων,  σ. 120 

Τα φαινόμενα της έκλειψης του ήλιου αλλά και της σελήνης  ανέκαθεν προκαλούσαν δέος 
στους ανθρώπους, θεωρώντας ότι χάνεται ο ήλιος ή η σελήνη. Ενώ λοιπόν ο ήλιος υπάρχει 
("είναι") βλέπουμε να χάνεται αφού ανάμεσα στη γη και τον ήλιο παρεμβαίνει η σελήνη 
("φαίνεσθαι").  
Βιβλίο: Ενότητα 3 Οπτική / 7.2 Εικόνες σε καθρέφτες: είδωλα, σ. 131 / 7.3 
Προσδιορισμός ειδώλου σε κοίλους και κυρτούς καθρέφτες, σ. 134 

Εδώ το είδωλο ("φαίνεσθαι") εξετάζεται και ερμηνεύεται επιστημονικά σε σχέση με το 
αντικείμενο ("είναι"). Το μέσο δημιουργίας του ειδώλου είναι ο καθρέφτης· ανάλογα με το είδος 
του σχηματίζεται το είδωλο. 
Βιβλίο: Ενότητα 3 Οπτική / 8.1 & 8.2 Διάθλαση του φωτός - Εφαρμογές 

Εδώ παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της διάθλασης. Η θάλασσα ή η πισίνα 
φαίνονται πιο ρηχές απ' όσο είναι στην πραγματικότητα· το μισοβυθισμένο κουτάλι φαίνεται να 
λυγίζει στην επιφάνεια του νερού. Όλοι καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτά είναι το "φαίνεσθαι" κι 
όχι η πραγματικότητα, το "είναι". 
Βιβλίο: Ενότητα 3 Οπτική / 8.4 Το χρώμα 

Σ' αυτό το κεφάλαιο εξηγείται το χρώμα του ουρανού, το χρώμα των σωμάτων και το ηλιακό 
φως. Οι αποχρώσεις του ουρανού αλλάζουν ανάλογα με τη θέση του ήλιου, των νεφών, της 
σκόνης, κ.α. Όλα αυτά είναι το "φαίνεσθαι" αφού στην πραγματικότητα ("είναι")  ο ουρανός δεν 
έχει χρώμα. Τα χρώματα των σωμάτων επίσης είναι σχετικά αφού επηρεάζονται από το χρώμα με 
το οποίο φωτίζονται. Τέλος, το χρώμα του ηλιακού φωτός δεν είναι αυτό που φαίνεται, αφού 
αναλύεται στα χρώματα της ίριδας. 

 
Χημεία 
Βιβλίο: Κεφάλαιο 4 Ο άνθρακας, σ. 64 

Ενώ γνωρίζουμε ότι τα διαμάντια είναι πολύτιμοι λίθοι κι έχουν μεγάλη αξία, εδώ μαθαίνουμε 
ότι είναι απλώς άνθρακες ("φαίνεσθαι" - "είναι"). Από κει προήλθε και η φράση "άνθρακες ο 
θησαυρός". 

 
Βιολογία 
Βιβλίο: Ενότητα 5 Διατήρηση και συνέχεια της ζωής / Κεφάλαιο 5.5 Κληρονομικότητα, 
σ. 107 

Υποθέτουμε ότι γονείς με καφέ μάτια θα αποκτήσουν οπωσδήποτε παιδιά με καφέ μάτια. Αυτό 
όμως δε συμβαίνει πάντοτε. Κάποιες φορές γονείς με καφέ μάτια μπορεί να αποκτήσουν παιδί με 
γαλανά μάτια. Αυτό γίνεται επειδή ο τρόπος κληρονόμησης αυτού του χαρακτηριστικού είναι 
αρκετά πολύπλοκος και δεν οφείλεται σ' ένα μόνο ζεύγος αλληλόμορφων, αλλά σε μια ομάδα 
γονιδίων που συνεργάζονται. Ορισμένες φορές τα γονίδια αυτά δίνουν ένα απροσδόκητο 
αποτέλεσμα. Έτσι, το χρώμα των ματιών ενός ανθρώπου μπορεί να είναι καστανοπράσινο, 
γαλαζοπράσινο ή γκρίζο. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων με το ένα μάτι καφέ και το άλλο 
γαλάζιο! Άρα, το "φαίνεσθαι" των γονεϊκών χαρακτηριστικών μπορεί να μην συμπίπτει με το 
"είναι" των χαρακτηριστικών του παιδιού. 
 
Φυσική αγωγή 
Βιβλίο: Κεφάλαιο 5 Φαρμακοδιέγερση στα σπορ 

Το φαινόμενο της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις σε αρκετές 
μορφές του αθλητισμού. Με τη χρήση απαγορευμένων φαρμακευτικών ουσιών κι απαγορευμένων 
μεθόδων ο αθλητής προσπαθεί να  αυξήσει με αθέμιτα μέσα την επίδοσή του παρά τους κανόνες 
και τις ηθικές αρχές του αθλητικού συναγωνισμού. Έτσι, θεωρεί ότι θα ξεπεράσει το "είναι" και 
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με το απατηλό "φαίνεσθαι" θα προσεγγίσει την επιτυχία. Συνήθως όμως αυτό το "φαίνεσθαι" 
αποκαλύπτεται με συνέπειες ολέθριες εκτός από την υγεία και  για τη φήμη και την καριέρα του 
αθλητή.   

 
Πληροφορική 

Οι  ψηφιακές εφαρμογές των ηλ. υπολογιστών εκτός από χρήσιμες, σε πολλές περιπτώσεις 
είναι και ελκυστικές. Έχουν ως εφαρμογές εισαχθεί σε βασικές λειτουργίες της καθημερινότητάς 
μας και βοηθούν στην εκπαίδευση, την κοινωνικότητα, την ψυχαγωγία, την ενημέρωση. Υπάρχει 
όμως ο κίνδυνος - ιδίως στις νεαρές ηλικίες - κάποιοι να συγχέουν τον ψηφιακό κόσμο 
("φαίνεσθαι") με τον πραγματικό ("είναι"). Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι από απλά έως 
ολέθρια· κακά πρότυπα, σύγχυση αξιών, εξαπατήσεις, κ.α.  

 
Ξένες γλώσσες 

Εντοπίζουμε το φαινόμενο "είναι - φαίνεσθαι" στην αντίληψη του έλληνα μαθητή για την 
προφορά των ξένων γλωσσών. Έχοντας μάθει απ' την αρχή  την φωνητική προφορά της ελληνικής 
γλώσσας (κι εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις με τις τοπικές διαλέκτους), αισθάνεται πως τα  
Αγγλικά, ως γραπτός λόγος, δεν έχουν σταθερή αντιστοίχιση στην προφορά τους. Σε σχέση με 
γλώσσες όπως τα Ελληνικά ή τα Γερμανικά ή ακόμα και τα Γαλλικά, αυτό αποτελεί μία δυσνόητη 
συμπεριφορά της γλώσσας. Για παράδειγμα, οι διαφορετικές προφορές του u στις λέξεις: culprit 
(ένοχος) και cure (θεραπεύω, θεραπεία) ή οι διαφορετικές προφορές του a ή του o.  Στα Ελληνικά 
(με κάποιες απειροελάχιστες εξαιρέσεις, π.χ. γάτα, γιατί) διαβάζουμε (προφέρουμε) πάντα αυτό 
που γράφουμε. Έτσι, χαρακτηρίζουμε ως "φαίνεσθαι" το γραπτό λόγο, ενώ ως "είναι" την 
προφορική εκφορά του, τα οποία διαφέρουν κατά την αντίληψη του έλληνα μαθητή. 'Ίσως η 
μεταγραφή με τα διεθνή φωνητικά σύμβολα (στα λεξικά) βοηθά μέχρι να συνειδητοποιήσει ο 
μαθητής την αντίληψη της ξενόγλωσσης προφοράς.  

 
Τεχνολογία 

Οι οπτικές απάτες και τα εφέ που εφαρμόζονται στην τεχνολογία του κινηματογράφου δίνουν 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο θεατής απολαμβάνει το "φαίνεσθαι" ενώ αυτό είναι αποτέλεσμα 
τεχνικής επεξεργασίας απλών κι εφικτών διεργασιών στο στούντιο ("είναι").  
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Περίληψη 
Η σχολική βία και ο εκφοβισμός παρουσιάζουν μία αυξητική τάση στη χώρα μας και έχουν μετεξελιχτεί σε 
ένα έντονο κοινωνικό πλέον φαινόμενο. Οι έρευνες στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές ακόμη ευρωπαϊκές 
χώρες επιβεβαιώνουν με δραματικό τρόπο την κατάσταση αυτή. Ως συνέπεια της σχολικής βίας 
παρουσιάζονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στο συναισθηματικό κόσμο των μαθητών, οι 
χαμηλές επιδόσεις των μαθητών που δέχονται βία, αλλά και η τάση να παρουσιάζουν ψυχοσωματικά 
προβλήματα και απροθυμία να προσέρχονται το σχολείο. Λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργηθείσα 
κατάσταση οργανώθηκε, διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας ένα συγκροτημένο πρόγραμμα παρέμβασης τόσο σε επίπεδο σχολικής τάξης και 
σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειακής Διεύθυνσης με στόχο 
τη δημιουργία συνθηκών πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας. Με επιμορφωτικές δράσεις, 
δημιουργία Δικτύων και συγκρότηση πρωτότυπης δομής επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της 
σχολικής βίας. 
Λέξεις κλειδιά: Σχολική βία, επιμόρφωση, πρόληψη, αντιμετώπιση, περιφερειακό δίκτυο 

 
Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα πολυσύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο, με πολύ 
σοβαρές συνέπειες στην ομαλή ανάπτυξη των μαθητών. Οι επιπτώσεις του τόσο στο 
συναισθηματικό και ψυχολογικό όσο και στον κοινωνικό τομέα και κατ’ επέκταση στη γενικότερη 
ανάπτυξη των μαθητών μπορούν να είναι αρνητικότατες (Smith et al.., 2010) και για το λόγο αυτό 
είναι αναγκαία η ανάλυση, η διάγνωση και η αντιμετώπιση του φαινομένου, ώστε να 
αντιμετωπιστεί μεθοδικά και συστηματικά και όχι αποσπασματικά. 

Η ανάλυση οφείλει να στραφεί στη διάγνωση των αιτίων που προκαλούν φαινόμενα σχολικής 
βίας, στον εντοπισμό των διαστάσεων που μπορεί αυτά να προσλάβουν, καθώς και στον 
καθορισμό των τρόπων αντιμετώπισής τους. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας κάθε προσπάθειας 
είναι να ανιχνευτούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία τέτοιων φαινομένων και να 
καθοριστεί με ακρίβεια το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά παρουσιάζονται. 

Η επιθετικότητα των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον είναι συνέπεια πολλών παραγόντων 
(Li, 2008). Η οικογένεια αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα διαμόρφωσης της συμπεριφοράς 
του παιδιού. Επίσης το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο μαθητής, δηλαδή η 
κοινότητα, επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του. Ακόμη οι συνθήκες που επικρατούν στο 
σχολείο, όπως το σχολικό κλίμα, οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο δάσκαλος επηρεάζουν και 
διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του. Τέλος ο πολιτισμός, όπως αυτός εκφράζεται από τα 
πολιτιστικά στοιχεία που δέχεται ο μαθητής από το περιβάλλον του γενικότερα, δημιουργεί 
συνθήκες διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του (Fried and Fried, 1996, Καραβόλτσου, 2013). 
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Οι επικρατούσες συνθήκες, τα ερευνητικά δεδομένα και οι μεθοδολογικές 
παρεμβάσεις ως αφετηρία εφαρμογής της παρέμβασης στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Καθοριστικός παράγοντας που ελήφθη υπόψη στην παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η ανυπαρξία ενός 
συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών και των Στελεχών Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ούτε 
το πλαίσιο ούτε οι γνώσεις για παρεμβάσεις στους τομείς της πρόληψης αλλά και της 
αντιμετώπισης της σχολικής βίας. Τα μόνα που εφαρμόζονται είναι ο ποινικός κώδικας, το ΠΔ 
104/1979 για τη Μέση Εκπαίδευση, το ΠΔ 121/1989, κάποιοι εγκύκλιοι του Υπουργείου 
Παιδείας, καθώς και τα αποτελέσματα κάποιων προγραμμάτων που ανέπτυξαν διάφοροι φορείς, 
όπως DAPHNE, πρόγραμμα Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Οι αποσπασματικές και μεμονωμένες ενέργειες κάποιων 
εκπαιδευτικών ή κάποιων φορέων, όσο σημαντικές και αποτελεσματικές και αν είναι, αδυνατούν 
να δημιουργήσουν συνθήκες ουσιαστικής παρέμβασης. Έπρεπε επομένως να οργανωθεί με τέτοιο 
τρόπο η εφαρμογή, ώστε να δημιουργήσει συνθήκες μόνιμης και οργανωμένης παρέμβασης. 

Επιπλέον, παράγοντας που ελήφθη υπόψη στην παρέμβασή μας ήταν οι αρνητικές επιπτώσεις 
που δημιουργούνταν σε θύματα αλλά και θύτες που εμπλέκονταν σε περιστατικά βίας, και οι 
οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, τους επηρεάζουν σε όλη τους η ζωή (Espelage & Holt, 
2001). Η σχολική βία είναι ο πρόδρομος παραβατικών συμπεριφορών στο μέλλον, με την έννοια 
ότι οι εμπλεκόμενοι σε θέματα βίας, εμπλέκονται στη συνέχεια σε καταστάσεις παρανομίας, 
ναρκωτικών, αλκοόλ, κακοποίησης (Eron &Huesmann, 1984). Περιπτώσεις σχολικής βίας 
δημιουργούν με τη σειρά τους συναισθήματα ανασφάλειας, αποδοκιμασίας, άρνησης, μη 
συμμετοχής σε σχολικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών ψυχολογικών 
προβλημάτων, αδυναμία σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων, μειωμένης αυτοπεποίθησης 
(Αρτινοπούλου, 2001). Η έλλειψη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, η περιορισμένη 
ευαισθητοποίησής τους, η έλλειψη γνώσεων, αλλά και η περιορισμένη ικανότητά τους να 
αντιλαμβάνονται παρόμοια περιστατικά και να τα αντιμετωπίζουν αποτέλεσε επιπλέον σημαντικό 
παράγοντα διαμόρφωσης της παρέμβασής μας. 

Τέλος επιδιώχθηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της παρέμβασης. 
Επιδιώξαμε να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
(ΜΜΕ, παγιωμένες κοινωνικές καταστάσεις, οικογένεια) και τα λανθασμένα μηνύματα που 
εκπέμπουν (Αντωνίου & Κουτσούκου, 2011), ώστε να συμβάλουμε στην αλλαγή του τοπίου στη 
σχολική ζωή, μετατρέποντας το σχολείο σε φορέα διαπαιδαγώγησης. Οι παιδαγωγικές 
παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών, το υγιές σχολικό κλίμα, η ένταξη προγραμμάτων 
ψυχοκοινωνικής αγωγής αποδείχθηκε ότι συμβάλλουν στην αποτροπή περιστατικών σχολικής 
βίας (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000) και για το λόγο αυτό τέθηκε ως στόχος η εισαγωγή τέτοιων 
παιδαγωγικών δράσεων στις σχολικές τάξεις. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία επιδιώξαμε να θεσπίσουμε ένα σαφές πλαίσιο πρόληψης και 
αντιμετώπισης της σχολικής βίας, που θα αποτελούσε το δυναμικό φορέα για αποτροπή τέτοιων 
περιστατικών. 

Την πορεία υλοποίησης της εφαρμογής οριοθέτησαν η συχνότητα και η φύση εμφάνισης 
περιστατικών σχολικής βίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η αποτελεσματικότητα 
κάποιων προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν σε διάφορες χώρες.  

Σύμφωνα λοιπόν με ερευνητικά δεδομένα: 
Το 15% των μαθητών στην Νορβηγία έχει εμπλακεί σε περιστατικά σχολικής βίας. Το 9% 

δήλωσαν θύματα και το 7% θύτες (Olweus, 2001). Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 17 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης στην Ευρώπη, Αυστραλία και Νότια Αμερική σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Moore, Jones & Broadbent, 2008). Στη συγκεκριμένη έρευνα τα 
ποσοστά των μαθητών που δηλώνουν θύτες κυμαίνονται μεταξύ 3%- Αυστραλία,  4% -Ολλανδία, 
Αγγλία, 9%-Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, 17% -Ιαπωνία, ενώ θύματα δηλώνει ποσοστό από 9% έως 
25% των μαθητών. Στην Ελλάδα τα ποσοστά των μαθητών-θυτών είναι περισσότερο αυξανόμενα 
συγκριτικά με τα ποσοστά άλλων χωρών. Στην Ελλάδα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 477 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

μαθητές Δημοτικού Σχολείου (ΕΑΝ-Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του σχολικού εκφοβισμού, 2012) 
αποδείχθηκε πως το 10% των μαθητών εμπλέκονται σε περιστατικά βίας, ενώ το 6% δηλώνουν 
θύματα. Το ποσοστό των ελλήνων μαθητών που δηλώνουν θύτες το 2002, από 9,1 % αυξάνεται 
στο 15,8%  το 2010. Επιπλέον το 9% σε 11χρονους αυξάνεται σε 16% στους 13χρονους και σε 
23% στους 15χρονους. 

Σε έρευνα αποδεικνύεται πως τα μεγαλύτερα ποσοστά βίας, στην Ελλάδα, εμφανίζονται στους 
διαδρόμους του σχολείου, στην αυλή και έξω από το σχολείο (ΕΑΝ-Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του 
σχολικού εκφοβισμού, 2012). Όσον δε αφορά στο φύλο, σε όλες τις έρευνες καταδεικνύεται ότι η 
σχολική βία εμφανίζεται σε μεγαλύτερη συχνότητα σαφώς στα αγόρια παρά στα κορίτσια. Είναι 
δε αξιοσημείωτο πως αγόρια και κορίτσια επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες, όταν 
εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές. Τα κορίτσια επηρεάζονται από κοινωνικές νόρμες, ενώ 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των αγοριών είναι καθοριστικά στην εκδήλωση 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Salmivalli & Voeten, 2011). Τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν 
υπόψη στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της παρέμβασης.  

Όσον αφορά στην υιοθέτηση προγραμμάτων που ελήφθησαν υπόψη κατά την εφαρμογή, 
δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα  σ΄ αυτά που διακρίθηκαν για την ιδιαίτερη αποτελεσματικότητά τους. 
Τέτοια είναι Πρόγραμμα Olweus στη Νορβηγία, πρόγραμμα KiVa στη Φινλανδία, προγράμματα 
Δάφνη Ι, Δάφνη ΙΙ και Δάφνη ΙΙΙ, European Antibullying Network, πρόγραμμα «Stop στην 
ενδοσχολική βία», πρόγραμμα «Κατά-νοώντας το σχoλικό εκφοβισμό». Σύμφωνα με τον 
Olweus (1993), για την καταπολέμηση εκφοβιστικών συμπεριφορών οι προσπάθειες πρέπει να 
επικεντρωθούν σε τρία επίπεδα: στο σχολείο, στην κοινότητα και σε κάθε παιδί χωριστά, μέσα 
από το περιβάλλον της οικογένειας και της ένταξής του στη σχολική κοινότητα. Δόθηκε ιδιαίτερη 
σημασία στη συγκεκριμένη αναφορά ώστε η παρέμβαση να στοχεύει σε όλα τα παραπάνω 
επίπεδα. 

Εφαρμογή της παρέμβασης 
Σκοπός-Σκεπτικό και αιτιολογία της παρέμβασης 

Τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω αποτέλεσαν το πλαίσιο, με βάση το οποίο διαμορφώθηκε η 
παρέμβαση. Επιπλέον ελήφθη υπόψη η επικρατούσα κατάσταση στις σχολικές μονάδες της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και οι συνθήκες 
ανάπτυξης της σχολικής βίας, Στην υλοποίηση της εφαρμογής αποφασίστηκε να προσκληθούν να 
συμμετάσχουν όλοι οι εξειδικευμένοι φορείς της εκπαίδευσης σε θέματα σχολικής βίας και να 
συνεργαστούν μεταξύ τους. 

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, στη δημιουργία και συνέχιση των προβληματικών 
συμπεριφορών των μαθητών συμβάλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί. Με το σκεπτικό αυτό, αλλά 
και τη διαπίστωση ότι οι παραβατικές συμπεριφορές κατανοούνται μέσα σε ένα πλαίσιο 
αλληλεπιδράσεων που το συντηρούν, τέθηκε ως κύριος στόχος η ευαισθητοποίηση και 
ενεργοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες πρόληψης 
και αντιμετώπισης περιστατικών βίας. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού προτεραιότητα 
δόθηκε στην επιμόρφωση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έτσι θα 
μπορούσαν να μελετούνται όλοι οι παράμετροι του σχολικού και του ευρύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος, να ερμηνεύονται σωστά και ολιστικά οι προβληματικές συμπεριφορές των 
μαθητών και να αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες αντιμετώπισης.   

Ως επιμέρους στόχοι τέθηκαν η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών μεταξύ τους αλλά και 
με τους εκπαιδευτικούς και η μετατροπή των σχολείων σε ασφαλείς χώρους, όπου οι μαθητές θα 
αναπτύσσονται ομαλά τόσο στον ψυχοσυναισθηματικό όσο και στο μαθησιακό τομέα. Επιμέρους, 
ακόμη, στόχοι ήταν η μείωση των περιστατικών εκφοβισμού, η πρόληψη περιστατικών βίας, η 
δυνατότητα αντιμετώπισης, η ανάπτυξη καλής σχέσης εκπαιδευτικών-γονέων, η ενημέρωση των 
γονέων για αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών τους.  
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Τόπος-χρόνος και δείγμα διεξαγωγής της παρέμβασης 
Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας κατά τα σχολικά έτη 2014, 2015 και 2016. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε σε 
όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας με την παρακάτω διαδικασία. 

Πρώτα πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές συναντήσεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Στις 
ενημερωτικές αυτές συναντήσεις προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι Διευθυντές των Σχολείων 
κάθε περιφερειακής ενότητας και οι δύο υπεύθυνοι κάθε σχολικής μονάδας που είχαν ήδη οριστεί 
σε όλα τα σχολεία. Στις συγκεκριμένες συναντήσεις ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί για το γενικό 
πλαίσιο λειτουργίας της πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, τις δομές που 
δημιουργήθηκαν και δόθηκαν οδηγίες για την υλοποίηση της παρέμβασης. 

Στη συνέχεια η παρέμβαση μεταφέρθηκε στο επίπεδο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπου 
δημιουργήθηκαν Δίκτυα, αποτελούμενα από εξειδικευμένους φορείς και άτομα στο χώρο της βίας. 
Τέλος η παρέμβαση μεταφέρθηκε στο επίπεδο των σχολικών μονάδων με το σκεπτικό να 
δημιουργηθούν σε κάθε σχολείο και σε κάθε τάξη συνθήκες πρόληψης (προγράμματα, 
παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις, ομιλίες), αλλά και παρέμβασης όπου παρουσιάζονταν 
προβλήματα, με τη στήριξη των Δικτύων κάθε περιφερειακής ενότητας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμμετοχή των γονέων, μέσα από ενημερωτικές συναντήσεις 
αλλά και δημιουργία σχολών γονέων, που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν όπου αυτό ήταν 
εφικτό. 

 
Πλαίσιο και τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης της παρέμβασης 

Συστάθηκε κατ΄ αρχάς ένα κεντρικό όργανο διαχείρισης όλης της παρέμβασης στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση. Στη συνέχεια ζητήθηκε από όλους τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΕ 
και ΔΕ Διευθύνσεις στους 7 νομούς (16 Διευθύνσεις) να ορίσουν δύο υπευθύνους για άμεση και 
ταχεία  συνεργασία με το κεντρικό όργανο που συστάθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, πράγμα το οποίο και έγινε. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των 
σχολείων ενημερώθηκαν για όλο το εγχείρημα σε μία συνάντηση ανά περιφερειακή ενότητα, όπου 
χαράχθηκε η πολιτική προσέγγισης της δράσης. 

Δημιουργήθηκε στη συνέχεια ένα κεντρικό Δίκτυο στην Κεντρική Μακεδονία που 
περιελάμβανε εξειδικευμένα στο χώρο άτομα και όλους τους θεσμοθετημένους φορείς της 
εκπαίδευσης (Κέντρα Πρόληψης, ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, ΤΑ).  

Το Δίκτυο αποτέλεσε τον κεντρικό κορμό της παρέμβασης, τον αποκεντρωμένο φορέα, με 
αρμοδιότητα να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς αλλά και να παρεμβαίνει για να 
αντιμετωπίζονται περιστατικά βίας. Έναν φορέα δηλαδή που αποτέλεσε την ελπίδα για βοήθεια σε 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. 

Στη συνέχεια οργανώθηκε ένα Δίκτυο φορέων σε κάθε Περιφερειακή ενότητα με εξαίρεση τη 
Θεσσαλονίκη, όπου δημιουργήθηκαν Δίκτυα ανά διεύθυνση λόγω πλήθους σχολικών μονάδων. 
Τα συγκεκριμένα Δίκτυα στελέχωσαν ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ειδικοί εκπαιδευτικοί, νομικοί, 
μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, μέλη της Τ.Α. εισαγγελείς, καθώς και φορείς όπως 
ΚΕΔΔΥ, Κέντρα Πρόληψης, Γραφεία Αγωγής Υγείας με την προοπτική να υπάρχει δυνατότητα 
οργάνωσης όλης της παρέμβασης σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων.   

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση όλων των Σχολικών Συμβούλων της 
Περιφέρειας για να οργανωθεί και ο τρόπος της δικής τους παρέμβασης, ως στελέχη εκπαίδευσης. 
Επόμενη κίνηση ήταν η οργάνωση συναντήσεων κατά Διεύθυνση, όπου συμμετείχαν οι 
Διευθυντές των Σχολείων, εξειδικευμένοι φορείς (ΣΣΝ, ΚΕΔΔΥ, Κέντρα Πρόληψης) και οι 
υπεύθυνοι των σχολείων, όπου και δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. 

Ο τρόπος αυτός οργάνωσης είχε ως σκοπό να ενημερωθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα 
κυρίως για τα μέτρα πρόληψης και να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για διευκόλυνση των 
εκπαιδευτικών.  

Τέλος δημιουργήθηκε μία γραμματεία, η οποία συγκέντρωνε στατιστικά στοιχεία δράσεων, 
δραστηριοτήτων, περιστατικών και παρεμβάσεων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία με σκοπό την 
ενημέρωση του κεντρικού φορέα, σχετικά με όλα τα συμβάντα σε κάθε Διεύθυνση.  
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Για την καλύτερη οργάνωση της παρέμβασης πραγματοποιούνταν κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα τηλεδιασκέψεις των Υπευθύνων των Δικτύων, ώστε να υπάρχει συντονισμός των 
δράσεων και ενεργοποίηση όλων των φορέων κάθε Δικτύου. 

Παράλληλα δημιουργήθηκε link στη σελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
(www.kmaked.gr/Παρατηρητήριο), το οποίο εμπλουτίστηκε με πλήθος επιστημονικών άρθρων, 
πλούσιο υλικό, δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων, στατιστικά 
στοιχεία, εποπτικό υλικό, βίντεο, δράσεις των Δικτύων, τηλέφωνα και Διευθύνσεις των μελών των 
Δικτύων, καλές πρακτικές, πρακτικές πρόληψης. 

Επίσης δημιουργήθηκε E-mail για την επικοινωνία του Συντονιστικού οργάνου με τις 
Διευθύνσεις Κεντρικής Μακεδονίας, τα Δίκτυα, τους φορείς, τα σχολεία, τους γονείς.  

Τέλος δημιουργήθηκε φόρμα καταγραφής περιστατικών, όπου οι υπεύθυνοι των σχολικών 
μονάδων κατέγραφαν τα περιστατικά βίας που παρατηρούνταν στα σχολεία τους, η στατιστική 
ανάλυση των οποίων οδηγούσε σε ανατροφοδότηση της κεντρικής ομάδας υποστήριξης της 
παρέμβασης. 
 
Ο ρόλος της επιμόρφωσης στην προσπάθεια υλοποίησης της εφαρμογής 

Το πλέγμα των επιμορφωτικών πρωτοβουλιών που δημιουργήθηκε, μπορεί να χαρακτηρισθεί 
ως πολυεπίπεδο, με έμφαση τόσο στις θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και τις πρακτικές εφαρμογές 
(διδακτικές προτάσεις, μελέτες περίπτωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα) (Μαυρογιώργος, 1982). 
Συγκεκριμένα: 

(α) Ως προς την επιμόρφωση με κριτήριο τον τρόπο θεώρησης του ρόλου του εκπαιδευτικού, 
επιλέχθηκε συνδυασμός της προσέγγισης της θεραπείας των ελλείψεων (defect approach-
εξοπλισμός των εκπαιδευτικών με συγκεκριμένες δεξιότητες πρόληψης και αντιμετώπισης 
φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού), της προσέγγισης της «ανάπτυξης» των 
εκπαιδευτικών (growth approach-οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναζήτησαν την προσωπική 
ολοκλήρωσή τους ως επαγγελματίες μέσα από τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους), της 
προσέγγισης της «αλλαγής» (change approach-εξοικείωση με αλλαγές και καινοτομίες, αλλαγή 
στις πρακτικές και τον τρόπο σκέψης) και  προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων (problem-
solving approach-η επιμόρφωση προέβλεπε την αντιμετώπιση από τους εκπαιδευτικούς μελετών 
περίπτωσης, αλλά και υπαρκτών περιστατικών που συνέβαιναν στο δικό τους άμεσο σχολικό 
περιβάλλον). (Βεργίδης,1999) 

(β) Ως προς την επιμόρφωση με κριτήριο την οργανωτική - διοικητική δομή της επιμόρφωσης, 
πραγματοποιήθηκαν τόσο συγκεντρωτικές όσο και αποκεντρωτικές και αυτοδιοικητικές 
πρωτοβουλίες. Με τον συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
πραγματοποιήθηκαν αυτοπρόσωπες επιμορφωτικές συναντήσεις των υπευθύνων των Δικτύων, 
αλλά και ασύγχρονο (δια μέσου του διαδικτύου) επιμορφωτικό πρόγραμμα 50 επιμορφωτικών 
ωρών. Με τον συντονισμό των υπευθύνων των Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας 
πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές συναντήσεις σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων. 
Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλία Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών σχολικών μονάδων, Υπευθύνων 
Αγωγής Υγείας, ΠΕΚ Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν  επιμορφωτικές συναντήσεις 
εκπαιδευτικών, με προσαρμογή του συστήματος στις τοπικές και ειδικές ανάγκες. (Σ. 
Παλαιοκρασάς, Β. Δημητρόπουλος, Σ. Πάγκαλος, Γ. Παυλίδης, Α. Νικολόπουλος, Ξ. 
Τσαλιαγκού, Κ. Τσιαντής, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, 2008)  

(γ) Ως προς την επιμόρφωση με κριτήριο τους αποδέκτες της επιμόρφωσης και τις ανάγκες 
τους, επιμορφώθηκαν εκπαιδευτικοί τάξεων, υπεύθυνοι Δικτύων, υπεύθυνοι σχολικών μονάδων 
και στελέχη της εκπαίδευσης. 

(δ) Ως προς την επιμόρφωση με κριτήριο το πλαίσιο διεξαγωγής της επιμόρφωσης, έμφαση 
δόθηκε στην επιμόρφωση σε χώρους εργασίας (ενδοσχολικές), όπου οι εκπαιδευτικοί ήλθαν σε 
άμεση επαφή με αυθεντικές καταστάσεις και προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο απέκτησαν 
δεξιότητες και διαμόρφωσαν αντιλήψεις και στάσεις που θα τους επέτρεπαν να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές στα σχολεία. Καταβλήθηκε προσπάθεια οι ενδοσχολικές 
επιμορφώσεις να πραγματοποιηθούν με επίκεντρο το σχολείο (school-focused model) ή ομάδες 
συναφών σχολείων, δηλαδή συνδυασμός της επιμόρφωσης με βάση το σχολείο (school-based 
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model) και την επιμόρφωση εκτός του σχολείου (επιμορφωτές οι Σχολικοί Σύμβουλοι ή ειδικοί 
επιστήμονες). Οι επιμορφωτικές ανάγκες και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων 
προσδιορίστηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η αμοιβαία εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών και αλληλοϋποστηρικτικών δράσεων οδήγησε 
στο σημείο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να παρουσιάζουν στους συναδέλφους τους μελέτες 
περίπτωσης ή προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης σε συναντήσεις που διοργάνωνε ο 
σύλλογος διδασκόντων του σχολείου. (Σ. Παλαιοκρασάς, Β. Δημητρόπουλος, Σ. Πάγκαλος, Γ. 
Παυλίδης, Α. Νικολόπουλος, Ξ. Τσαλιαγκού, Κ. Τσιαντής, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, 2008)  

 
Δυσκολίες εφαρμογής 

Η ανάπτυξη του Δικτύου σε Περιφερειακό επίπεδο αλλά και των τοπικών υποστηρικτικών 
δικτύων εξασφάλισαν οργανωμένη επιστημονική, μεθοδολογική και παιδαγωγική στήριξη στους 
εκπαιδευτικούς. Επιπλέον συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των 
σχολείων με ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και πληροφοριών. Τόνισαν το αίσθημα συμμετοχής 
στην κοινή προσπάθεια, βοήθησαν στην οργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων και 
διαμόρφωσαν προϋποθέσεις ανάληψης οργανωμένων δράσεων. Επιπλέον, τα συμμετέχοντα 
σχολεία ως ανοιχτά συστήματα, δέχθηκαν πολλές εισροές από το περιβάλλον τους (σύλλογοι 
γονέων, τοπική κοινότητα, διάφορες οργανώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών, ειδικοί 
επιστήμονες), καθώς δημιουργήθηκαν συμπράξεις συνεργασίας με όλους αυτούς τους φορείς. 

Ωστόσο, όλα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν ανώδυνα. Τα προβλήματα που επισημάνθηκαν: 
(α) Ο διοικητικός ηγεμονισμός. Πολλά, διοικητικά κυρίως στελέχη της εκπαίδευσης, αγνόησαν 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εγχειρήματος, δηλ. τις κοινωνικές, ιδεολογικές, ψυχολογικές, 
παιδαγωγικές και άλλες διαστάσεις του ζητήματος της σχολικής βίας και περιορίστηκαν σε 
διοικητικές «διεκπεραιώσεις». Ταυτόχρονα, αποποιούμενοι συνεργατικές διαδικασίες, 
επιχείρησαν να ηγεμονεύσουν σε επίπεδο προσώπων, επιβάλλοντας υπευθύνους της αρεσκείας 
τους, επιχειρώντας να δημιουργήσουν μία άτυπη διοικητική δομή εξουσίας. Οι απόπειρες αυτές 
των στελεχών λειτούργησαν ως «εξωτερικός έλεγχος», αποδείχθηκαν ανασταλτικοί παράγοντες 
στον τρόπο λειτουργίας των δικτύων, εμπόδισαν την ανάπτυξη αισθήματος δέσμευσης και 
συνεργασίας μεταξύ των μελών του, με αποτέλεσμα τη στασιμότητα ή και την αδράνεια (Huxman 
& Vangen, 2000). 

(β) Εγγενείς αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως η προσκόλληση των στελεχών 
της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Δ/ντές των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικοί) σε 
νομικά ζητήματα. Αυτό οδηγούσε στον φόβο ανάληψης πρωτοβουλιών έως την παράλυση και την 
αγνόηση άλλων οπτικών του θέματος. 

(γ) Η έλλειψη εμπειρίας (κουλτούρας) σε συλλογικές διαδικασίες και, ενίοτε, η απουσία 
θετικών προθέσεων στην ανάπτυξη συλλογικοτήτων. 

(δ) Η αδυναμία μελών των τοπικών υποστηρικτικών δικτύων να συνυπάρξουν ως ομάδα, δηλ. 
να εγκαταλείψουν ατομικές ή επαγγελματικές επιδιώξεις, και να ενστερνιστούν έναν κοινό σκοπό. 
Η συνύπαρξη ενός πλήθους ατόμων χωρίς επαγγελματική ομοιομορφία και ατόμων με 
διαφορετικούς επαγγελματικούς προσανατολισμούς επέτεινε το παραπάνω πρόβλημα. 

(ε) Η αδυναμία στελεχών της εκπαίδευσης, που είναι επιφορτισμένα με καθοδηγητικά 
καθήκοντα, να ανταποκριθούν στον επιστημονικό και παιδαγωγικό (συμβουλευτικό) τους ρόλο. 

(στ) Η έλλειψη επιστημονικών γνώσεων και η απουσία εμπειρίας των εκπαιδευτικών στην 
αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας. 

(ζ) Το μέγεθος του εγχειρήματος τόσο στη γεωγραφική του κατανομή όσο και στο πλήθος των 
προσώπων που συμμετείχαν. 
 
Αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 

Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης κρίθηκε από την καθημερινή επαφή και εμπειρία με 
εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και στελέχη εκπαίδευσης, από τις καταγραφές στη φόρμα 
καταγραφής περιστατικών βίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αλλά και από τα 
στατιστικά στοιχεία και τις δράσεις των σχολικών μονάδων που συγκεντρώθηκαν από τις εκθέσεις 
λειτουργίας των κατά τόπους Δικτύων. 
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Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην καθημερινή εμπειρία, η οποία προέκυψε από την επαφή με 
εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και στελέχη εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε ότι σε ένα εξαιρετικά 
μεγάλο αριθμό σχολείων αναπτύχθηκαν σημαντικές δράσεις που ενέπλεξαν μαθητές, φορείς, μέλη 
Δικτύων και γονείς. Πραγματοποιήθηκαν πολλές ενημερωτικές συναντήσεις και βιωματικά 
εργαστήρια, υπό την εποπτεία των Δικτύων και των μελών τους σε όλες τις περιφερειακές 
ενότητες. Επιπλέον αναπτύχθηκε μία πολύ καλή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που 
εργάζονταν στο συγκεκριμένο τομέα και έως τότε δεν είχαν καμία συνεργασία. ΚΕΔΔΥ, Κέντρα 
Πρόληψης, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, Γραφεία Αγωγής Υγείας συνεργάστηκαν αρμονικά 
και ένωσαν τις δυνάμεις τους, ενώ έως τότε εργάζονταν αυτόνομα.  

Τα συνεχή ερωτήματα και οι προβληματισμοί που μεταφέρονταν από τα μέλη όλων των 
Δικτύων προς το συντονιστικό όργανο, το Συντονιστή αλλά και την περιφερειακή Διεύθυνση 
γενικότερα, απέδειξε ότι ενεργοποιήθηκαν όλοι οι φορείς, συμμετείχαν ενεργά στην εφαρμογή,  
και την υποστήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις. 

Οι ερωτήσεις και οι προβληματισμοί, επιπροσθέτως, των εκπαιδευτικών των σχολείων και των 
γονέων, που σε πολλές περιπτώσεις αναζητούσαν λύσεις στα Δίκτυα ή στο συντονιστικό όργανο, 
υπήρξε μία μεγάλη απόδειξη πως δημιουργήθηκαν οι βάσεις ενός οργάνου που λειτουργούσε 
υποστηρικτικά και έδινε ελπίδα και πίστη ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονταν στα σχολεία 
μπορούσαν να διευθετηθούν ή έστω να δρομολογηθούν λύσεις τους. 

Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αποδείχθηκε και από τον αριθμό των καταγραφών στη 
φόρμα καταγραφής περιστατικών βίας. Αν και αρχικά υπήρχε διστακτικότητα και περιορισμένος 
αριθμός καταγραφών, στη συνέχεια και μετά από ενημέρωση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
οι καταγραφές έφτασαν σε πολύ σημαντικό αριθμό, ξεπερνώντας τις 200. Μέσα από αυτές τις 
καταγραφές δόθηκε η δυνατότητα στο συντονιστικό όργανο να ανατροφοδοτείται και να 
καταγράφει τις περιοχές, τα σχολεία και την αιτιολογία των περιστατικών. Με βάση τα στοιχεία 
αυτά αναδιαμορφωνόταν η λειτουργία του φορέα και δημιουργούνταν συνθήκες αποτροπής 
περιστατικών. 

Τέλος οι εκθέσεις των Δικτύων και των μελών τους ήταν μία σημαντική πηγή πληροφοριών, 
από όπου έγινε σαφές πως τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί έχουν μυηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στη συγκεκριμένη φιλοσοφία. Οι εκθέσεις λειτούργησαν ως πειστήριο πραγματοποίησης πολλών 
και ποικίλων δράσεων σε πολλές σχολικές μονάδες. 

Έτσι διαπιστώθηκε πως σε όλες τις Διευθύνσεις πραγματοποιήθηκε πλήθος δράσεων, όπως 
επισκέψεις μελών των Δικτύων στα σχολεία, επιμορφώσεις μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
παρεμβάσεις σε σχολεία, θεατρικές παραστάσεις, δημιουργίες αφισών, συναντήσεις μελών 
Δικτύων, ημερίδες, προγράμματα, συναντήσεις γονέων, σχολές γονέων, ενδοσχολικές 
επιμορφώσεις, συνεδρίες γονέων και μαθητών, ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ενδυνάμωση 
Διευθυντών και Υπευθύνων, συνεργασία φορέων, προβολές ταινιών και πλήθος άλλων δράσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται πως πραγματοποιήθηκαν συνολικά περί τις 280 επιμορφωτικές ημερίδες, 
450 παρεμβάσεις, 180 δράσεις συμβουλευτικής γονέων και μαθητών. Επιπλέον υλοποιήθηκαν 800 
περίπου εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη βία. Παράλληλα,  όλες οι  Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημιούργησαν σχετικά link, ώστε να 
διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διαδικασία πρόληψης και 
αντιμετώπισης της σχολικής βίας και να είναι γνώστες όλων των δράσεων. Σχετικό link 
δημιουργήθηκε και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
(www.kmaked.gr/Παρατηρητήριο), όπου είναι αναρτημένα όλα τα στοιχεία προς διευκόλυνση 
των εκπαιδευτικών (άρθρα, Δίκτυα, Τηλέφωνα επικοινωνίας, δράσεις, εκθέσεις, στατιστικά).   

Η ενεργοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της Κεντρικής Μακεδονίας έκανε εμφανές 
ότι οι σχολικές μονάδες ανταποκρίθηκαν στην παρέμβαση και οι εκπαιδευτικοί 
ευαισθητοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν. Έγινε επίσης εμφανές, ότι εκπαιδευτικοί και γονείς 
βρήκαν συμπαραστάτη και αρωγό στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και κυρίως βρήκαν 
υποστηρικτές δυνάμεις στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας. Τέλος διαπιστώθηκε, από τη 
συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα και δράσεις, καθώς και από τη μείωση περιστατικών 
βίας, πως οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και τροποποίησαν σε σημαντικό βαθμό τη 
συμπεριφορά τους. Αποδείχθηκε πως οι μαθητές βελτίωσαν τη συμπεριφορά τους, ένιωσαν 
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μεγαλύτερη ασφάλεια και συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους περισσότερο από πριν. Tα 
περιστατικά βίας μειώθηκαν αισθητά και αυτό έγινε εμφανές τόσο από τις εκθέσεις των 
εκπαιδευτικών όσο και από τις μειωμένες καταγραφές στη φόρμα καταγραφής. Τέλος το 
ψυχολογικό κλίμα των τάξεων και των σχολείων επηρεάστηκε θετικά από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν. 

Αξίζει να αναφερθεί τέλος, πως η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στηρίχθηκε σε μεγάλο 
βαθμό στην υποστήριξη των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Σε μεγαλύτερο βαθμό 
χρησιμοποιήθηκαν το Πρόγραμμα Olweus της Νορβηγίας, το πρόγραμμα KiVa της Φινλανδίας 
και το πρόγραμμα «Stop στην ενδοσχολική βία», από τα οποία ελήφθησαν αρκετά στοιχεία. Τα 
στοιχεία αυτά βέβαια προσαρμόστηκαν στα ελληνικά δεδομένα και στα δεδομένα της ιδιομορφίας 
της περιοχής που αναπτύχθηκαν. Δεν χρησιμοποιήθηκε αυτόνομα και απόλυτα κάποιο 
πρόγραμμα, αλλά ελήφθησαν βασικά στοιχεία από τα παραπάνω προγράμματα, με αποτέλεσμα να 
μην είναι δυνατή κάποια σχετική σύγκριση αποτελεσμάτων, παρά μόνο δυνατότητα ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας που προσέδωσαν στη συγκεκριμένη εφαρμογή.  

 
Συμπεράσματα-Πρόταση 

Η προσπάθεια που έγινε για την οργάνωση μόνιμης δομής, η οποία θα διαχειρίζεται 
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας στην Κεντρική Μακεδονία, 
κατόρθωσε να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Δημιουργήθηκαν 
Δίκτυα σε κάθε περιφερειακή ενότητα με εξειδικευμένα μέλη, ενημερώθηκαν και 
επιμορφώθηκαν ουσιαστικά όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και φορείς, 
πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές συναντήσεις και πλήθος βιωματικών εργαστηρίων 
που ευαισθητοποίησαν και ενεργοποίησαν την εκπαιδευτική κοινότητα. με τελικούς 
αποδέκτες τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς. Η ενεργοποίηση αυτή 
έφερε σημαντικά αποτελέσματα στις σχολικές μονάδες και τους μαθητές. 
Δημιουργήθηκαν Σχολές Γονέων  που ευαισθητοποίησαν και βοήθησαν τους γονείς να 
ενημερωθούν σχετικά με τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών των παιδιών τους. 
Δημιουργήθηκαν ομάδες εκπαιδευτικών – πυρήνες, οι οποίες λειτούργησαν καταλυτικά 
στην εκπόνηση προγραμμάτων αλλά και στη διαχείριση περιστατικών βίας. Μειώθηκαν 
αισθητά τα περιστατικά βίας στις σχολικές μονάδες. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
δημιουργία καλού σχολικού κλίματος, το οποίο αποτέλεσε προτεραιότητα στα σχολεία 
της Περιφέρειας. Τελικά οργανώθηκε μία κεντρική δομή στην Περιφέρεια, αλλά και 
επιμέρους δομές σε κάθε περιφερειακή ενότητα, οι οποίες κατόρθωσαν να δημιουργήσουν 
τις αναγκαίες υποδομές για να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται περιστατικά βίας 
στις σχολικές μονάδες. Δημιουργήθηκε δηλαδή μία ελπίδα, ένα στήριγμα, ένα κέντρο 
αναφοράς για όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή, κρίνοντας από την αποτελεσματικότητά της στις σχολικές 
μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, θεωρούμε πως μπορεί να λειτουργήσει ως πρόταση-
πυλώνας για την ευαισθητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών-μαθητών και γονέων 
σε θέματα σχολικής βίας και την ενεργοποίησή τους ώστε να προλαμβάνονται και 
αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά. Η συγκεκριμένη δομή μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις περιφερειακές 
ενότητες που ανήκουν σ΄αυτήν.  
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Ανάδραση από 14 εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με 
τη μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής 

Εμπειρίας 
 

ΓιωτόπουλοςΓεώργιος  
Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Αιγίου, 

ggiotop@gmail.com 
 

Στασινοπούλου Ευσταθία   
Φοιτήτρια ΕΛΠ στο ΕΑΠ 

ststeisi@gmail.com 

Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία· γίνεται καταρχάς συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου του Α. Κόκκου 
«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της αισθητικής εμπειρίας»και κατόπιν εφαρμογή της σε 
14εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων προκειμένου να υπάρξει ανάδραση και αξιολόγηση της 
μεθόδου. Πρόκειται για «μια μέθοδο παρατήρησης των τεχνών που ενισχύει την αυτοδυναμία της σκέψης» 
(Κόκκος, 2011a:72). Η μεθοδολογία αυτή έχει εφαρμοστεί και από άλλους ερευνητές και προγράμματα, 
όπως η Ράικου (2011;2013), ArtiT (2012), Καραλής &Ράικου (2012).Ο σκοπός ήταν η παραγωγή κριτικού 
στοχασμού από τους εκπαιδευόμενους με τη χρήση της μεθόδου αυτής. Ως ερευνητικό εργαλείο 
χρησιμοποιήθηκε η ηχογραφημένη συνέντευξη καθώς και η μετέπειτα ανάλυση περιεχομένου. 
Αποδεικνύεται ότι η μέθοδος του Α. Κόκκου, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη στοχαστικής διάθεσης 
και να βοηθήσει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης τους συμμετέχοντες. 
Λέξεις κλειδιά: Κριτική σκέψη, Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας, παραδοχές, 
Mezirow 

Εισαγωγή 
Παρουσίαση της μεθόδου «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της αισθητικής 
εμπειρίας»  

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για να πραγματοποιηθεί η έρευνα της παρούσας εργασίας είναι η 
«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας». Πρόκειται για μεθοδολογία που 
έχει αναπτυχθεί από τον Κόκκο (2008; 2009a; 2009b; 2010; 2011a; 2011b; 2012) και 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 8ο Συνέδριο για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση στις 
Βερμούδες το 2009. Αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου γίνεται στο βιβλίο του ‘Εκπαίδευση 
μέσα από τις τέχνες’ (Κόκκος, 2011a). Σύμφωνα με τον Κόκκο (2011a:71-72), «η αισθητική 
εμπειρία – με άλλα λόγια η συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης […]» μπορεί να εμπλέξει τους 
ενήλικες «σε μια διεργασία κριτικού στοχασμού, η οποία τους βοηθάει να γίνονται περισσότερο 
χειραφετημένοι απέναντι στις ιδεολογίες που πολιορκούν τη σκέψη τους και αποβλέπουν να 
εμπεδώσουν στη συνείδησή τους την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων, η οποία συνήθως λειτουργεί 
εναντίον των ζωτικών συμφερόντων τους». Η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της αισθητικής 
εμπειρίας είναι «μια μέθοδος παρατήρησης των τεχνών που ενισχύει την αυτοδυναμία της σκέψης». 
(Κόκκος, 2011a:72). Η μεθοδολογία αυτή έχει εφαρμοστεί και από άλλους ερευνητές και 
προγράμματα, όπως η Ράικου (2013), ArtiT (2012). Ο συγκριτικός έλεγχος θα αφορά σε κάθε ένα 
από τα στάδια της μεθόδου της Αισθητικής Εμπειρίας, ως προς συγκεκριμένους άξονες όπως: 
Κριτικός στοχασμός, Συμμετοχή στο στοχαστικό διάλογο, Χαρακτηριστικά στοχαστικού 
διαλόγου, Διεργασία παρατήρησης και Μετασχηματισμός αρχικής άποψης μέσω της 
ενσυναίσθησης.  

Παρουσίαση των σταδίων εφαρμογής της μεθόδου του Κόκκου  
Τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου του Κόκκου είναι έξι συνολικά. Αναπτύσσονται αναλυτικά 

στο βιβλίο του Κόκκου, ‘Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες’. (2011a: 97-100).Πρώτο στάδιο: 
διερεύνηση της ανάγκης για κριτικό στοχασμό, Δεύτερο στάδιο: οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις 
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απόψεις τους, Τρίτο στάδιο: προσδιορισμός των απόψεων που θα εξεταστούν, Τέταρτο στάδιο: 
επιλογή των έργων τέχνης, Πέμπτο στάδιο: κριτικός στοχασμός μέσω της αισθητικής εμπειρίας, 
Έκτο στάδιο: επαναξιολόγηση των παραδοχών. 

Μέθοδος  

Σε αυτή την έρευνα ακολουθήθηκε η ποιοτική μέθοδος – έρευνα δράσης (Βάμβουκας, 
2010:90; Faulkneretal., 1999:222; Cohen&Manion, 2008:386). Το μεθοδολογικό εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε για αυτή την έρευνα ήταν η συνέντευξη (Βάμβουκας, 2010:228-232; 
Cohen&Manion, 2008:452). Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση περιεχομένου (Βάμβουκας, 
2010:265;Cohen&Manion, 2008:479-482) η οποία αφορά σε κάθε ένα από τα στάδια της μεθόδου 
της Αισθητικής Εμπειρίας, ως προς συγκεκριμένους άξονες  όπως:Κριτικός στοχασμός, 
Συμμετοχή στο στοχαστικό διάλογο, Χαρακτηριστικά στοχαστικού διαλόγου, Διεργασία 
παρατήρησης,  Μετασχηματισμός αρχικής άποψης. 

Οι συνεντεύξεις ήταν δομημένες και απαρτίζονταν από δεκαέξι προκαταρκτικές ερωτήσεις 
γενικού περιεχομένου και έπειτα από τέσσερις άξονες με ακόμη τριάντα δύο ερωτήσεις. Ο πρώτος 
άξονας αφορούσε σε έξι ερωτήσεις που σχετίζονταν με απόψεις πριν την παρουσίαση της 
επιμόρφωσης.  Ο δεύτερος άξονας αφορούσε σε δέκα ερωτήσεις που σχετίζονταν με απόψεις κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης της μεθόδου, ενώ ο τρίτος άξονας – με 16 ερωτήσεις – αφορούσε σε 
σχετικές απόψεις μετά την παρουσίαση της μεθόδου. Οτέταρτος άξονας σχετίστηκε με την 
αλλαγή στις στάσεις των εκπαιδευομένων.Η παρουσίαση της μεθόδου έγινε το Σάββατο στις 14 
Δεκεμβρίου 2013 και την Κυριακή στις 15 Δεκεμβρίου 2013. Οι συνεντεύξεις ελήφθησαν από τις 
οικείες των εκπαιδευομένων, εκτός από δύο που πραγματοποιήθηκαν μέσω Skype. Η 
μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων έγινε με την προφορική και ηχογραφημένη συναίνεση των 
εκπαιδευομένων.Σε σύνολο 14 ατόμων, 13 είναι εκπαιδευτικοί της τυπικής εκπαίδευσης και ένας 
είναι εκπαιδευτής ενηλίκων. Από τους 13 εκπαιδευτικούς, οι πέντε είναι και εκπαιδευτές 
ενηλίκων.  

Οδηγοί συνέντευξης 

Α. ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

Ι. ΕΙΚΟΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ: 
ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

ΙΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ:  
ΦΥΛΟ:  
ΗΛΙΚΙΑ: 
ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ.: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
ΣΠΟΥΔΕΣ: 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ:  
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΌ ΕΡΓΟ/Α:………………… 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ/Α………………………………. 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/Α……………………………………… 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΚΟΥΣΜΑ………………………………………… 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗ ΓΕΝΙΚΑ; 

ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

1ος ΑΞΟΝΑΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
1. Είχατε γνώση σχετικά με τη μετασχηματίζουσα μάθηση του Mezirow πριν παρακολουθήσετε 

την παρουσίαση; 
2. Είχατε ακούσει για τον Κόκκο και το συγγραφικό του έργο; (Αν ναι από ποιον, ποιους;) 
3. Είχατε ακούσει για τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» 

του Κόκκου; (Αν ναι από ποιον, ποιους;) 
4. Τι σας ώθησε να συμμετάσχετε σε αυτή την παρουσίαση; Ποια ήταν τα κίνητρά σας; 
5. Ποια ήταν η γενική σας αντίληψη για την τέχνη στην εκπαίδευση πριν την εφαρμογή της 

τεχνικής;  
6. Τι νομίζετε ότι είναι κριτικός στοχασμός;  

2ος ΑΞΟΝΑΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
1. Υπήρξε υποστήριξη μεταξύ των μελών της ομάδας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης; 
2. Θεωρείτε ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, μπορεί να βοηθήσει στην 

επίτευξη του κριτικού στοχασμού; 
3. Πως κρίνετε τη συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων; 
4. Κουβεντιάζοντας με την ομάδα, ή παρατηρώντας τη μέθοδο, αλλάξατε κάτι στις απόψεις σας 

σχετικά με τον τρόπο που παρατηρείτε ένα έργο τέχνης; 
5. Αν ναι, τι ήταν αυτό που αλλάξατε στις απόψεις σας; 
6. Τι σας εντυπωσίασε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας; 
7. Πως βιώσατε τη διαδικασία συναισθηματικά; 
8. Τι δεν σας άρεσε;/ Έχετε να εκφράσετε προβληματισμούς για κάτι; 
9. Η δημιουργία κριτικού ερωτήματος στο 3ο στάδιο, σας φάνηκε εύκολη ή δύσκολη; Γιατί; 

Θεωρείτε ότι η ύπαρξη του Κριτικού Ερωτήματος βοηθά ή δυσχεραίνει στην προσέγγιση του 
θέματος;  

10. Η επιλογή του εικαστικού έργου ικανοποίησε τις προσδοκίες σας; Θα είχατε να προτείνετε την 
ανάλυση κάποιου άλλου έργου τέχνης; 

3ος ΑΞΟΝΑΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
1. Τι σας άρεσε  ως προς την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου; Π.χ. η διαδικασία, η 

συνεργασία των μελών της ομάδας, ή κάτι άλλο;  πιο πολύ στην εκπαιδευτική δραστηριότητα 
που συμμετείχατε; 

2. Τι σας προβλημάτισε; 
3. Τι θα θέλατε να αλλάξει; 
4. Θεωρείτε τον εαυτό σας έτοιμο να τη χρησιμοποιήσει στην τάξη του; 
5. Αν όχι, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει επιπλέον, κατά τη γνώμη σας; 
6. Μπορεί κατά τη γνώμη σας, να παραχθεί κριτικός στοχασμός μέσα από αυτή τη μεθοδολογία; 
7. Η συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας ήταν καλή/αποδοτική; 
8. Γιατί θεωρείτε ότι ήταν καλή (ή όχι) η συνεργασία σας, με τα άλλα μέλη; 
9. Ποιο μέρος του εικαστικού  έργου σας συγκλόνισε; (σας έκανε να σκεφτείτε εναλλακτικά;) 
10. Εντοπίσατε κάποιες παραδοχές που είχατε σχετικά με το θέμα του ρατσισμού που 

παρουσιάστηκε; 
11. Αν ναι, ποιες ήταν αυτές; 
12. Νιώθετε ότι μπορείτε να αξιολογήσετε εκ νέου αυτές τις παραδοχές; Πώς μπορεί να γίνει αυτό; 
13. Η αξιολόγησή σας από τους μαθητές/εκπαιδευομένους σας, πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει να 

βελτιώσετε τον τρόπο διδασκαλίας σας σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου;  
14. Τελικά τι είναι τέχνη; 
15. Τελικά πώς βλέπετε την τέχνη στην Εκπαίδευση; 
16. Τελικά πώς η τέχνη συμβάλλει στην ανάπτυξη της στοχαστικής σας διάθεσης; 
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Κατηγοριοποίηση απαντήσεων ερωτηματολογίου 

Προκαταρκτικές ερωτήσεις 

Η 1η κατηγορία έχει ως θέμα την τέχνη και απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 1 και 6. 

1ος άξονας: Επιμόρφωση - Υπόβαθρο. Απαρτίζεται από 10 ερωτήσεις που σχηματίζουν 
τέσσερις κατηγορίες 

Η 1η κατηγορία έχει ως θέμα ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος και απαρτίζεται από τις 
ερωτήσεις 2, 3, 4 και 5. (Αφορά στις προκαταρκτικές ερωτήσεις) 

Η 2η κατηγορία έχει ως θέμα την τέχνη και απαρτίζεται από την ερώτηση 5. 
Η 3η κατηγορία έχει ως θέμα ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος και απαρτίζεται από τις 

ερωτήσεις 1, 2, 3 και 4. 
Η 4η κατηγορία έχει ως θέμα την κριτική σκέψη και απαρτίζεται από την ερώτηση 6. 

2ος άξονας: Εφαρμογή στην Πράξη – Δράση. Απαρτίζεται από 12 ερωτήσεις που 
σχηματίζουν πέντε κατηγορίες 

Η 1η κατηγορία έχει ως θέμα την επικοινωνία και απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 1, 2 και 3.Η 
2η κατηγορία έχει ως θέμα την τέχνη και απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 4, 5 και 10. 

Η 3η κατηγορία έχει ως θέμα ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος και απαρτίζεται από τις 
ερωτήσεις 6 και 7.Η 4η κατηγορία έχει ως θέμα τη μεθοδολογία και απαρτίζεται από τις 
ερωτήσεις 8 και 11α,β,γ.Η 5η κατηγορία έχει ως θέμα το κριτικό ερώτημα και απαρτίζεται από τις 
ερωτήσεις 9α,β. 

3ος άξονας:  Αναστοχασμός. Απαρτίζεται από 14 ερωτήσεις που σχηματίζουν πέντε 
κατηγορίες 

Η 1η κατηγορία έχει ως θέμα την επικοινωνία και απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 1, 7,  και 8. 
Η 2η κατηγορία έχει ως θέμα την τέχνη και απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 9, 14, 15  και 16. 
Η 3η κατηγορία έχει ως θέμα ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος και απαρτίζεται από τις 

ερωτήσεις 2, 4, 5 και 13. 
Η 4η κατηγορία έχει ως θέμα τη μεθοδολογία και απαρτίζεται από την ερώτηση 3. 
Η 5η κατηγορία έχει ως θέμα την κριτική σκέψη και απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 6, 10, 11 

και 12. 

4ος άξονας. Αλλαγή στις στάσεις 

Η κατηγορία αυτή έχει ως θέμα την αλλαγή στις στάσεις των εκπαιδευομένων και 
τεκμηριώνεται από τις σημειώσεις τους και την προφορική επικοινωνία τους τόσο με τον 
εκπαιδευτή όσο και με τον ερευνητή.  

Ανάλυση επί των απαντήσεων της συνέντευξης 

Προκαταρκτικές ερωτήσεις – 1ος άξονας 

Αποτελέσματα σχετικά με τις προκαταρκτικές ερωτήσεις και τον 1ο άξονα 
(Επιμόρφωση – Υπόβαθρο) – 1η κατηγορία (ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος – ερωτήσεις 
1, 2, 3, 4, 5 και 6). 

1 έως και 6: Λιγότεροι από το 1/3 των υποκειμένων (ερ. 1) ασχολούνται με τα έργα τέχνης. Το 
δείγμα είναι ευαισθητοποιημένο σε ένα πρώτο επίπεδο, δίνοντας έναν ορισμό για την τέχνη (ερ. 
6). Παρόλα αυτά, δεν έχει την αντίληψη για την τέχνη και τα αυθεντικά έργα τέχνης (ερ. 3, 4, και 
5) που προσδίδει η σχολή της Φρανκφούρτης, (Κόκκος, 2011a:76,77) ο Adorno (Κόκκος, 
2011a:90,91) και ο Κόκκος (2011a:94). Ιδίως στα εικαστικά έργα, (ερ. 2) η απάντηση για 
συγκεκριμένο ζωγράφο είναι προφανής, λόγω της συχνής έκθεσης πινάκων του σε διάφορα μέρη 
ακόμη και υπηρεσίες, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους σχετικά 
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με την τέχνη (ερ. 6) και τα αγαπημένα τους έργα τέχνης (ερ. 1 έως και 5), φαίνεται να έχουν 
ευαισθητοποιηθεί με σεμινάρια και άλλες δράσεις, αλλά σχετικά με την τέχνη δεν προχώρησαν σε 
βαθύτερο επίπεδο. Έμειναν μόνο στο θεωρητικό μέρος όσον αφορά τη Μ/Μ και τη μέθοδο του 
Κόκκου. 

Αποτελέσματα σχετικά με τον 1ο άξονα (Επιμόρφωση – Υπόβαθρο) – 2η κατηγορία 
(τέχνη) 

Οι εκπαιδευόμενοι σε ποσοστό 35,7% (5 απαντήσεις) δεν είχαν σκεφτεί σχετικά με την χρήση 
της τέχνης στην εκπαίδευση ενώ στο δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (28,6%) οι απόψεις είναι 
μοιρασμένες αφού 4 άτομα υποστηρίζουν ότι η τέχνη έχει χρησιμότητα στην εκπαίδευση, ενώ 
ακόμη 4 (28,6%) υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί στην τάξη. 

Αποτελέσματα σχετικά με τον 1ο άξονα (Επιμόρφωση – Υπόβαθρο) – 3η κατηγορία 
(ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος – ερωτήσεις 1, 2 και 3) 

Οι ενήλικες σε ένα ποσοστό 57% δεν είχαν καμία γνώση σχετικά με τη μέθοδο, ενώ το 43% τη 
γνώριζαν (ερ. 1). Τον Κόκκο και το συγγραφικό του έργο γνώριζαν 8 από τους 14 συμμετέχοντες 
(ερ. 2). Τη μέθοδο Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας δεν γνώριζαν οι 
9 από τους 14 (ερ. 3). Σε αυτή την επιμόρφωση το βασικό κίνητρο για τους μισούς συμμετέχοντες 
ήταν το ενδιαφέρον και η απόκτηση εμπειριών. 

Αποτελέσματα σχετικά με τον 1ο άξονα (Επιμόρφωση – Υπόβαθρο) – 4η κατηγορία 
(ερώτηση με θέμα την κριτική σκέψη – ερώτηση 6) 

Στην γνωστικού περιεχομένου ερώτηση για το τι πιστεύουν οι ενήλικες ότι είναι κριτικός 
στοχασμός οι 9 από τους 14 – ποσοστό 64,3% - απάντησαν ότι είναι μια διαδικασία κατά την 
οποία σκεφτόμαστε, στοχαζόμαστε και προβληματιζόμαστε πάνω σε ένα θέμα και κρίνουμε 
καταστάσεις (ερ. 6).  

2ος άξονας. Εφαρμογή στην Πράξη – Δράση 

Αποτελέσματα σχετικά με το 2ο άξονα (Εφαρμογή στην Πράξη – Δράση) – 1η 
κατηγορία (ερωτήσεις με θέμα την επικοινωνία – ερωτήσεις 1, 2 και 3) 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, υπήρξε υποστήριξη μεταξύ των μελών της ομάδας κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής σε ποσοστό 100% (ερ. 1). Όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, μπορεί να βοηθήσει στην 
επίτευξη του κριτικού στοχασμού (ερ. 2) και ότι  η συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτή και των 
εκπαιδευομένων ήταν πολύ καλή (ερ. 3). 

Αποτελέσματα σχετικά με το 2ο άξονα (Εφαρμογή στην Πράξη – Δράση) – 2η 
κατηγορία (ερωτήσεις με θέμα την τέχνη – ερωτήσεις 4, 5 και 10) 

Οι συμμετέχοντες (13 από τους 14) σε ποσοστό 92,9% απάντησαν ότι άλλαξαν τις απόψεις 
τους σχετικά με τον τρόπο που παρατηρούν ένα έργο τέχνης (ερ. 4) και συγκεκριμένα είπαν ότι 
μπορούν να το παρατηρούν πιο προσεκτικά, προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις μικρές λεπτομέρειες 
και επίσης τώρα σκέπτονται περισσότερο και το κοιτούν πιο αναλυτικά (ερ. 5). Ακόμη, όλοι οι 
συμμετέχοντες απάντησαν ότι η επιλογή του εικαστικού έργου ικανοποίησε τις προσδοκίες τους 
(ερ. 10α), ενώ δέκα εξ’ αυτών απάντησαν ότι δεν μπορούσαν να προτείνουν την ανάλυση κάποιου 
άλλου έργου τέχνης (ερ. 10β).  

Αποτελέσματα σχετικά με το 2ο άξονα (Εφαρμογή στην Πράξη – Δράση) – 3η 
κατηγορία (ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος – ερωτήσεις 6 και 7) 

Οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 50%, δήλωσαν ότι εντυπωσιάστηκαν από τις σκέψεις, τα 
νοήματα και τις ιδέες  που μπορεί κάποιος να βρει σε ένα έργο τέχνης, ότι ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα εμπειρία (2 απαντήσεις), ότι είχε καλή οργάνωση και δομή (2 απαντήσεις) και ότι 
το υπό μελέτη θέμα συνδυαζόταν καλά με το έργο τέχνης (2 απαντήσεις)  (ερ. 6). Τα 
συναισθήματα που βίωσαν ήταν ευχάριστα, χαρούμενα (5 απαντήσεις), ήταν μια καλή εμπειρία (2 
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απαντήσεις), ενώ αναπτύχθηκε συνεργατικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων (2 απαντήσεις) (ερ. 
7).  

Αποτελέσματα σχετικά με το 2ο άξονα (Εφαρμογή στην Πράξη – Δράση) – 4η 
κατηγορία (ερωτήσεις με θέμα τη μεθοδολογία – ερώτηση 8) 

Από τους συμμετέχοντες, πέντε άτομα – ποσοστό 35,7% - απάντησαν ότι τους άρεσε η 
διαδικασία και ότι δεν είχαν να εκφράσουν προβληματισμούς για κάτι, ενώ τέσσερα  άτομα – 
ποσοστό 28,6% - είπαν για το χρόνο είτε ότι η διάρκεια στο τέλος ήταν μεγάλη (2 απαντήσεις) 
είτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει πιο πολύς χρόνος, ή τουλάχιστον μια ακόμη συζήτηση / συνάντηση 
για αυτό το θέμα (ερ. 8).  

Αποτελέσματα σχετικά με το 2ο άξονα (Εφαρμογή στην Πράξη – Δράση) – 5η 
κατηγορία (ερωτήσεις με θέμα το κριτικό ερώτημα – ερωτήσεις 9α,β) 

Οι έντεκα από τους δεκατέσσερις συμμετέχοντες – ποσοστό 78,6% - απάντησαν ότι η 
διαδικασία δημιουργίας κριτικού ερωτήματος στο 3ο στάδιο τους φάνηκε εύκολη (ερ. 9α), ενώ 
όλοι συμφώνησαν ότι η ύπαρξη κριτικού ερωτήματος βοηθά στην προσέγγιση του θέματος (ερ. 
9β). 

3ος άξονας. Αναστοχασμός. 

Αποτελέσματα σχετικά με τον 3ο άξονα (Αναστοχασμός.) – 1η κατηγορία (ερωτήσεις με 
θέμα την επικοινωνία – ερωτήσεις 1, 7,  και 8) 

Ως προς την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, έντεκα από τους δεκατέσσερις 
συμμετέχοντες – ποσοστό 78,6% - απάντησαν ότι τους άρεσε η συνεργασία των μελών της 
ομάδας, ενώ επί του συνόλου, οκτώ άτομα απάντησαν ότι τους άρεσε «η διαδικασία» (ερ. 1). Όλοι 
συμφώνησαν ότι η συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας ήταν καλή και αποδοτική (ερ. 7), 
γιατί αν και υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον και οι ομάδες έδεσαν 
σχετικά γρήγορα (εννιά απαντήσεις) και γιατί η συνεργασία που επετεύχθη ήταν καλή, λόγω του 
ίδιου εργασιακού και μορφωτικού επιπέδου (τέσσερις απαντήσεις) (ερ. 8). 

Αποτελέσματα σχετικά με τον 3ο άξονα (Αναστοχασμός.) – 2η κατηγορία (ερωτήσεις με 
θέμα την τέχνη – ερωτήσεις 9, 14, 15  και 16) 

Το μέρος του εικαστικού έργου που συγκλόνισε τους συμμετέχοντες και τους έκανε να 
σκεφτούν εναλλακτικά ήταν ίδιο για τους έξι συμμετέχοντες ή αλλιώς ποσοστό 42,9%.  

Πιο συγκεκριμένα: Έξι άτομα δήλωσαν το φόντο με τις σκιές, δύο άτομα την αντίθεση μεταξύ 
των χρωμάτων των λευκών σκιών και των μαύρων παιδιών, δύο άτομα τις εκφράσεις φόβου που 
είχαν στο πρόσωπό τους τα παιδιά, ένα άτομο σχολίασε το χέρι που κράταγε την πέτρα, ένα άτομο 
είπε για το ίδιο το έργο και τον προβληματισμό που αυτό ‘έβγαλε’ προς τα έξω, καθώς και τις 
λεπτομέρειές του (ένα άτομο) και ακόμη ότι τα παιδιά κρατούσαν στα χέρια τους βιβλία (ένα 
άτομο). Φαίνεται ότι ο κριτικός στοχασμός (όχι όμως πάνω στις παραδοχές), πυροδοτείται 
διαφορετικά για κάθε άτομο (Κόκκος, 2011a:106) στη δράση 3, ανάλογα με τις εμπειρίες και τις 
παραδοχές του. (ερ. 9). Τελικά τέχνη για τους συμμετέχοντες είναι (ερ. 14) η έκφραση 
συναισθημάτων, ιδεών και σκέψεων κάποιων ανθρώπων με λογικές, συναισθηματικές και 
γενικότερες ανησυχίες για τον κόσμο και την κοινωνία (πέντε απαντήσεις). Όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφωνούν ότι μπορεί να βοηθήσει η τέχνη στην εκπαίδευση και τότε τα αποτελέσματα για την 
εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι καλύτερα (ερ. 15) και επιπρόσθετα – όπως δηλώνουν όλοι - η 
τέχνη μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της στοχαστικής τους διάθεσης (ερ. 16).  

Αποτελέσματα σχετικά με τον 3ο άξονα (Αναστοχασμός.) – 3η κατηγορία (ερωτήσεις με 
θέμα ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος – ερωτήσεις 2, 4, 5 και 13) 

Στην ερώτηση εάν προβλημάτισε κάτι τους συμμετέχοντες σχετικά με την μεθοδολογία (ερ. 2), 
οκτώ άτομα απάντησαν ότι δεν τους προβλημάτισε κάτι (ποσοστό 57,1%), ενώ οι υπόλοιποι 
δίνουν ξεχωριστές απαντήσεις. Εννέα άτομα (ποσοστό 64,3%) θεωρούν ότι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τη μεθοδολογία αυτή στην τάξη τους, ενώ δύο ακόμη με τη βοήθεια εκπαιδευτή 
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(ερ. 4). Από τα τρία άτομα που απάντησαν αρνητικά, δύο άτομα είπαν ότι θέλουν να δουν κι 
άλλες επιμορφώσεις σχετικά με τη μέθοδο, ενώ ένα ακόμη δήλωσε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση 
στη δημιουργία κριτικού ερωτήματος (ερ. 5). Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η αξιολόγηση 
τους από τους μαθητές ή τους εκπαιδευόμενούς τους, θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τον τρόπο 
διδασκαλίας τους, σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου (ερ. 13). 

Αποτελέσματα σχετικά με τον 3ο άξονα (Αναστοχασμός.) – 4η κατηγορία (ερωτήσεις με 
θέμα τη μεθοδολογία – ερώτηση 3) 

Στην ερώτηση εάν θα ήθελαν να αλλάξει κάτι στη μεθοδολογία που πραγματοποιήθηκε, 
δόθηκαν διαφορετικές, μοναδικές απαντήσεις. Συγκεκριμένα είπαν: να υπήρχε περισσότερος 
χρόνος, να υπάρχει και ένα ακόμη έργο, να μην υπάρχει τόση υπερανάλυση, να προετοιμαστούν 
οι ενήλικες από τον εκπαιδευτή. Να τους πει π.χ. ότι στο άλλο μάθημα θα δούμε έναν πίνακα 
ζωγραφικής. Μόνο αυτό να πει. Ακόμη, να είναι δύο οι πίνακες, προκειμένου να γίνει συγκριτική 
αποτίμηση σε σχέση με το ρατσισμό. Επίσης, στους ενήλικους να γίνει η παρουσίαση του πίνακα 
και μετά να προκύψουν τα κριτικά ερωτήματα, ενώ στους ανήλικους να παραμείνει ως έχει και 
τέλος, να μην είχαμε αναλύσει τόση πολύ ώρα το έργο τέχνης (ερ. 3). 

Αποτελέσματα σχετικά με τον 3ο άξονα (Αναστοχασμός.) – 5η κατηγορία (ερωτήσεις με 
θέμα την κριτική σκέψη – ερωτήσεις 6, 10, 11 και 12) 

Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι μπορεί να παραχθεί κριτικός στοχασμός μέσα από αυτή 
την μεθοδολογία (ερ. 6) κατά την οποία οι μισοί δήλωσαν (ποσοστό 50%) ότι εντόπισαν κάποιες 
παραδοχές που έχουν, σε σχέση με το θέμα του ρατσισμού, ενώ οι υπόλοιποι μισοί (ποσοστό 
50%) είπαν ότι δεν εντόπισαν κάτι (ερ. 10). Ένα άτομο σχολίασε ως δικιά του παραδοχή, τα 
στερεότυπα που υπάρχουν τόσο στο ίδιο, όσο και στην κοινωνία (ερ. 11) ενώ φάνηκε απροθυμία 
από τους υπόλοιπους έξι να πουν ανοικτά ποιες είναι οι δικές τους παραδοχές. Άλλωστε, «ο 
κριτικός στοχασμός επάνω σε υιοθετημένες αντιλήψεις σε συνδυασμό με την κατανόηση των 
τεχνών δεν αποτελεί ανώδυνη διαδικασία». (Κόκκος, 2011a:96). Στην ερώτηση εάν νιώθουν ότι  
δεν μπορούν ή ότι δεν χρειάζεται να αξιολογήσουν εκ νέου τις παραδοχές αυτές, απάντησαν 
θετικά έντεκα από τους δεκατέσσερις συμμετέχοντες, ενώ τρεις δήλωσαν ότι μπορούν να τις 
αξιολογήσουν εκ νέου (ερ. 12). 

4ος άξονας. Αλλαγή στις στάσεις.  

Αποτελέσματα σχετικά με τον 4ο άξονα (Αλλαγή στις στάσεις.) – (από τις σημειώσεις 
των συμμετεχόντων, τη βιντεοσκόπηση και την προφορική επικοινωνία τους τόσο με τον 
εκπαιδευτή όσο και με τον ερευνητή) 

Σύμφωνα με τη 2η κατηγορία του 3ου άξονα, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι συγκλονίζονται 
οπότε και πυροδοτείται ο ΚΣ ή ένα σύνολο πραγμάτων όπως: Παρατηρητικότητα, Αναλυτική 
σκέψη, Δημιουργική Σκέψη, ΚΣ, Αναστοχασμός.  

Στην ίδια κατηγορία, σε ποσοστό 100%, η τέχνη συμβάλλει στην ανάπτυξη της στοχαστικής 
τους διάθεσης, ενώ και στην 5η κατηγορία σε ποσοστό 100% δηλώνουν ότι παράγεται κριτικός 
στοχασμός μέσα από αυτή τη μεθοδολογία. Εντοπίζουν σε ποσοστό 50% κάποιες δικές τους 
παραδοχές σχετικές με το θέμα (ερ. 10), αλλά όταν ερωτώνται ποιες είναι αυτές οι παραδοχές (ερ. 
11, στην ίδια κατηγορία) μόνο ένας μιλάει γενικόλογα, ενώ οι υπόλοιποι δεν απαντούν. Κατά 
συνέπεια, δεν αναπτύχθηκε ΚΣ επί των παραδοχών. Στη 12η ερώτηση, τρεις απαντούν ότι 
μπορούν να αξιολογήσουν εκ νέου τις παραδοχές αυτές. Διαπιστώνεται μια δυστοκία στην 
έκφραση των συμμετεχόντων όσον αφορά στη δημοσιοποίηση των παραδοχών τους. Παρόλο που 
οι μισοί απαντούν ότι έχουν παραδοχές με το θέμα του ρατσισμού, δεν τοποθετούνται στο ποιες 
είναι αυτές.  

Συμπεράσματα  
Σύμφωνα με τον Mezirow, η επανεξέταση των όποιων εσφαλμένων αντιλήψεών τους, 

θα απεγκλωβίσει τους ενηλίκους από πιθανά αποπροσανατολιστικά διλήμματα που 
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επιβάλλονται από εξωτερικές συνθήκες (Κόκκος, 2005; Mezirow και συν., 2007). Η τέχνη 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της στοχαστικής τους διάθεσης σε ποσοστό 100% του 
συνολικού δείγματος των εκπαιδευόμενων. Σε κάθε περίπτωση, αν και αρκετοί από τους 
συμμετέχοντες μπορεί να μην οδηγήθηκαν σε μια εις βάθος αναζήτηση σχετικά με τις 
παραδοχές τους, εν τούτοις η αμφισβήτηση στην οποία τέθηκαν οι προσωπικές τους 
απόψεις μπορεί να τους κατευθύνει προς την αυτογνωσία. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
μπορέσουν να υιοθετήσουν μια πιο κριτική στάση, απέναντι στα έργα τέχνης, ή ακόμα και 
σε μια αλλαγή στάσης ζωής. 

Συνοψίζοντας, μέσα από τη μέθοδο του Α. Κόκκου, καλλιεργείται «η στοχαστική 
διάθεση που σταδιακά θα οδηγήσει στον στοχασμό του εκπαιδευομένου για τις εμπειρίες 
και τα βιώματά του». (Μέγα, 2010:189-190). Ακόμη, «το έργο τέχνης μπορεί να συνδεθεί 
με το προσωπικό βίωμα αναδεικνύοντας και προβάλλοντας το ως αντικείμενο 
στοχασμού». (ό.π.:190). Με αυτό τον τρόπο θα δουν την τέχνη από μια διαφορετική 
οπτική γωνία.  

Η μέθοδος του Κόκκου, μπορεί να συντελέσει στη βαθμιαία ενίσχυση της κριτικής 
σκέψης και μάλιστα από σχετικά νεαρή ηλικία, να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν 
τις διαφορές που ενδεχομένως υπάρχουν στον τρόπο που σκέφτονται, έτσι ώστε να 
βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνονται κριτικά στοχαστικοί απέναντι σε αυτή την 
καθημερινή ‘επίθεση’ εικόνας και πληροφόρησης που δέχονται, από τα διάφορα 
τεχνολογικά μέσα γύρω τους. (Γιωτόπουλος, 2014:215) 
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Έρωτας - τρόποι εκδήλωσής του στο χρόνο 
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Περίληψη 

Η παρακάτω εργασία αποτελεί κατ’ ουσίαν παρουσίαση των δραστηριοτήτων που εκπονήθηκαν στα 
πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο «Έρωτας: τρόποι εκδήλωσής του στο χρόνο» το οποίο 
υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 σε ΓΕΛ. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καταβλήθηκε 
προσπάθεια για πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος και υλοποιήθηκε ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων: από 
μελέτη και παρουσίαση λογοτεχνικών κειμένων και ασκήσεις δημιουργικής γραφής μέχρι την επεξεργασία 
ζωγραφικών πινάκων από τους μαθητές μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή,  τη σύνταξη ερωτηματολογίου 
και τη διεξαγωγή έρευνας ως τη δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού με τίτλο “Famous love stories”, που 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τους μαθητές. Η απόφαση να παρουσιαστεί η 
συγκεκριμένη εργασία εκπηγάζει από την πεποίθηση των συγγραφέων ότι διακρίνεται από καινοτόμα 
στοιχεία, διαθέτει πρωτότυπα παραγόμενα υψηλής ποιότητας και προτείνει έναν διαθεματικό τρόπο 
προσέγγισης ενός θέματος άμεσα συναρτώμενου με την καθημερινότητα των εφήβων. 
Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, δημιουργία, έρευνα, συνεργασία 

Εισαγωγή 

Πλαίσιο 
Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Έρωτας: τρόποι εκδήλωσής του στο χρόνο» υλοποιήθηκε σε ΓΕΛ 

κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 με τη συμμετοχή ομάδας 12 παιδιών από διαφορετικά τμήματα 
όλων των τάξεων και εκπαιδευτικών τριών διαφορετικών ειδικοτήτων: φιλόλογο, πληροφορικό, 
μαθηματικό.  Για την υλοποίησή του έγιναν 20 δίωρες συναντήσεις –  μετά το πέρας των 
μαθημάτων – ενώ τα παιδιά εργάστηκαν αρκετές επιπλέον ώρες στο σπίτι τους και στο σχολείο 
(σε ημέρες που δε διεξήχθησαν μαθήματα, π.χ. λόγω εκδρομής). Πρόκειται για μια προσπάθεια 
διαθεματικής προσέγγισης ενός πολύπλευρου, ενδιαφέροντος και σημαντικού για τη ζωή των 
εφήβων θέματος. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται είναι η Λογοτεχνία και η Γλώσσα, η 
Ιστορία της Τέχνης και τα Καλλιτεχνικά, η Πληροφορική, τα Μαθηματικά. Τέλος, υπάρχει 
απόλυτη συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς πρόκειται για εγκεκριμένο 
από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής όπου ανήκει η σχολική μονάδα 
Καινοτόμο Πρόγραμμα. 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
Οι θεωρίες μάθησης είναι «εννοιολογικά πλαίσια που περιγράφουν πώς απορροφάται, 

επεξεργάζεται και διατηρείται κατά τη διάρκεια της μάθησης η πληροφορία» 
(www.el.wikipedia.com, 2016). Μία θεωρία για τη μάθηση περιγράφει, με άλλα λόγια, το σύνολο 
των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση του ατόμου 
(Κολιάδης, 1997).  
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Κάθε μαθησιακή θεωρία επηρεάζεται από τις κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες στις οποίες 
δημιουργείται και, κατά κάποιο τρόπο, τις αντικατοπτρίζει (Ράπτης & Ράπτη, 2013). Η ίδια με τη 
σειρά της επηρεάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές διδασκαλίας που υιοθετούνται προκειμένου να 
επιτευχθεί η μάθηση όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά (Κολιάδης, 1997).  

Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του 20ου αιώνα σημαδεύονται από το 
συμπεριφορισμό/μπιχεβιορισμό, τον εποικοδομισμό/κονστρουκτιβισμό και τις κοινωνιογνωστικές 
θεωρίες, γνωστές και ως γνωστικό εποικοδομισμό.  

Ο συμπεριφορισμός οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι εστιάζει στη μελέτη της 
συμπεριφοράς (Ράπτης & Ράπτη, 2013, σελ. 125). Αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και 
κυριάρχησε ως και τη δεκαετία του 1960. Όπως κάθε θεωρία, σχετίζεται άμεσα με τα κοινωνικά 
και πολιτικά τεκταινόμενα της εποχής. Συγκεκριμένα, συνδέεται πολιτικά με την επιθυμία των 
Η.Π.Α.  - μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την εκτόξευση του Σπούτνικ στο 
διάστημα από τους Σοβιετικούς - να επικρατήσουν τεχνολογικά έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και 
τη συνακόλουθη στροφή τους προς τις θετικές επιστήμες (Κουτσογιάννης κ.ά., 2014). Το 
φιλοσοφικό του υπόβαθρο πρέπει να αναζητηθεί στο θετικισμό και τον εμπειρισμό. Οι 
συμπεριφοριστές υιοθετούν τις μεθόδους των φυσικών επιστημών για να μελετήσουν την 
ανθρώπινη συμπεριφορά (Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

Σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής ο συμπεριφορισμός συνδυάστηκε περισσότερο με το 
μονόλογο, ερωτήσεις της μορφής «σωστό – λάθος», και αργότερα, όταν οι Η/Υ έγιναν μέρος της 
σχολικής ζωής, με τα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής και τα λογισμικά καθοδηγούμενης 
διδασκαλίας (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013∙ Ράπτης & Ράπτη, 2013). Καθώς η πορεία προς τη μάθηση 
θεωρούταν μοναχική, δεν υπήρχε λόγος για εργασία σε ομάδες και δε χρησιμοποιούνταν 
συμμετοχικές τεχνικές όπως το παιχνίδι ρόλων, η χιονοστιβάδα ή η μελέτη περίπτωσης. Οι 
επιδείξεις, όποτε χρησιμοποιούνταν, γίνονταν από το δάσκαλο και στους μαθητές επιφυλασσόταν 
ο ρόλος του παρατηρητή ή ακροατή. Γενικά, δινόταν μεγάλο βάρος στην προγραμματισμένη, 
σχεδιασμένη διδασκαλία και την αποφυγή του λάθους, ενώ ο μαθητής είχε μάλλον παθητικό ρόλο 
(Δαγδιλέλης κ.ά., 2013∙ Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

Καθώς οι μεγάλοι πόλεμοι που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα πέρασαν στο παρελθόν και οι 
κοινωνίες εισήλθαν στο μεταβιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης, έγινε αντιληπτό ότι η ανάγνωση και 
η γραφή δεν αποτελούσαν πλέον ικανοποιητικά εφόδια και κατέστη επιτακτική η ανάγκη οι 
πολίτες να μάθουν πώς να μαθαίνουν και να μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις απόψεις τους, 
όποτε αυτό ήταν απαραίτητο (Κουτσογιάννης κ.ά., 2014). Κυρίαρχη επιστημολογική προσέγγιση 
κατά την περίοδο αυτή είναι  η ερμηνευτική, που βρίσκεται στον αντίποδα του θετικισμού. Σε 
αυτό το κλίμα αναπτύχθηκε ο εποικοδομισμός. Οφείλει το όνομά του στη βασική του αρχή, ότι η 
γνώση δε μεταδίδεται αλλά παράγεται, οικοδομείται από το μαθητή (Κουτσογιάννης κ.ά., 2014∙ 
Ράπτης & Ράπτη, 2013∙ Κολιάδης, 1997). Αποτελεί γεγονός ότι η εν λόγω θεωρία άλλαξε ριζικά 
τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η μάθηση και κατ’ επέκταση η εκπαίδευση και η διδασκαλία 
σήμερα. 

Η έμφαση δόθηκε στην αυτενέργεια, τις αυθόρμητες ενέργειες, τη δραστηριότητα των 
μαθητών. Το λάθος όχι απλώς απενοχοποιήθηκε, αλλά μελετήθηκε και αναλύθηκε σε μια 
προσπάθεια να γίνει κατανοητή η διαδικασία σκέψης του μαθητή (Κολιάδης, 1997), ενώ το 
ζητούμενο έπαψε να είναι η γνώση, αλλά το να μάθει κανείς πώς να μαθαίνει και να μπορεί να 
χρησιμοποιεί ό, τι έμαθε για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων (Κολιάδης, 2006). Στα πλαίσια 
αυτά θεωρήθηκε πολύ χρήσιμη η πρόκληση της περιέργειας, του ενδιαφέροντος των παιδιών με 
προβλήματα ή ερωτήματα – προκλήσεις, ακόμη και με ασυνήθιστους ήχους ή οπτικά ερεθίσματα 
(Τριλιανός, 2013) και αξιοποιήθηκαν όλες οι μέθοδοι συνεργατικής δουλειάς, γιατί θεωρήθηκε ότι 
η δουλειά σε ομάδες έχει ευεργετικά αποτελέσματα: μεταξύ άλλων, αυξάνει τον αυτοέλεγχο των 
μελών της ομάδας, τονώνει την αυτοπεποίθησή τους, συντελεί στην κοινωνικοποίησή τους, τα 
εθίζει στη συνεργασία, καλλιεργεί δημοκρατικό πνεύμα. Επιπλέον, είναι πιο αποτελεσματική, 
οδηγεί συντομότερα στη μάθηση και το μαθησιακό αποτέλεσμα διαρκεί περισσότερο χρόνο 
(Κολιάδης, 2006∙ Ματσαγγούρας, 2001∙ Ράπτης & Ράπτη, 2013∙ Τριλιανός, 2013). Καμιά 
διδακτική τεχνική, ωστόσο, δεν υποτιμήθηκε. Αντίθετα, τονίστηκε η αξία της συζήτησης και των 
ερωτήσεων (Ράπτης & Ράπτη, 2013∙ Τριλιανός, 2013), αλλά και ο ρόλος του παιχνιδιού  (Ράπτης 
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& Ράπτη, 2013). Δόθηκε έμφαση στη χρήση εποπτικών μέσων, στη σημασία των παραδειγμάτων 
και στην ευεργετική επίδραση της εξάσκησης στην επίλυση προβλημάτων (Κολιάδης, 1997∙ 
Τριλιανός, 2013).  Ακόμη, προβλήθηκε η αξία των πειραμάτων, κυρίως όταν εκτελούνται από 
τους ίδιους τους μαθητές (Κολιάδης, 1997).  

Θεωρήθηκε ότι όλα τα παραπάνω κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, τα εμπλέκουν 
ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, τα ωθούν σε συγκρίσεις και τα βοηθούν να 
αποκρυσταλλώσουν την προσωπική τους γνώμη, συντελούν στην ανάπτυξη σύνθετων νοητικών 
ικανοτήτων, οξύνουν την κριτική σκέψη και δημιουργούν ανθρώπους ικανούς να λαμβάνουν 
αποφάσεις υπό συνθήκες πίεσης, να διαχειρίζονται την ασάφεια και την αβεβαιότητα και να 
συνεργάζονται με τους συνανθρώπους τους αντί να επιλέγουν το δρόμο του άκρατου 
ανταγωνισμού, που μόνο σε προσωπικά και κοινωνικά αδιέξοδα μπορεί να οδηγήσει (Κολιάδης, 
1997∙ Τριλιανός, 2013). Μάλιστα, η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δημιούργησε άπειρες 
δυνατότητες, καθώς κατέστησε δυνατή την προσομοίωση και τη μοντελοποίηση (Ράπτης & 
Ράπτη, 2013∙ Τριλιανός, 2013). Οι Η/Υ  επιτρέπουν, επιπλέον, τη δια-μαθητική συνεργασία, τη 
συνεργασία με άλλα σχολεία, τη δικτύωση, και διευκολύνουν την επαφή με άλλους πολιτισμούς 
και ποικίλες κοινωνικές ομάδες (Ράπτης & Ράπτη, 2013). Πληρούν, δηλαδή, τις απαιτήσεις και 
των κοινωνιογνωστικών θεωριών.     

Βέβαια, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι ο μαθητής γίνεται πια πρωταγωνιστής στην 
προσπάθεια για την οικοδόμηση της γνώσης, ενώ ο δάσκαλος οργανώνει, εμψυχώνει, παρεμβαίνει 
όπου χρειάζεται.  

Τα παραπάνω συνεπάγονται ότι το σχολείο οφείλει να λειτουργεί μαθητοκεντρικά, 
κοινωνιοκεντρικά και βιωματικά, με όλους τους συντελεστές του συμμέτοχους στη μαθησιακή 
διαδικασία, να είναι χώρος ελκυστικός και όχι μόνο χώρος στερεότυπης διδασκαλίας, χώρος 
καλλιέργειας της φαντασίας και της δημιουργικότητας του μαθητή (Αλαχιώτης, 2002). 

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι μαθητές μάλλον λίγες ευκαιρίες έχουν για να εκφράσουν 
τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη ζωή, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους , να καλλιεργήσουν 
την κριτική τους σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους (Δεδούλη, 2003). Έτσι - 
ιδιαίτερα στη Γ΄ Λυκείου  - εφαρμόζεται μάλλον συμπεριφοριστικού τύπου διδασκαλία, παρότι 
θεωρείται από καιρό παρωχημένη, αφού το σύστημα των εξετάσεων καλλιεργεί μια εξωτερική και 
μηχανιστική σχέση με τη γνώση και η απόκτησή της συνδέεται με τη στείρα απομνημόνευση και 
την επαναληπτική εξάσκηση. Όσον αφορά την αυτενέργεια του μαθητή, παραμένει μάλλον στη 
σφαίρα της ουτοπίας. Ωστόσο, στην καθημερινή ζωή οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν αληθινά 
προβλήματα και να συνεργαστούν σε πραγματικές συνθήκες με τους συνανθρώπους τους σε 
πολλά επίπεδα. Επιπλέον, η πρακτική αξιοποίηση της κατακερματισμένης γνώσης που αποκτούν 
στο σχολείο αποδεικνύεται εξόχως δύσκολη διαδικασία, καθώς έχουν εθιστεί στο ρόλο του 
παθητικού δέκτη πληροφοριών ή του «παπαγάλου». Στις μικρότερες τάξεις πάλι, οι μαθητές 
αδυνατούν να αντιληφθούν τη σύνδεση όσων μαθαίνουν στο σχολείο με την κοινωνική 
πραγματικότητα και αντιμετωπίζουν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο ως ανούσιες και 
βαρετές πληροφορίες.  

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εστιάζει στην ανακαλυπτική μάθηση, δίνει έμφαση στην  
αλληλεπίδραση των μαθητών, δημιουργεί «αυθεντικά» προβλήματα και περιστάσεις επικοινωνίας 
όπου απαιτείται συνεργασία για την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων. Με τη συνδρομή 
παραπάνω του ενός εμπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων συγκροτείται ένα ενιαίο σύνολο 
γνώσεων και δημιουργείται μια ολιστική αντίληψη της γνώσης, χαρακτηριστικό στοιχείο της 
διαθεματικότητας. Επίσης, γίνεται απόπειρα διασύνδεσης των σχολικών μαθημάτων και σύνδεσης 
της σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η «πρακτική» 
αξία των σχολικών μαθημάτων και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό κίνητρο για 
μάθηση. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω με το παιχνίδι καθιστά τη διαδικασία ελκυστική και 
διασκεδαστική  (Θεοδωρόπουλος, 2008). 

Άλλη μια βασική παράμετρος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων  είναι ο βιωματικός τους 
χαρακτήρας. Οι μαθητές οικειοποιούνται τη γνώση μέσα από την εμπειρία και την αναζήτηση. Η 
θεωρία της βιωματικής μάθησης (Kolb, 1984) δίνει έμφαση στο σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει 
η εμπειρία, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ σχολικής τάξης, καθημερινής ζωής των μαθητών και 
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κοινωνικής πραγματικότητας. Έτσι, μεταξύ άλλων, προάγεται η ενεργός συμμετοχή τους στη 
γνωστική διαδικασία, απελευθερώνεται η δημιουργικότητά τους και ενισχύεται η κριτική τους 
σκέψη. 

Σκοπός - Στόχοι 
Σκοπός υλοποίησης του προγράμματος υπήρξε η προσέγγιση του θέματος με 

ευχάριστο/παιγνιώδη τρόπο και μέσα από εύρος γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τα 
διδασκόμενα μαθήματα επιχειρώντας να οδηγήσει στην κατάκτηση της γνώσης με ευχάριστα και 
προσφιλή στους μαθητές μέσα  και έτσι να  μετατρέψει  τη γνώση σε διασκέδαση. 

Βασικοί στόχοι που ώθησαν την ομάδα των εκπαιδευτικών στην ανάληψη του προγράμματος 
υπήρξαν: 
 Η πολύπλευρη προσέγγιση ενός θέματος που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους εφήβους και είναι  

άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή τους.. 
 Η επαφή και εξοικείωσή τους με σπουδαία έργα τέχνης με αφορμή τη διερεύνηση του 

θέματος. 
 Η ανάδειξη των δικών τους ταλέντων στη δημιουργική γραφή, την εικαστική δημιουργία, τον 

προγραμματισμό. 
 Η ενημέρωση και ο προβληματισμός τους για τις επαφές με τρίτους μέσω του διαδικτύου. 
 Η άσκησή τους στον τρόπο δόμησης και επεξεργασίας ενός ερωτηματολογίου και στη 

διαχείριση στατιστικών δεδομένων. 
  Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας. 

Λεπτομερής παρουσίαση 

Αφετηρία – Πρόβλημα 
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα – και κυρίως στις  τάξεις του Λυκείου – 

κυριαρχεί η εξοντωτική και ψυχοφθόρα προσπάθεια απομνημόνευσης της περίφημης «εξεταστέας 
ύλης». Στο βωμό, λοιπόν, της επιτυχίας στις εξετάσεις θυσιάζονται συχνά οι διαπροσωπικές 
σχέσεις των μαθητών και η μάθηση συνδυάζεται με τον καταναγκασμό με αποτέλεσμα να γίνεται 
πηγή απέχθειας. Στις μικρότερες τάξεις πάλι, οι μαθητές αδυνατούν να αντιληφθούν τη σύνδεση 
όσων μαθαίνουν στο σχολείο με την κοινωνική πραγματικότητα και αντιμετωπίζουν τις γνώσεις 
που αποκτούν στο σχολείο ως ανούσιες και βαρετές πληροφορίες. Στα πλαίσια των καινοτόμων 
προγραμμάτων δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να εμπλακούν ενεργητικά, να 
δράσουν δημιουργικά και να ανακαλύψουν από κοινού τη χαρά της γνώσης. Αυτό υπήρξε το 
ζητούμενο από πλευράς των εκπαιδευτικών που ανέλαβαν την υλοποίηση του εν λόγω 
προγράμματος. 

Μεθοδολογία – Κατανομή χρόνου 
Στην αρχική συνάντηση οι μαθητές ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο του προγράμματος, 

χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν να μελετήσουν κλασικά έργα (ή αποσπάσματα έργων) με 
θέμα τον έρωτα, όπως ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Ερωτόκριτος», «Όσα παίρνει ο άνεμος» κ.ά. 
και να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους πληροφορίες για την εποχή, το συγγραφέα, την 
ιστορία, τους ήρωες, τις εντυπώσεις τους. Είχαν στη διάθεσή τους τρεις εβδομάδες για να 
ολοκληρώσουν τη δουλειά. Παράλληλα, επέλεξαν μία ελληνική και μία ξένη ταινία της αρεσκείας 
τους και την παρουσίασαν στις άλλες ομάδες αιτιολογώντας την επιλογή τους. Το ίδιο έγινε και με 
τραγούδια: ελληνικά, ξένα, παραδοσιακά, σύγχρονα, έντεχνα ή και λαϊκά (βλ. Εικόνα 1). 
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επίκαιρου και ενδιαφέροντος θέματος του έρωτα. Κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί το 
πρόγραμμα, καθώς προτείνει μια πιο παιγνιώδη και μαθητοκεντρική προσέγγιση σημαντικών 
ζητημάτων, που κινητοποιεί το ενδιαφέρον, τη φαντασία, δίνει τόπο στη δημιουργικότητα των 
μαθητών και προάγει τη συνεργατική μάθηση. Πράγματι, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νοηματοδότησαν με τον  
τρόπο τους το ποικίλο υλικό που επεξεργάστηκαν, ενώ, εμπνευσμένοι από αυτό, παρήγαγαν δικό 
τους υλικό (κείμενα, πίνακες, infographic, ηλεκτρονικό παιχνίδι). Μάλιστα, όλο αυτό χωρίς να 
υστερεί καθόλου ως προς το μαθησιακό αποτέλεσμα, οδηγώντας σε πρωτότυπα και υψηλού 
επιπέδου παραγόμενα και εξοικειώνοντας τους μαθητές με κορυφαία έργα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, της μουσικής της ζωγραφικής, με τον προγραμματισμό σε περιβάλλον scratch αλλά 
και με τους σύγχρονους τρόπους διεξαγωγής και αποτίμησης μιας έρευνας. Εξάλλου, καθώς οι 
εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί είναι διαφορετικών ειδικοτήτων, κατέστη δυνατή η προσέγγιση 
ποικίλων θεμάτων και, έτσι, μπόρεσαν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν οι γνώσεις, οι 
ικανότητες και τα ταλέντα του συνόλου των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα την τόνωση της 
αυτοεκτίμησής τους και την αναγνώρισή τους από την πλευρά των συμμαθητών τους. Επιπλέον, 
προβληματίστηκαν για τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί η επαφή με αγνώστους μέσω 
διαδικτύου και κατέληξαν στη διατύπωση κανόνων προστασίας που γνωστοποίησαν και στους 
συμμαθητές τους. Γενικά, αξιολογείται ως πολύ θετικό στοιχείο η εμπλοκή/συμμετοχή πολλών 
μαθητών που δε συμμετείχαν στην αρχική ομάδα, καθώς ο παιγνιώδης χαρακτήρας των 
δραστηριοτήτων αποτέλεσε πόλο έλξης για αυτούς, όπως και η δυνατότητα που δόθηκε στα 
παιδιά να διερευνήσουν τις απόψεις τριών γενεών (παιδιά, γονείς, παππούδες) κατά τη διεξαγωγή 
της ποσοτικής έρευνας. Τέλος, κρίνεται σημαντικό ότι δεν πρόκειται για σενάριο αλλά για 
πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην πράξη και που μπορεί να εμπλουτιστεί με ποικίλους τρόπους 
και να εμπλέξει ακόμη περισσότερες ειδικότητες εκπαιδευτικών (π.χ. βιολόγο, θεολόγο, 
οικονομολόγο). 
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Περίληψη 
 
Η ανακοίνωση αφορά εκπόνηση καινοτόμου προγράμματος με γενική θεματική τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και ειδικότερα τα σύγχρονα διλήμματα της βιοηθικής, τα οποία συζητήθηκαν σε τέσσερις σχολικές χρονιές, 
σε δύο σχολικές μονάδες με μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. Η ανάληψη ρόλων και η  εμβάθυνση, είτε μέσω 
ενημερωτικών συναντήσεων, είτε μέσω της Τέχνης αποτέλεσαν τα εργαλεία εξερεύνησης και γόνιμης 
διδασκαλίας. Οι μαθητές με το θεατρικό δρώμενο ήλθαν σε επαφή, αλλά και παρουσίασαν στο κοινό 
βιοηθικά διλήμματα και διαλέχθηκαν μαζί του στη συζήτηση που ακολουθεί, εκφράζοντας πολύτιμες 
απόψεις. Επιπλέον, η παρακολούθηση ταινιών βιοηθικού προβληματισμού και η μελέτη σχετικών με το 
θέμα πινάκων αποτέλεσαν εργαλεία μάθησης. Η πειραματική και πρωτοποριακή  προσπάθεια στέφθηκε με 
επιτυχία. Η συνεργασία με φορείς όπως ο Τομέας Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Βρυξέλλες), η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, το Τμήμα Κοινωνικής 
Θεολογίας (ΕΚΠΑ), το Ευρωπαϊκό Σχολείο ΙΙΙ (Βρυξέλλες) και άλλους φορείς βοήθησαν στην ευώδοση της 
προσπάθειας. 
Λέξεις-κλειδιά: Ανθρώπινα δικαιώματα, βελτίωση ανθρώπου (enhancement), βιοηθική, τέχνη (θέατρο, 
αφήγηση, εικαστικά, κινηματογράφος). 
 
Εισαγωγή 

 
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και συγκεκριμένα έχουν προκύψει εξαιτίας της προόδου της βιοϊατρικής 
επιστήμης τα  τελευταία σαράντα χρόνια. Στον αρχικό σχεδιασμό του καινοτόμου προγράμματος 
δεν έλειψαν οι πρώιμες επιφυλάξεις για το εάν ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να υλοποιηθεί 
από μαθητές της Γ’ γυμνασίου κι εάν η διαπραγμάτευση τέτοιων θεμάτων ταιριάζει περισσότερο  
σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Λυκείου ή σε φοιτητές. Οι  αντιρρήσεις βασιζόταν κυρίως 
στην έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης των μαθητών πάνω στα εθνικά δίκαια για τα βιοηθικά 
θέματα, αλλά και στις βιοιατρικές, φιλοσοφικές, νομικές και θεολογικές προεκτάσεις και 
αναλύσεις για τα θέματα αυτά, και όχι στη γενική σύνδεση με τα μαθήματα της τάξης τους. 
Ωστόσο, οι μαθητές και μαθήτριες διέψευσαν  τους φόβους αυτούς και πέτυχαν στο έργο τους.   

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένα ηθικά προβλήματα που αφορούν την έναρξη 
και το τέλος της ανθρώπινης ζωής, τις νέες δυνατότητες για τις θεραπείες και παρουσιάζουν  στα 
αγγλικά και στα ελληνικά σε συνεργασία με τον Τομέα Ηθικής και Ακεραιότητας της Ερευνας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θεατρικό δρώμενο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 
Σιγκαπούρης “Future Perfect” του Haresh Sharma με διαδραστικό τρόπο,  δηλαδή με συζήτηση με 
το ακροατήριο, προβάλλοντας τα προβλήματα για τα πανανθρώπινα δικαιώματα του σεβασμού 
της ανθρώπινης ζωής. 
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Παιδαγωγικός στόχος 
Ο βασικός παιδαγωγικός στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα σύγχρονα ηθικά 

προβλήματα και τα καταιγιστικά διλήμματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη της Τεχνολογίας. 
Η συμμετοχή τους, είτε σε επιτροπές βιοηθικής, είτε παίζοντας στο θεατρικό δρώμενο, βοηθά 
στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας, συνεργατικότητας, ομαδικότητας, αλλά και στην ανάπτυξη 
δυνατοτήτων και κριτηρίων για την αντιμετώπιση των μελλοντικών σοβαρών θεμάτων. Επιπλέον, 
η παρουσίαση του δρώμενου στην αγγλική γλώσσα,  αλλά και η μετάβαση και συνεργασία με 
σχολεία άλλων Ευρωπαϊκών χωρών  προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και 
απόκτησης σημαντικών εμπειριών. 

Το πρόγραμμα συνδέεται με όσα οι μαθητές διδάσκονται στο μάθημα της βιολογίας της τάξης 
τους σε συνδυασμό με το μάθημα των θρησκευτικών, που προβάλει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
διαχρονικά μέσα από το μάθημα της Ιστορίας της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα ασκούν τις ικανότητές 
τους στη θεατρική αγωγή με διαδραστικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους τόσο στο 
πρωτότυπο αγγλικό κείμενο, όσο και στην ελληνική μετάφραση.     

 
Περιγραφή του Προγράμματος 

Το πρόγραμμα γενικά χωρίζεται σε δύο φάσεις, στην ενημέρωση των μαθητών για τα θέματα 
και κατόπιν στη συμμετοχή τους είτε σε επιτροπές βιοηθικής (2012-13), είτε παίζοντας βιοηθικό 
θεατρικό δρώμενο και συμμετέχοντας στη συζήτηση που ακολουθεί με το κοινό. 

Στην α΄ Φάση του Προγράμματος περιλαμβάνονται: α. Δημιουργία (κλειστής) Ομάδος στο 
facebook. Ο διαδικτυακός τόπος λειτουργεί ως αποθετήριο θεμάτων, εικόνων, ειδήσεων και 
άμεσων ειδοποιήσεων προς όλα τα μέλη. β. Προβολή ταινίας (βιοηθικού προβληματισμού),  γ. 
Επίσκεψη αντιπροσώπου του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Εθνικού Οργανισμοού 
μεταμοσχεύσεων, δ. Επίσκεψη του  δρ Ισίδωρου Καρατζά, επικεφαλής του Τομέα Ηθικής και 
Ακεραιότητας της Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Αυτές οι δράσεις 
πραγματοποιήθηκαν και τις τέσσερις σχολικές χρονιές στα δύο διαφορετικά σχολεία της 
Θεσσαλονίκης. 

Στη β΄ Φάση του Προγράμματος. Το σχολικό έτος 2012-13 οι μαθητές γνώρισαν τα σύγχρονα 
βιοηθικά προβλήματα και κλήθηκαν να συμμετέχουν στις «Επιτροπές Βιοηθικής» και με την δική 
τους κρίση πήραν αποφάσεις στις υποθετικές περιπτώσεις (study cases) και στα διλήμματα που 
ανέκυψαν. Σημαντικό, λόγω της ηλικίας τους, δεν ήταν η ορθότητα ή μη της κρίσης κι απόφασής 
τους, αλλά το ταξίδι να φτάσουν σε αυτή. Στις άλλες χρονιές (2014, 2015, 2016) στη β΄φάση οι 
μαθητές διδάχθηκαν τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα το βιοηθικό δρώμενο 
«Το Τέλειο Μέλλον» του Haresh Sharma, μεταφρασμένο αρχικά στα ελληνικά από τον γράφοντα 
και αργότερα σε βελτιωμένη μετάφραση από την κ. Κ. Γεωργιάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
θεατρικό έργο παραχωρήθηκε με συμβόλαιο από την Ιατρική Σχολή της Σιγκαπούρης και με 
αποκλειστικα δικαιώματα χρήσης του στην Ευρώπη.  
 
Σχολικό έτος 2012-2013  

Το σχολικό έτος 2012-13  το πρόγραμμα είχε τίτλο: «Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Τούμπας 
συζητούν για τη βιοηθική».  

Οι μαθητές καλούνται να λάβουν μέρος σε επιτροπές βιοηθικής.  Αυτό γίνεται μετά την 
ανάθεση από τον καθηγητή περιπτώσεων μελέτης (study cases) και την κατάλληλη ενημέρωση 
πάνω σε θέματα που θα διαπραγματευτούν. Σε όλη αυτή την πορεία της βιωματικής ενασχόλησής 
τους με τους σύγχρονους προβληματισμούς  που προκύπτουν  μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις των 
επιστημών και αφορούν βιοηθικά ζητήματα, οι μαθητές, ως κριτές, παίρνουν αποφάσεις. 

Ως οι κύριοι υπεύθυνοι του αποτελέσματος της κρίσης τους, οι μαθητές, βλέπουν τα βιοηθικά 
ζητήματα, όχι απλά ως επιστημονικές ανακοινώσεις, αλλά και ως καταστάσεις που έχουν άμεση 
σχέση με τη δική τους ζωή. Προβληματίζονται και διαπιστώνουν μέσα από τον ρόλο τους ότι 
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις πάνω στα σημαντικότατα αυτά θέματα. Με αυτό τον τρόπο οι 
μαθητές ενημερώνονται, αλλά και συμμετέχουν σε καταστάσεις, όπου αναλαμβάνουν ρόλους μιας 
αληθινής κοινωνίας, είτε σαν απλοί πολίτες, είτε σαν ειδικοί κριτές. 
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Για τις δράσεις του προγράμματος υπάρχει σχετική δημοσίευση (Φανάρας, 2013) μαζί με 
φωτογραφικό υλικό και αναλύεται η πρώτη προσπάθεια  της δημιουργίας επιτροπών βιοηθικής 
και η συμμετοχή μαθητών σε αυτές για να αξιολογήσουν δοσμένα εικονικά σενάρια βιοηθικού 
προβληματισμού και διλημμάτων. Στο σημείο αυτό αναφέρεται η επιτυχία της προσπάθειας, που 
εκφράσθηκε με επαινετικά σχόλια, τόσο από τους συμμετέχοντες, όσο κι από όσους 
παρακολούθησαν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. 

 
Σχολικό έτος 2013-14 

Το σχολικό έτος 2013-14 σε συνεργασία με τον Τομέα Ηθικής και Ακεραιότητας της 
΄Ερευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 
βιοηθικό δρώμενο σε φοιτητές σε εκδήλωση. Ο τίτλος του προγράμματος, ενταγμένου και αυτή τη 
χρονιά στα προγράμματα αγωγής υγείας της Διεύθυνσης Δ.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ήταν 
«Οι μαθητές τους 2ου Γυμνασίου Τούμπας εμβαθύνουν στη βιοηθική». Η συνάδελφος ΠΕ07 
Μαρία Γκότσικα δίδαξε  στους μαθητές το θεατρικό δρώμενο, ενώ η α΄φαση πραγματοποιήθηκε 
στο σχολείο με τις ενημερωτικές επισκέψεις, συζητήσεις και προβολές έργου βιοηθικού 
ενδιαφέροντος.  

Η προσπάθεια για την παρουσίαση του βιοηθικού θεατρικού δρώμενου στο κοινό και η 
συζήτηση σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα) με φοιτητές αποτέλεσε πιλοτικό έργο, 
εμπλέκοντας κάθε φορά φορείς και ιδρύματα στη βιοηθική συζήτηση. Το θεατρικό δρώμενο «Το 
Τέλειο Μέλλον» του Haresh Sharma, προβάλει 3 μικρές ιστορίες από το μέλλον, με σκοπό να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον του θεατή στη συζήτηση που θα ακολουθήσει (Sharma, 2013). Ένα 
ερωτευμένο ζευγάρι νέων που λαμβάνει τον ορό νεότητας φθάνει στα 200 έτη. Μια μητέρα 
αναζητά απεγνωσμένα βλαστοκύτταρα (Fanaras, 2010) για να σώσει τη νεφροπαθή κόρη της κι 
ένας νέος με τη μητέρα του αναζητά το τέλειο παιδί σε εργαστήριο σχεδιασμού μωρών. Τρεις 
ιστορίες για το τέλειο μέλλον, για την κατάκτηση του παντοτινού, τελικά αυτό είναι εφικτό;  

Το βασικό θέμα του θεατρικού δρώμενου είναι η βελτίωση του ανθρώπου (enhancement), 
μια εντελώς νέα έννοια για τους μαθητές –ακόμη και για τους καθηγητές- και στην αντιμετώπισή 
της με ηθικούς και κοινωνικούς όρους και προσεγγίσεις. Η βέλτιωση του ανθρώπινου οργανισμού 
περιλαμβάνει ιατρικές επεμβάσεις στον υγιή οργανισμό, που αποβλέπουν στη διαμόρφωση 
επιθυμητών χαρακτηριστικών φυσικών, ψυχικών ή διανοοητικών (Eθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 
2013).  

Η παρουσίαση του έργου και η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Μάιο του 2014 
στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο μάθημα της 
Βιοηθικής του Καθηγητή Δρ Νικολάου Κόιου.  

 
Σχολικό έτος 2014-15 

Η σχολική χρονιά βρίσκει πλέον το πρόγραμμα στο 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με τον τίτλο : 
«Προβληματισμός σε ηθικά ζητήματα μέσω της Τέχνης» και με τη βοήθεια της κ. Κ. Γεωργιάδου 
στη διδασκαλία του βιοηθικού θεατρικού δρώμενου στα αγγλικά και με προοπτική τη συμμετοχή 
της ομάδος στο 20ο NEC Forum (National Ethics Committees) στη Ρώμη μπροστά στους 28 
εθνικούς αντιπροσώπους των επιτροπών ηθικής-βιοηθικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Δυστυχώς, οι διοργανωτές δεν ενσωμάτωσαν τη δράση αυτή στο πρόγραμμά τους, παρά μόνο ως 
ομιλητή τον γράφοντα με εισήγηση «Teaching Bioethics through innovative methods» (Fanaras, 
2014). Ωστόσο, στη σχετική εισήγηση συμπεριελήφθη η παρουσίαση της προσπάθειας των δύο 
προηγούμενων ετών στο Γυμνάσιο της Τούμπας, αποκομίζοντας θετικά σχόλια από τους 
αντιπροσώπους  για την τόλμη να διδαχθούν τα θέματα αυτά με επιτροπές βιοηθικής αρχικά και 
κατόπιν με θεατρικό δρώμενο. Ανάλογες προσπάθειες αναφέρθηκαν μονο σε Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού και φυσικά απευθυνόμενα σε φοιτητές. 

Οι μαθητές όμως της τρίτης ομάδος δεν απογοητεύθηκαν και τελικά διοργανώθηκε ανοικτή 
παρουσίαση του έργου με ανοικτή συζήτηση στο Τεχνολογικό Πάρκο και Μουσείο, ΝΟΗΣΙΣ. Για 
το λόγο αυτό το Μάιο του 2015 ταξίδεψε από τη μακρινή Σιγκαπούρη ο Καθηγητής Ιατρικής 
Λεονάρντο Ντε Κάστρο για να παραστεί ως αντιπρόσωπος της Σχολής στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
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και ο Δρ Ισίδωρος Καρατζάς, επικεφαλής του Τομέα Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας της 
ΕΕ.  

Ο καθηγητής Ντε Κάστρο επαίνεσε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου της ομάδος, καθώς στη 
Σιγκαπούρη το έργο στα αγγλικά το παρουσίαζαν στους μαθητές επαγγελματίες ηθοποιοί και 
επεσήμανε ότι η ατμόσφαιρα στην συζήτηση της μιας ώρας που ακολούθησε στο δοσμένο 
ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) του θύμισε όσα έμαθε για τις συζητήσεις στην Αρχαία Αγορά 
της Αθήνας, της γενέτειρας της συζήτησης και του διαλόγου ως μεθόδου μάθησης. 
    Όταν γύρισε στη Σιγκαπούρη πρότεινε τηλεδιάσκεψη-συζήτηση με σχολείο της χώρας. 
Σημαντική ήταν η εμπειρία της τηλεδιάσκεψης με θέμα τον προβληματισμό στα θέματα της 
βιοηθικής μέσω της τέχνης με το Κινέζικο Σχολείο Θηλέων της Σιγκαπούρης. Την Παρασκευή 29 
Μαίου 2015 στο Κέντρο Νόησις πραγματοποιήθηκε σύνδεση μιας ώρας με τη Σιγκαπούρη. Τη 
συζήτηση διεύθυναν ο γράφων μαζί με την κ. Κ. Γεωργιάδου από την Ελλάδα και ο καθηγητής 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης δρ Λεονάρντο Ντε Κάστρο από την άλλη μεριά.  

Οι μαθητές επέδειξαν αυτοπεποίθηση στη συζήτηση για δύσκολα θέματα, όπως η παράταση 
της ζωής με τη λήψη του «ορού νεότητας», η επίσκεψη μητέρας και γιου για σχετική παραγγελία 
σε εργαστήριο σχεδιασμού μωρών, αλλά και η μη πρόσβαση στα αγαθά της υγείας λόγω 
οικονομικών δυσκολιών. Οι μαθητές φάνηκαν χαλαροί κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, 
μιλώντας για την ηθική, την οικονομία, την διαφορετικότητα, την παγκοσμιοποίηση και ένα από 
τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της διαδικασίας ήταν, η συνειδητοποίηση ότι άσχετα από το 
κοινωνικό περιβάλλον του καθενός, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπορούν να επικοινωνήσουν 
αποτελεσματικά όταν μπορούν να συζητήσουν γύρω από θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. 

  
Σχολικό έτος 2015-16 

Το πρόγραμμα που εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2015-16 με τον τίτλο της παρούσας 
εισήγησης, αποτέλεσε τη συνέχεια των τριών προαναφερομένων προγραμμάτων. Προβλήθηκε η 
δυνατότητα που προσφέρει η Τέχνη (αφήγηση, θεατρικό δρώμενο, ζωγραφική, κινηματογράφος) 
ως μέσο διδασκαλίας και εξερεύνησης των σύγχρονων βιοηθικών ζητημάτων και την ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών με ρόλους.   

Τα δύο τελευταία χρόνια (2015-16) η αναπληρώτρια Διευθύντρια κ. Κωνσταντίνα 
Γεωργιάδου είχε την ευθύνη της διδασκαλίας του θεατρικού δρώμενου «Το τέλειο μέλλον» του 
Haresh Sharma, που αποτελεί και την κύρια δραστηριότητα-εκδήλωση του προγράμματος 
(Φανάρας, 2016). Το σχολικό έτος 2015-16 παρουσιάσθηκε το βιοηθικό θεατρικό δρώμενο στο 
Ευρωπαϊκό Σχολείο ΙΙΙ στις Βρυξέλλες στις 11 Μαρτίου 2016 και έγινε συζήτηση με τους 
Ελληνες μαθητές σύμφωνα με τις τέσσερεις ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου που ακολουθεί 
πάντα το δρώμενο. Επιπλέον, στις 31 Μαρτίου κλιμάκιο της ομάδος μας παρουσίασε το ίδιο 
δρώμενο στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας τους Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών σε πολυπληθές ακροατήριο φοιτητών, έχοντας τη ευκαιρία να διαλεχθεί μαζί τους μετά 
την παρουσίαση (Φανάρας, 2016).  

Οι μαθητές που ανέλαβαν τους ρόλους του θεατρικού εμβάθυναν στην πορεία της 
ενασχόλησής τους με αυτό, σε έννοιες δύσκολες. Όμως η τέχνη τους πρόσφερε με ελκυστικό 
τρόπο μια νέα προοπτική μάθησης (Moore, 2004). Είναι εύκολα κατανοητό πως λειτουργεί ο 
συνδυασμός αυτός δηλαδή ανάληψη ρόλων – κατανόηση. Όμως, η βασική καινοτομία που 
εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα αυτό ήταν η συζήτηση που ακολουθούσε το θεατρικό δρώμενο. 
Έτσι οι μαθητές-ηθοποιοί προσπαθούσαν να παρουσιάσουν στο κοινό τους τα βιοηθικά ζητήματα 
των πρωταγωνιστών, ώστε να γίνουν κατανοητά και να μπορέσουν να προβληματίσουν τους 
θεατές για την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων (Knight, 2014). 

Συμμετέχοντας στη δράση, παρουσίασαν το θεατρικό δρώμενο σε μαθητές διαφόρων ηλικιών 
και από διαφορετικές χώρες καθώς και σε γονείς, καθηγητές και άλλους. Ας σημειωθεί η 
ουσιαστική βοήθεια σε αυτό το ταξίδι στα θέματα της βιοηθικής και από άλλες μορφές Τέχνης, 
όπως η ζωγραφική. Δεν ζητήθηκε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν σαν μια εύκολη διαδικασία 
μάθησης. Τους ζητήθηκε να σχολιάσουν πίνακες βιοηθικού περιεχομένου που έδειχναν 
παραστάσεις, όπως μια μορφή μελλοθάνατης γυναίκας και μέσω ουσιαστικών ερωτημάτων 
ανταλλάχθηκαν απόψεις.  
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Επίσης, μέσω της κλειστής ομάδας στο διαδίκτυο (facebook) οι μαθητές ενημερώνονταν με 
σχετικές πληροφορίες για τα βιοηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις εξελίξεις στην σύγχρονη 
επιστημονική πραγματικότητα. Αποδείχτηκε πως μπορούσαν να τα κατανοήσουν καλύτερα μετά 
την συμμετοχή τους στο θεατρικό και τις ακόλουθες συζητήσεις. Αξίζει να αναφερθεί η διαφορά 
στις αναρτήσεις που γίνονταν εκ μέρους των μαθητών στην αρχή και στο τέλος της διάρκειας του 
προγράμματος. Οι μαθητές αναγνώριζαν πλέον επιστημονικές δημοσιεύσεις που έθιγαν παρόμοια 
ζητήματα βιοηθικής με αυτά που ασχολήθηκαν και τα κοινοποιούσαν στην ομάδα. 

Η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος διδασκαλίας είναι ένας στόχος που κάθε 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιδιώκει για να φτάσει σε μια επιτυχημένη διδασκαλία. Είναι μια 
διαδικασία  που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα τι διδάσκουμε (το περιεχόμενο των 
θεμάτων) και πως το διδάσκουμε (πηγές και μέθοδοι) και έτσι κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί 
προτείνουν στους μαθητές να συμμετέχουν σε διάφορες εργασίες για να διευρύνουν το μαθησιακό 
τους ορίζοντα μέσω καινοτόμων μεθόδων μάθησης. 

Τα θέματα της Ηθικής γύρω από τις  Επιστήμες, είναι μια περιοχή αρκετά «ανοίκεια» και 
«δύσκολη» για τους νεαρούς μαθητές των 14-15 ετών, για να τα επεξεργαστούν και να τα 
καταλάβουν. Έτσι, οι δράσεις που αναφέρθηκαν, οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
συνδυάζουν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες κατά τις οποίες οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί να έχουν έναν αποφασιστικό ρόλο σε όλη τη διαδρομή για την απόκτηση κάποιων 
γνώσεων γύρω από αυτά. 

 
Συμπεράσματα  
1. Η διδασκαλία ηθικών και βιοηθικών θεμάτων σε μαθητές της Γ’ Γυμνασίου (15 ετών) αποτελεί 
καινοτόμο, ενδιαφέρουσα κι επίπονη εργασία. 
2. Η διδασκαλία της βιοηθικής μέσω της Τέχνης συνιστά ελκυστικό και καινοτόμο μέθοδο για 
τους μαθητές να ανακαλύψουν τα βιοηθικά ζητήματα. 
3. Όταν οι νεαροί μαθητές αντιμετωπίζουν σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα και οι δάσκαλοί τους 
ζητούν τη γνώμη και τις αποφάσεις τους, το κυριότερο όφελος είναι η προετοιμασία υπεύθυνων 
πολιτών.  
4. Στα τέσσερα έτη εκπόνησης του προγράμματος, είτε με τη μορφή επιτροπών βιοηθικής, είτε 
μέσω της τέχνης, οι μαθητές έμαθαν, σκέφτηκαν και αποφασίσαν για τα σοβαρά σύγχρονα 
βιοηθικά θέματα και προβλήματα. 
5. Εκτός από την ενασχόληση με τα βιοηθικά ζητήματα, οι μαθητές ως ηθοποίοι όχι μόνο έπαιξαν, 
αλλά συζήτησαν διαδραστικά μετά το τέλος του θεατρικού δρώμενου, αποδεικνύοντας το 
σημαντικό ρόλο της τέχνης. Πολλές ενδιαφέρουσες και εμπνευσμένες απόψεις ακούστηκαν για τα 
θέματα που θίγει το θεατρικό δρώμενο. 
6. Η δημιουργία καινοτόμου πλαισίου, τρόπου, εργαλείων και μεθόδων εξερεύνησης κατέστησε 
τελικά ελκυστική τη διδασκαλία και το μαθησιακό ορίζοντα των μαθητών. 
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Παράρτημα 
 
 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  ΙΣΩΣ ΓΙΑΤΙ;

1 Αν είχατε τη δυνατότητα  να πάρετε έναν «ορό νεότητας» 
για να σας κάνει να ζείτε για πάντα, θα τον λαμβάνατε; 

    

2 Εάν οι γονείς σας,  σας έλεγαν ότι πρόκειται να 
αποκτήσουν μωρό με σχεδιασμό για αδελφό σας και ότι θα 
ήθελαν να είναι ψηλός, όμορφος και έξυπνος, θα τους 
υποστηρίζατε; 
 

    

3 Αν η μητέρα σας είχε νεφρική ανεπάρκεια και δεν 
μπορούσε να λάβει νέο νεφρό από βλαστικά κύτταρα διότι  
η οικογένειά σας δεν θα το άντεχε οικονομικά, αυτό θα 
ήταν δίκαιο; 
 

    

4 Αν κάποιος συμμαθητής σας έχει καλύτερους βαθμούς στο 
σχολείο μετά τη λήψη χαπιών για την ενίσχυση της μνήμης, 
νομίζετε ότι αυτό θα ήταν εξαπάτηση; 
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Περίληψη 

Η εισήγηση αφορά τις επισκέψεις μαθητών/τριών Α΄ τάξης επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο του 
επαγγελματικού προσανατολισμού σε εργαστηριακό κέντρο το  οποίο αποτελεί δομή της δευτεροβάθμιας 
τεχνικής εκπαίδευσης. Με αφορμή αυτές επιλέχθηκε συνειδητά η διερεύνηση των απόψεων των 
συμμετεχόντων ενόψει της επιλογής ειδικότητας, αναφορικά με γνωστικές δεξιότητες. Τα δεδομένα 
μπορούν να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε η καταλληλότητα αυτών 
να επενεργήσει ουσιαστικά αφενός στον εξορθολογισμό της ύλης και αφετέρου να παρακαμφθούν εμπόδια 
στη μαθησιακή τους πορεία.   Συμπερασματικά η αξιοποίηση δεδομένων της έρευνας αναφορικά με την 
εναρμόνιση παραγόντων του ευρύτερου περιβάλλοντος μάθησης, ενισχύει την καινοτομία αποτελέσματος 
και επικουρεί το συγκεκριμένο περιβάλλον εκπαίδευσης. Επομένως παράγει αποτελέσματα και προσθέτει 
εκπαιδευτική αξία.  
Λέξεις κλειδιά: καινοτομική δράση, μοντέλο σχεδιασμού, δεξιότητες. 

Εισαγωγή 
Η υλοποίηση τέτοιων επισκέψεων στο πλαίσιο του επαγγελματικού αποτελεί ευκαιρία 

βελτίωσης οργανωσιακών μας δομών επειδή γίνεται χρονικά προκαθορισμένα και με κυκλική 
εναλλαγή στα επιμέρους εργαστήρια κατεύθυνσης της μονάδας.  Επιπλέον, με στόχο την 
επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της μαθησιακής διεργασίας στα πλαίσια 
της αποτελεσματικής και ποιοτικής μεθοδολογίας μάθησης, αποτελούν δυνατή αφετηρία 
σταδιακής ανάπτυξης φάσεων και βημάτων λειτουργικής δημιουργικότητας στο σχολικό 
περιβάλλον εργασίας. Δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός και κυρίως να 
αναζητηθούν πρακτικές παρουσίασης γνωστικών αντικειμένων των ειδικοτήτων των τομέων 
ενταγμένων στα προγράμματα σπουδών. Ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
παρωθούνται και ανακαλύπτουν τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες εμπλουτίζουν τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών. Παράλληλα ενσωματώνουν εναλλακτικές μαθησιακές πρακτικές που 
προκύπτουν ανακαλυπτικά και ενισχύουν την αλληλεπίδραση στο μαθησιακό περιβάλλον του 
εργαστηριακού κέντρου. Ακόμη,  παρέχονται ευκαιρίες στους διδάσκοντες να ενεργήσουν σε μια 
«βήμα προς βήμα» δημιουργική διαδικασία  σχεδιασμού/κατασκευής και υλοποίησης ομάδων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

Ταυτότητα του Εργαστηριακού Κέντρου 
Δυνατότητες εκπαίδευσης & κατάρτισης: Η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει πέραν των 

σχολείων τυπικής εκπαίδευσης και τμήματα μη τυπικής εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, ειδικότητες 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τμήματα ενηλίκων του δήμου σε προγράμματα 
προσωπικής ανάπτυξης. Το εργασιακό περιβάλλον αφορά σχολικό εργαστηριακό κέντρο το οποίο 
ως οργανωμένο σύνολο έχει τη δική του κουλτούρα και εκπαιδεύει τους μαθητές σε δεξιότητες. 
Υποστηρίζει σχολικές μονάδες (διαφορετικής κουλτούρας) και η ηγεσία συνεργάζεται με ποικίλες 
ηγετικές συμπεριφορές (Μηλιωρίτσας, Ε., κ.ά., 2016β). Οι ειδικότητες αφορούν τεχνικά 
επαγγέλματα και κατάρτιση. Για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων σπουδών 
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συνδυάζει και αξιοποιεί κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας καθώς εφαρμόζει νέες τεχνολογίες. 
Ακόμη οφείλει να εισάγει καινοτομίες ενώ εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης. 

Στο πλαίσιο των γενικών στόχων του ΕΚ καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια έτσι ώστε να 
προσαρμόζονται συνεχώς στις σύγχρονες ανάγκες τόσο ο εξοπλισμός όσο και οι διδακτικές 
πρακτικές. Η εργαστηριακή διδασκαλία είναι συµπληρωµατική του θεωρητικού εκπαιδευτικού 
µέρους, συνδυάζει θεωρία με την  πράξη και αξίζει ιδιαίτερης βαρύτητας σύµφωνα µε το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, τα επαγγελματικά περιγράμματα και τον προσανατολισµό των 
μαθητών/τριών. Στο μαθητικό δυναμικό υπάρχουν παλιννοστούντες, αλλοδαποί, ενήλικες 
εργαζόμενοι και επαγγελματίες. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η εργασιακή ανασφάλεια και 
η ανεργία επηρεάζουν τη φοίτηση και συμπεριφορά πολλών εξ’ αυτών ενώ πρόβλημα γίνεται η 
μαθητική διαρροή. 

Η πλειονότητα των μαθητών/τριών των εσπερινών επαγγελματικών λυκείων και των 
επαγγελματικών σχολών, εργαζόμενοι, επαγγελματίες και ενήλικες) εγγράφονται στην 
τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση επειδή έχουν επιλέξει το μελλοντικό τους επάγγελμα με βάση 
τις επιθυμίες τους. Σε πολλές περιπτώσεις η επαγγελματική αποκατάσταση με τα υπάρχοντα 
δεδομένα και τη δική τους έρευνα αγοράς αποτελούν διακριτά κριτήρια εγγραφής τους στα 
επαγγελματικά λύκεια(ημερήσια –εσπερινά) και τις επαγγελματικές σχολές. Δίνεται η δυνατότητα 
απόκτησης απολυτηρίου ή πτυχίου. Οι περισσότεροι  δεν επιθυμούν συνέχιση των σπουδών τους 
με οποιονδήποτε τρόπο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αφού είναι επαγγελματίες και έχουν επαφή 
με την αγορά εργασίας(συνθήκες, απαιτήσεις, διαμόρφωση επαγγελματικού πλαισίου και 
δυνατοτήτων επιχειρησιακών δράσεων).  

Για την εκπλήρωση στόχων και στην προσπάθεια διαμόρφωσης κουλτούρα ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού η οποία επιβάλλεται από τις συνεχώς 
διαφοροποιούμενες εκπαιδευτικές συνθήκες και τα σύγχρονα σενάρια μαθησιακής πορείας.  

Κομβικής σημασίας λειτουργία είναι η σύνδεση με την αγορά εργασίας και η συνεργασία με 
την τοπική κοινωνία στα περιθώρια ανάπτυξης της μονάδας με βάση την σχετική της αυτονομία.  

Χαρακτηριστικά της ενεργούμενης παρέμβασης 
Με αφορμή τις επισκέψεις και σε συνάρτηση με το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο κρίνονται 

αναγκαίες ενέργειες «αποτελέσματος καινοτομίας» οι οποίες ευνοούν τη μετασχηματιστική 
ηγεσία και διαστάσεις του καινοτομικού της μοντέλου (Μηλιωρίτσας, κ.ά., 2016β), ενισχύουν το 
όραμα και επικουρούν την αποστολή της μονάδας. Η δράση αυτή διερευνά απόψεις του 
συγκεκριμένου μαθησιακού περιβάλλοντος ώστε να μεριμνήσει διαφορετικά και εξατομικευμένα.  

Σκοπός της εισήγησης είναι να αξιοποιηθούν ευρήματα από την ενεργούμενη ποσοτική 
διερεύνηση στον κατάλληλο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Έτσι υποστηρίζεται η 
οργάνωση της διδασκαλίας και της διευκολύνεται η υλοποίηση αυτής. Και τούτο επειδή κεντρίζει 
το ενδιαφέρον του διδασκόμενου, ενεργοποιεί την περιέργεια αυτού και τον κινητροποιεί 
συμμετοχικά. Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο ρυθμός του μαθήματος και διευκολύνεται η 
διαχείριση της τάξης. 

Μαθησιακή πορεία-δημιουργικός σχεδιασμός 

Το μοντέλο σχεδιασμού 
Το μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων οφείλει να 

υπηρετεί ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως απεικονίζονται στο σχήμα (1): 
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Σχήμα 1: Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά  (Προσαρμογή από Ε. Μηλιωρίτσας, 2009β) 

Το μοντέλο σχεδιασμού και το εκάστοτε υπόδειγμα καταλληλότητας δραστηριοτήτων για 
ανάπτυξη «πακέτου» υποσυνόλων δεξιοτήτων αφορά ένα πρότυπο πετυχημένης μαθησιακής 
πορείας. Αναφέρεται σε υπόδειγμα  υλοποιούμενων ενεργειών με καινοτομική αντίληψη δράσης 
ώστε να ενεργοποιούνται κίνητρα (στο σύνολο των εμπλεκόμενων). 

Μαθησιακή πορεία  και κίνητρα 
Κάθε  υπόδειγμα σχεδιασμού σεναρίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εδράζεται σε μια 

γραμμική απεικόνιση ακολουθίας γνωρισμάτων μαθησιακής πρακτικής  που αφορούν την 
απόκτηση  δεξιοτήτων. Αυτά αναφέρονται σε πραγματικά αντικείμενα, στις εξελίξεις της 
τεχνολογίας, τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, το ενδιαφέρον και την 
επαγγελματική δραστηριότητα. Ο κατάλληλος σχεδιασμός δομείται στις δυνατότητες μηδενισμού 
του εύρους μεταξύ επιθυμητού-αναγκαίου και πραγματικά υλοποιούμενου. Η αλληλουχία των 
επιμέρους βημάτων (του σχεδιασμού) επενδύει στις ευκαιρίες μάθησης και την ικανοποίηση. 

Το κατάλληλο υπόδειγμα αξιοποιείται ως παράδειγμα για μίμηση και προβάλλεται ως 
υπόβαθρο διεύρυνσης λειτουργικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον διευκολύνει κάθε  αναγκαία 
ταξινομία μαθησιακών ποιοτικών δεικτών καθώς αποκαλύπτει μια σειρά δυνητικά  αξιοποιήσιμων 
διδακτικών χαρακτηριστικών.  Απαντά στο ερώτημα:«Ποια κριτήρια βοηθούν τον συνδυασμό 
διδακτικών τεχνικών» και «με ποιο τρόπο (πώς) ενδιαφέρουν-ενεργοποιούν διαφορετικές ομάδες 
στόχο;» για να επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα.  

Η διδακτική πράξη εστιάζει σε κάθε μαθησιακή πρακτική με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων 
και την αξιόλογη αξιοποίηση αυτών από τους διδασκόμενους. Δηλαδή η παραγόμενη 
εκπαιδευτική αξία ενδιαφέρει κοινωνικές ανάγκες και αφομοιώνεται στην κοινωνική 
πραγματικότητα επειδή η απεικόνιση της κοινωνίας είναι το εκπαιδευτικό σύστημα σε μεγάλο 
βαθμό. 

 
 
 

Ειδικότη
τα 

Μαθητές
/

Εκπαιδε
υτικός 

Μονάδα
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Ανάπτυξη
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συντονιστικός ρόλος 
αυτο(επαν)αξιολόγηση 
αναβάθμιση 

υποδομές-οργάνωση 
καινοτομία κ μάθηση 
ποιότητα κ βελτίωση 

ομάδες υποστήριξης συναδέλφων 
καθοδήγηση-υποστήριξη 
υλικό για ασύγχρονη χρήση 

συνεργασία-δημιουργικότητα 
ανατροφοδότηση 
επικοινωνία-αλληλεπίδραση 
ευρηματικότητα νέων τρόπων γνώσης
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Αξιολογική διαδικασία διδασκαλίας  
Η προετοιμασία, η πληρότητα, η σαφήνεια του σχεδίου μαθήματος υποστηρίζουν την 

καταλληλότητα εννοιών και τη σαφήνεια των στόχων  της διδασκαλίας. Η επιλογή μεθόδου και η 
εφαρμογή τεχνικών διδασκαλίας παράλληλα με τα μέσα διδασκαλίας συνδέονται με την κατανομή 
του χρόνου, το ρυθμό μαθήματος και τη διαχείριση της τάξης.  

Βασικά κριτήρια της πορείας μιας διδακτικής ενότητας είναι η δραστηριοποίηση και 
παρακίνηση των μαθητών, η επικοινωνία διδάσκοντα-μαθητών και η μεταξύ τους σχέση. Το 
κατάλληλο κλίμα και ο βαθμός αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από την καταλληλότητα των σχεδιασμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες σκοπό 
έχουν την ανάπτυξη συνόλων δεξιοτήτων όπως γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και 
μεταγνωστικών. Ένας καλός σχεδιασμός υποστηρίζει την καταλληλότητα τεχνικών αξιολόγησης, 
την εφαρμογή τους και διευκολύνει την διαχείριση του χρόνου σε κλίμα ικανοποίησης διδάσκοντα 
και διδασκόμενων.   

Η αξιοποίηση του φύλλου έργου βοηθά την απόδοση των ομάδων και η περιοδική του 
αναπροσαρμογή βελτιώνει εσωτερικές διαδικασίες στο εργαστηριακό περιβάλλον μάθησης καθώς 
στο μικροεπίπεδο του τομέα της ειδικότητας ανακύπτουν αποδοτικότερες σχέσεις και επέρχεται 
προσφορά μεγαλύτερης ικανοποίησης (πλαίσιο και λειτουργία της ομάδας, επιτεύγματα, συνάφεια 
αναγκών-στόχων, αλληλουχία των γνωστικών αντικειμένων, ετοιμότητα, σύνδεση με πεδία που 
ενδιαφέρουν τους μαθητές/τριες, εναλλακτικός χειρισμός αναλυτικού προγράμματος).  

Υλοποίηση της δράσης 

Για τα τμήματα πρωινού κύκλου (υποστηριζόμενης μονάδας της οποίας οι μαθητές/τριες 
μετακινούνται στο εργαστηριακό κέντρο δύο ημέρες την εβδομάδα, η επίσκεψη έγινε στις 12-4-16 
(ένα τμήμα) και στις 19-4-16 (το άλλο τμήμα). Η δράση για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας 
διεξήχθη στις 09-5-16 και για το βραδινό κύκλο στις 11-5-2016. 

Στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού η άλλη ομάδα πέντε τμημάτων 
του πρωινού κύκλου επισκέφθηκε τη μονάδα από 31-3-16 μέχρι και 22-4-16 και στις 10-5-16. Τα 
ερωτηματολόγια δόθηκαν με την ολοκλήρωση της επίσκεψης σε όλα τα εργαστήρια κατεύθυνσης. 

Μεθοδολογία της έρευνας  

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποσοτική διερεύνηση με εργαλείο συλλογής 
ερωτηματολόγιο. Δόθηκαν 165 ερωτηματολόγια στο χώρο διεξαγωγής της  δράσης μετά την 
ολοκλήρωση των επισκέψεων. Συμπληρώθηκαν 139 ερωτηματολόγια. Το δείγμα είναι 
αντιπροσωπευτικό. Τα ποσοτικά δεδομένα και τα ποιοτικά σχόλια των συμμετεχόντων 
προσφέρουν στοιχεία τα οποία αφορούν αυτό που πραγματικά συμβαίνει.  
Χαρακτηριστικά του δείγματος: Λόγω των τεχνικών ειδικοτήτων των υποστηριζόμενων 

σχολικών μονάδων, στη συμμετοχή κατά φύλο, τα αγόρια αποτελούν κάτι λιγότερο από τα 7/10 
του δείγματος.   

Ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καλύπτουν μια πληθώρα λόγων οι οποίοι αναφέρονται στη 
διαδικασία οργάνωσης της διδασκαλίας και της αποτίμησης αποτελεσμάτων σχετιζομένων με τους 
αρχικούς στόχους. 

Το ευρύ φάσμα απαντήσεων  αποκαλύπτει μια σειρά διδακτικών χαρακτηριστικών και μια 
αναγκαία ταξινομία μαθησιακών ποιοτικών δεικτών αξιοποίησης αυτών στο σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων. 

Αξιολόγηση οργάνωσης–λειτουργικότητας–αποτελεσματικότητας της δράσης 

Από τα ποιοτικά δεδομένα του πονήματος προκύπτει ότι η συνεργασία με τους υπευθύνους 
υλοποίησης στο εργαστηριακό κέντρο υπήρξε εξαιρετική. Αυτό αφενός δικαιολογείται από την 
ένταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για καινούργιους μαθητές/τριες στην 
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ειδικότητά τους και αφετέρου τεκμαίρεται από τον συναγωνισμό των τομέων. Τα δύο αυτά 
πραγματολογικά δεδομένα ενσωματώνουν καινοτομική αντίληψη δράσης και επιδρούν αυτό-
βελτιωτικά σε κάθε προσπάθεια ένταξης ενεργειών δημιουργικότητας και ανάδειξης καλών 
πρακτικών.  
- Στο σύνολο του δείγματος σε ποσοστό 60% έχουν επιλέξει την ειδικότητα που θα 

ακολουθήσουν. Στα ημερήσια: έξι στους δέκα συμμετέχοντες έχουν επιλέξει (ναι: 65%, όχι: 
35%), ενώ το ήμισυ των ερωτώμενων του βραδινού κύκλου απαντούν καταφατικά.  

- Γνωρίζουν τί είναι το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) μόνο τέσσερις στους δέκα από τους 
συμμετέχοντες των υποστηριζόμενων σχολικών μονάδων. Με άλλα λόγια απαιτείται 
περισσότερη προσπάθεια αναφορικά με την δομή, εμπλοκή και  αποστολή της μονάδας (δομή 
ενταγμένης στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση). Δηλαδή επιβάλλεται 
διαφορετική αντίληψη δράσης για αποτέλεσμα καινοτομίας και με στόχο μια αυξητική 
επίδραση στο βαθμό εξωστρέφειας (Μηλιωρίτσας κ.ά., 2016α). 
Έχουν ακούσει για το Ε.Κ. από το σχολείο τους, από εκπαιδευτικούς τάξης, κάποιοι στο 

πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ δεν λείπει αναφορά μέσου 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Στους μαθητές/τριες που μετακινούνται στη μονάδα(δεν είναι στο ίδιο σχολικό συγκρότημα), 
εντύπωση τους έκανε η μεγάλη έκταση χώρων (μεγάλες αίθουσες, άνετοι διάδρομοι) και 
θαυμασμό τους προκάλεσε το πλήθος του εξοπλισμού (όργανα, συσκευές, πάγκοι εργασίας, 
διατάξεις, επιβλητική χωροθέτηση και εργονομίες). 

Τέλος στο χρόνο ελεύθερης συζήτησης (έχουν συλλεχθεί τα ερωτηματολόγια) διατυπώνουν 
άποψη για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην υλοποίηση της δράσης και επιπλέον 
κάποιοι ιεραρχούν αξιολογικά (επικοινωνία, διαχείριση και πειθαρχία, σαφήνεια, σχέσεις σύνδεση 
με την πραγματικότητα). 
- Η συγκεκριμένη επίσκεψη και το εργαστηριακό περιβάλλον θεωρούν ότι εναρμονίζεται με: 

 

συ
μφ

ω
νώ

 
απ

όλ
υτ

α 

συ
μφ

ω
νώ

 

δε
ν 

έχ
ω

 
γν

ώ
μη

 

δι
αφ

ω
νώ

 

δι
αφ

ω
νώ

 
απ

όλ
υτ

α 

τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας 33% 32% 24% 7% 4% 
τη μελλοντική τους πορεία 15% 44% 28% 8% 5% 

την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 22% 51% 15% 6% 6% 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 24% 49% 15% 8% 4% 

την επιλογή ειδικότητας 16% 38% 32% 9% 5% 
Πίνακας 1: Βαθμός συμφωνίας με παραμέτρους σταδιοδρομίας 

Από τις απαντήσεις συνάγεται αβίαστα ότι: η αποτελεσματικότητα  είναι θέμα περαιτέρω 
βαθύτερης έρευνας και η ενασχόληση με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία απαιτεί συνεχείς 
τροποποιήσεις του διδακτικού υλικού, χρειάζεται διαρκή εμπλουτισμό δραστηριοτήτων και 
εναλλακτική τροποποίηση των προσδοκώμενων. Και τούτο γιατί για να αξιοποιηθεί αυτό που 
συμβαίνει, πρέπει να αναλύεται με σαφή γνώση επειδή υπάρχει μεγάλη απόσταση πάντοτε από το 
σχεδιασμό στην τεχνική εφαρμογή και κάλυψη.  
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Κατά την άποψή τους σύμφωνα με το διάγραμμα 1 η επίσκεψη συνδέεται με: 

 
Διάγραμμα 1: Εναρμόνιση με παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος μαθησιακής πορείας 

Κυριαρχούν τα ενδιαφέροντα και η πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Το δεύτερο δεδομένο 
σηματοδοτεί την καινοτομικότητα της ενέργειας επειδή η καινοτομία  αφορά το (κοινωνικό) 
σύνολο(δοκιμάζεται, υπηρετεί αυτό) και για να παράξει αξία πρέπει να έχει αποτέλεσμα. 

Οι προσδοκίες ως κάτι το πιο μακρινό δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητά τους, οπότε αυτό 
αφήνεται άτυπα στους σχεδιαστές των προγραμμάτων σπουδών και στην υπευθυνότητα των 
μάχιμων εκπαιδευτικών της τάξης. Κατά επίταση αφορούν το σύλλογο διδασκόντων, την ηγετική 
συμπεριφορά και το υλοποιούμενο στυλ ηγεσίας (Μηλιωρίτσας, κ.ά. 2016β), με προεκτάσεις στη 
διαμόρφωση οράματος, εκπλήρωσης της αποστολής της μονάδας και στην κοινή λήψη 
αποφάσεων. Δηλαδή συσχετίζεται με το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται στη μονάδα. Συμπερασματικά ενισχύει την εξωστρέφεια συνεπικουρώντας την 
ανοιχτότητα στο πλαίσιο της σχετικής αυτονομίας του συγκεκριμένου περιβάλλοντος μάθησης 
(Μηλιωρίτσας, 2015β∙ π.π.).      

Σε όλες τις επιλογές υπάρχει ποσοστό περίπου 15% που απαντά αρνητικά. Και για το λόγο 
αυτό, τα δεδομένα του πονήματος μπορούν να αξιοποιηθούν θετικά στη δόμηση  και δημιουργία 
κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία και τη μάθηση.  

Σε σημαντικό ποσοστό οι απαντήσεις «δεν έχω γνώμη» καλύπτονται από το δυναμικό του 
πρωινού κύκλου (ημερήσια με ηλικιακό προφίλ 16-18 ετών) και αποτελεί άλλη παράμετρο 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας (Μηλιωρίτσας, 2014).  

Η προσαρμογή σεναρίων εργαστηριακής διδασκαλίας για τους ενήλικες (εσπερινό κ σχολείο 
δεύτερης ευκαιρίας) οφείλουν να υπηρετούν το δικό τους τρόπο μάθησης, τη διαθεματικότητα και 
επιπροσθέτως  την εναλλακτικότητα  των μεθόδων που επιλέγονται. Από τα παραπάνω αναδύεται 
η σημαντικότητα της ανατροφοδότησης και η χρηστικότητα του αναστοχασμού επί της 
καθημερινής μαθησιακής πρακτικής (με ενδεικτική αφορμή: τη βαθμονόμηση του βαθμού 
αλληλεπιδραστικής συμπεριφοράς των διδασκόμενων στη γνωστική ενότητα).   

Η κουλτούρα της μονάδας και η προσωπικότητα του διδάσκοντα λειτουργεί ενισχυτικά στις 
απαντήσεις με θετικό πρόσημο (τήρηση προγράμματος, οργάνωση διδασκαλίας, ρυθμός 
μαθήματος, φύλο έργου-ελέγχου, αλληλουχία δραστηριοτήτων, επικοινωνία, τήρηση 
συμβολαίου).  
- Η συγκεκριμένη επίσκεψη ικανοποίησε τις προσδοκίες τους σε βαθμό: 

απόλυτα  ικανοποιητικό(20%), πολύ   ικανοποιητικό(40%), ικανοποιητικό(30%), λίγο  
ικανοποιητικό (10%), καθόλου (0%). ΔΑ: 8. 

- Η συγκεκριμένη επίσκεψη κατά τη γνώμη τους είναι: σχολικός περίπατος (9%), εκπαιδευτική 
επίσκεψη (66%),  διδακτική επίσκεψη (25%). Υπάρχει αντικείμενο για  συζήτηση στην τάξη 
και αποσαφήνιση των όρων (ΔΑ:14 και ένας στους δέκα απαντά σχολικός περίπατος). Με 
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αφορμή αυτό το εύρημα μπορούν να αξιοποιηθούν λειτουργικά σενάρια για τη διαμόρφωση 
του συμβολαίου στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ακόμη από τη σχολική διοίκηση με στόχο 
τη συμμετοχική δράση και την καλλιέργεια εταιρικής αντίληψης στη λήψη αποφάσεων. 

- Η επίσκεψη στο εργαστηριακό κέντρο προσθέτει/καλύπτει/διαμορφώνει γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις, συμπεριφορές (όπως απεικόνιση στο διάγραμμα 2): 
(με αύξουσα σειρά ιεράρχησης από 1 μέχρι 4) 

 
Διάγραμμα 2:   Ιεράρχηση με αύξουσα σειρά επιλογής          

Αποτυπώνεται ως πρώτη προτεραιότητα η έμφαση στις γνώσεις (δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία, αποστήθιση, εξεταστικοκεντρικό σύστημα), με ελλιπή χαρακτηριστικά ανοιχτής και  
αλληλοδραστικής λειτουργίας. Ένας στους τέσσερις επιλέγει τις γνώσεις ως μοναδική επιλογή. 
Δεν απάντησαν: δώδεκα. 

Οι δεξιότητες αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για δύο στους δέκα. Μόνο ένας στους πέντε 
την θεωρεί μοναδική επιλογή. Το εύρημα δικαιολογείται από την αντίληψη της ελληνικής 
κοινωνίας για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Με άλλα λόγια ερμηνεύεται η ατέλεια 
της μάθησης στην εργασία και η ελλιπής πληροφόρηση για τις απαιτήσεις σε δεξιότητες στη 
σύγχρονη εργασία και την επαγγελματική σταδιοδρομία.  

Τα ¾ του δείγματος επιλέγουν τη διαμόρφωση στάσεων ως τρίτη και τέταρτη προτεραιότητα. 
Προκύπτει λοιπόν ανάγκη ενασχόλησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με το 
οικογενειακό κλίμα και αγωγή παράλληλα με την διαμόρφωση κοινωνικής ταυτότητας. Το 
σημαντικά χαμηλό ποσοστό επιλογής ως πρώτης προτεραιότητας οδηγεί σε κατεύθυνση πλέον 
ανοιχτών προγραμμάτων σπουδών. 

Αναφορικά με τις συμπεριφορές, η ποσοστιαία ιεράρχηση προτεραιότητας  κατανέμεται 
σχεδόν ισόποσα. Δυνητικά λοιπόν, κατά το σχεδιασμό δραστηριοτήτων (διδακτικών και  
εκπαιδευτικών) για την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων πρέπει να αξιοποιούνται στοιχεία της 
κοινωνιογνωσίας. Με άλλα λόγια οφείλεται έμφαση και εστίαση σε παραμέτρους κοινωνικής 
υπευθυνότητας. 

- Κατά την άποψή τους η επίσκεψη ενδυναμώνει την κριτική σκέψη, τη 
δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα (διαγραμματική απεικόνιση 3): 

(με αύξουσα σειρά ιεράρχησης από 1 μέχρι 3)  

40% 19% 5% 23%

22% 17% 20% 20%

8% 21% 25% 23%

6% 22% 39% 23%

24% 21% 11% 11%

1η

2η

3η

4η
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Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις Συμπεριφορές
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Διάγραμμα 3: Ιεράρχηση επιλογής κυρίαρχων γνωστικών δεξιοτήτων          

Τέσσερις στους δέκα πιστεύουν τη δημιουργικότητα ως πρώτη προτεραιότητα. Τα 2/4 των 
ερωτώμενων επιλέγουν ισόποσα την κριτική σκέψη και την ευρηματικότητα αντίστοιχα. Δεν 
απάντησαν: δέκα εννέα. Διαφαίνεται η αναγκαιότητα εστίασης στην καλλιέργεια γνωστικών 
δεξιοτήτων. Η δημιουργικότητα ως πλέον προσφιλής έννοια θεωρείται κυρίαρχα ως πρώτη και ως 
μοναδική επιλογή. 

Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον (διδακτικό-μαθησιακό), πρέπει να δρα αποτελεσματικά 
και αλληλεπιδραστικά σε μια συγκεκριμένη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Οι γνωστικές 
δεξιότητες είναι σημαντικά κρίσιμες ως εργαλεία για να προχωρήσουν οι διδασκόμενοι στην 
πληροφορία και να οδηγηθούν στη γνώση που είναι αναγκαία για να δράσουν. 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Οι συμπερασματικές παρατηρήσεις αφορούν όλους τους συντελεστές της σχολικής κοινότητας. 
Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
ενδιαφέρει: 
- τον εκπαιδευτικό ειδικότερα επειδή στα ευρήματα επικεντρώνονται: 
 η ανάδειξη θεματικών γνωστικών περιοχών για ένταξη στην ενδοσχολική/εσωτερική  

επιμόρφωση 
 η ανακάλυψη διαφορετικών προσεγγίσεων (για την επίτευξη ολοκλήρωσης μιας 

οργανωτικής άσκησης ) 
 η απόκτηση επιπλέον δυνατοτήτων διεύρυνσης και ενίσχυσης απαραίτητων σύγχρονων 

κοινωνικών δεξιοτήτων 
 η ανάπτυξη της ικανότητας  ενσυναίσθησης  
 η κατανόηση του παιδευτικού χαρακτήρα απρόβλεπτων /απρόσμενων συμπεριφορών 

έκφρασης και μη λεκτικού συγχρονισμού των μελών μαθητικής ομάδας εξάσκησης 
επικουρείται 

- το μαθητή/μαθήτρια αφορά επειδή (δια των  αποτελεσμάτων) μεριμνάται:  
 η ανάδειξη του ενδιαφέροντος ανάληψης πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της απόδοσης της 

ομάδας  
 η καλλιέργεια της εκδήλωσης υπεύθυνης στάσης (δια της συμμετοχής ) με στόχο τον 

συγχρονισμό άρα και την αλληλεπίδραση 

25% 34% 32% 9%

40% 22% 12% 26%

25% 30% 29% 12%

Ευρηματικότητα

Δημιουργικότητα

Κριτική σκέψη 

1η 2η 3η μοναδική  επιλογή
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 η ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης για θετική ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών 
της ομάδας (και περαιτέρω η δόμηση σχέσεων για επίτευξη αξιών σε βάθος χρόνου)  

 η διατήρηση διαχρονικών ορθά διαμορφωμένων στάσεων και συμπεριφορών για την 
ολοκλήρωση έργου που ανατίθενται ή εκούσια αναλαμβάνουν 

 η ευρύτερη συνδρομή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τον εργασιακό βίο τους  
 η ενθάρρυνση σχέσεων φιλίας μέσα  από την προσπάθεια για τον κοινό στόχο 
 η ολοκλήρωση του αντικειμένου (της εργαστηριακής άσκησης ) 
 η εξοικείωση σε διαφορετικά στυλ μάθησης (ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητες) 
 η ανταλλαγή απόψεων για τη διαμόρφωση (σύγχρονων θεωρήσεων) προσέγγισης 

εργαστηριακών γνωστικών αντικειμένων και η συνεπαγόμενη αξιοποίηση αυτών σε 
εναλλακτικού τύπου δημιουργία εναλλακτικών δραστηριοτήτων 

 η ενίσχυση της επικοινωνιακής τακτικής  
 η γνωριμία νέων αλληλοσυμπληρούμενων «μονοπατιών» σεναριακής διδασκαλίας 
 η προώθηση ανταλλαγής εμπειριών οριζόντια στον ίδιο τομέα αλλά και  
 η ένταξη δημιουργικότητας ως λειτουργικού εργαλείου επέκτασης /πρόταση των εμπειριών 

κατακόρυφα  στο  περιβάλλον εργασίας (δηλαδή και σε άλλους τομείς ειδικοτήτων) 
 η δυνατότητα αξιοποίησης του «συναγωνισμού» και η ενσωμάτωση οργανωσιακών 

διαδικασιών στη συνολική λειτουργία της μονάδας. 
Η παραγόμενη εκπαιδευτική αξία αφορά τη μονάδα επειδή από τα  δεδομένα της δράσης 

προκύπτουν:                                                                            
- εμπλουτισμός δια της παραγόμενης εκπαιδευτικής αξίας του πλαισίου οράματος και του πεδίου 

αποστολής αυτής  
- δημιουργία νέου διδακτικού υλικού  
- εμπλουτισμός υπάρχοντος (χρησιμοποιούμενου) εξοπλισμού με πρόσθετες  δυνατότητες  
- ευκαιρίες αξιοποίησης νέων εμπειριών και συμπληρωματικών τεχνικών διδακτικής 

παρέμβασης για συνέργειες και συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και κοινότητες μάθησης. 
Σε επίπεδο οράματος και αποστολής με σκοπό τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

δύναται να προωθηθούν διαδικασίες και πρακτικές διαμόρφωσης της υφιστάμενης κουλτούρας 
ώστε: 
- να δημιουργηθούν θεματικά πεδία για ερευνητική εργασία  
- να προκύψουν διαθεματικές δραστηριότητες με ικανότητα αξιοποίησης στα ΣΔΕ (δικτύωση) 
- να παραχθούν σεναριακού τύπου διδασκαλίες για έναρξη σε προγράμματα ενηλίκων 

προσωπικής ανάπτυξης  
- να δημιουργηθεί υλικό (προσδοκώμενα κλπ) για εξ αποστάσεως ανοιχτή εκπαίδευση, για 

ανοιχτή και άτυπη  
- να συσχετιστούν δράσεις σχεδιασμού με εστίαση σε διακριτές δεξιότητες (ζητούμενες) και 

έμφαση σε βιωματικού χαρακτήρα προσέγγιση  
- να σχεδιαστούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με έμφαση στην αλληλουχία διδακτικών 

ενοτήτων και σε αλληλεπιδραστική ανάπτυξη με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα 
- να ευνοηθούν θεματικές περιοχές για ηλεκτρονική μάθηση 
- να συγκριθούν η κλασική διδακτική μέθοδος και η ψηφιακή υποστηριζόμενη τεχνική  
- να αξιοποιηθεί υλικό σύγχρονης εκπαίδευσης   
- να ωφεληθούν φάσεις σύγχρονης εκπαίδευσης (σε εθελοντική βάση)  δηλαδή  

Ειδικότερα συμπεράσματα  

Από τη δράση και την υλοποίησή αυτής της πράξης: 
- διευκολύνεται ο ετήσιος προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου (εκτίμηση δυναμικού 

ειδικοτήτων/απαιτούμενες ώρες/έγκαιρος σχεδιασμός κ.λπ.) 
- ενισχύεται η συνεργασία και ενδυναμώνεται η διαπραγμάτευση 
- παρέχονται ευκαιρίες για τη δόμηση μαθησιακού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου 

παράγεται αυθεντική μάθηση 
- αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της αυτο-οργάνωσης και του κριτικού στοχασμού 
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- διευκολύνεται η σύνδεση του περιβάλλοντος μάθησης με τα πραγματολογικά δεδομένα και το 
υφιστάμενο κοινωνικό μοντέλο 

- αμβλύνεται η «αμυντικού τύπου» προσωπική εσωστρέφεια  
- αναδύεται το ενδιαφέρον για  «ευελιξία» στη μάθηση 
- αξιοποιούνται συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές καθώς η προσέγγιση ενός πραγματικού 

προβλήματος  εμπλέκει διαφορετικές περιοχές 
- εντάσσονται ευκολότερα σενάρια λειτουργικής δημιουργικότητας στο περιβάλλον μάθησης και 

επομένως στο χώρο εργασίας 
- ανακαλύπτονται αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων στόχων (γνώσεις, δεξιότητες, 

στάσεις) ώστε η επίτευξη προσδοκώμενων να δημιουργεί αξία. 

Πρόταση 

Επειδή η συγκεκριμένη δράση λειτουργεί ανατροφοδοτικά, συνεισφέρει στην αξιολογική 
διαδικασία του έργου της μονάδας, διευκολύνει την περιγραφική λειτουργία στις ρουμπρίκες της 
αξιολόγησης προτείνεται η επανάληψη αυτής στο τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς (για τους 
ίδιους συμμετέχοντες) ώστε να προκύψουν συγκρίσιμα αποτελέσματα.  

Δηλαδή η δράση αυτή αποτελεί καλή πρακτική για εναρμόνιση της καταλληλότητας στο 
σχεδιασμό ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων. 
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Περίληψη 

Οι αλλαγές στο επίπεδο της σχολικής μονάδας θεωρούνται σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προσαρμογή, επιβίωση και ανάπτυξη της στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών συνθηκών. Οι αλλαγές 
αυτές, είτε έχουν τη μορφή της απλής καινοτομίας είτε της γενικότερης μεταρρύθμισης, συμβάλλουν με 
κάθε τρόπο στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι να διερευνήσει την έννοια της εκπαιδευτικής αλλαγής αλλά και το πώς αυτή υλοποιείται μέσα στα 
πλαίσια της σχολικής μονάδας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στις έννοιες της αλλαγής, της μεταρρύθμισης και 
της καινοτομίας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού οργανισμού. Στη συνέχεια, περιγράφεται ένα παράδειγμα 
εκπαιδευτικής αλλαγής, αυτού της Αγωγής της Υγείας, και έπειτα σχολιάζεται ο ρόλος του διευθυντή και 
του εκπαιδευτικού προσωπικού στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών καινοτομιών. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική αλλαγή, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, εκπαιδευτική καινοτομία, αγωγή υγείας 

Εισαγωγή 

Η υπόθεση των εκπαιδευτικών αλλαγών έχει μακραίωνη ιστορία, σύγχρονη με αυτή των 
οργανωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων (Δακοπούλου, 2008). Τα τελευταία χρόνια όμως 
γίνονται όλο και περισσότερες προσπάθειες εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και καινοτομιών, οι 
οποίες είτε ανατρέπονται πολύ γρήγορα (π.χ. μεταρρύθμιση Αρσένη) είτε εντάσσονται δίπλα στο 
αναλυτικό πρόγραμμα και όχι μέσα σε αυτό, αντίθετα με τις αρχικές προσδοκίες των εισηγητών 
τους (π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, ευέλικτη ζώνη 
κτλ.). Είναι φανερό πως για την αποτελεσματική εφαρμογή των εκπαιδευτικών αλλαγών το 
σημαντικότερο ρόλο παίζουν οι παράγοντες των σχολικών μονάδων, όπως είναι ο διευθυντής και 
το εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι τόσο τα ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης που απλά 
σχεδιάζουν και «επιβάλλουν» τις αλλαγές. 

Στην παρούσα εργασία, αφού αναφερθούμε στην έννοια της εκπαιδευτικής αλλαγής και 
μάλιστα της καινοτομίας που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, θα συνδέσουμε 
την αλλαγή αυτή με την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της μονάδας, την οποία ασκεί κατά 
κύριο λόγο ο διευθυντής. Θα αναφερθούμε δηλαδή στο ρόλο που παίζει ο διευθυντής της 
σχολικής μονάδας στην εισαγωγή και αποτελεσματική εφαρμογή των εκπαιδευτικών αλλαγών. 
Παράλληλα, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε και το ρόλο του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Τέλος, θα αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα εκπαιδευτικής αλλαγής των τελευταίων χρόνων 
προσδιορίζοντας τα καινοτόμα στοιχεία του αλλά και τους κινδύνους που μπορούν να εμποδίσουν 
την αποτελεσματική εφαρμογή του. 

Εκπαιδευτικές καινοτομίες και άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

Ο όρος «εκπαιδευτική καινοτομία» αναφέρεται σε μια ουσιαστική και ριζική τροποποίηση στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και θεωρείται συχνά συνώνυμος του όρου «νεωτερισμός», «με την έννοια 
ότι η καινοτομία προϋποθέτει μια ενέργεια, μια παρέμβαση, ένα πρόγραμμα ή μια δραστηριότητα 
που εφαρμόζεται και δοκιμάζεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο» 
(Δακοπούλου, 2008: 172). Επιπλέον, η έννοια της καινοτομίας συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικούς 
μετασχηματισμούς και μεταβολές που πολλές φορές δεν καλύπτονται από ένα συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο και είναι δυνατό να προέρχονται από ενέργειες και πρωτοβουλίες 
μεμονωμένων προσώπων, ακόμα και των ίδιων των εκπαιδευτικών ή στελεχών της εκπαίδευσης. 
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Η σημερινή μάλιστα εκπαιδευτική συγκυρία ενθαρρύνει εκπαιδευτικές καινοτομίες, οι οποίες 
λειτουργούν σε δύο επίπεδα: από τη μια, τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης που αυτά φέρουν έχουν 
ως βασική παράμετρο καινοτομίες που ενθαρρύνονται ιδιαίτερα στις εκπαιδευτικές μονάδες και η 
προώθηση των οποίων προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και από την 
άλλη, σημαντικές καινοτομίες προωθούνται από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ή ομάδες 
εκπαιδευτικών. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πως η καινοτομία 
διαφοροποιείται από τη «μεταρρύθμιση», που είναι ένας βαθύτερος μετασχηματισμός που 
νομιμοποιείται μέσα από θεσμικές ρυθμίσεις μεγάλης εμβέλειας (Δακοπούλου, 2008: 169). Η 
διαφοροποίηση αυτή βέβαια δεν είναι απόλυτη, αφού δεν πρέπει να παραβλεφθεί και το γεγονός, 
όπου μια επιτυχημένη στην πράξη καινοτομία μπορεί να γενικευθεί και να αντιμετωπιστεί ως 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 

Κατά τον Michael Fullan (1982), η έννοια της καινοτομίας, περιλαμβάνει ανανεωτικές ιδέες, 
ενέργειες και στρατηγικές, που μεταβάλλουν σταδιακά το περιεχόμενο των επίσημα 
διακηρυγμένων εκπαιδευτικών στόχων. Πρόκειται για αλλαγές που εφαρμόζονται πειραματικά σε 
ένα αρχικό στάδιο, στη βάση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων, υπαγορεύονται από μια νέα 
παιδαγωγική φιλοσοφία και εφαρμόζονται εθελοντικά από τη σχολική κοινότητα. Η 
αποτελεσματική εφαρμογή επομένως μιας καινοτομίας συνδέεται άμεσα με τη σχολική 
καθημερινότητα, αφού το περιβάλλον υποδοχής της καινοτομίας θεωρείται ο πλέον βασικός 
συντελεστής για την επιτυχημένη έκβαση της.  

Η εκπαιδευτική καινοτομία υλοποιείται μέσα στο μικροεπίπεδο του εκπαιδευτικού 
οργανισμού. Ο εκπαιδευτικός αυτός οργανισμός, σύμφωνα με τη «συστημική θεωρία», αποτελεί 
ένα σύστημα, το οποίο είναι «το σύνολο των επιμέρους υποσυστημάτων που βρίσκονται σε 
διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους καθώς και με το περιβάλλον του 
συστήματος προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ύπαρξής του που είναι η παροχή 
συστηματικής και ελεγχόμενης παιδείας […] η πνευματική ανάπτυξη και η προετοιμασία των 
νέων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας» (Κωτσίκης, 2001: 62). Το εκπαιδευτικό επομένως 
σύστημα αποτελεί υποσύστημα του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού συστήματος, 
το οποίο λειτουργεί έτσι ως υπερσύστημα ή εξωτερικό περιβάλλον. Τα επιμέρους στοιχεία του 
εκπαιδευτικού συστήματος δεν λειτουργούν μεμονωμένα αλλά ως διαδικασίες, τρόποι και μέσα, 
μέσω των οποίων επιδιώκονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι.  

Αφού λοιπόν το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε 
ποικίλες ομάδες αναφοράς ή κοινωνικά συστήματα, η διαδικασία καθιέρωσης οποιασδήποτε 
καινοτομίας ή γενικότερα εκπαιδευτικής αλλαγής είναι αναπόδραστα μη γραμμική. Πιο 
συγκεκριμένα, οι φάσεις από τις οποίες περνά μια καινοτομία μέχρι να υλοποιηθεί είναι, σύμφωνα 
με τον M. Fullan, οι εξής: αρχική απόφαση/ σχεδιασμός → εφαρμογή/υλοποίηση → θεσμοθέτηση 

Η πρώτη φάση, κατά την οποία η καινοτομία εισάγεται στον εκπαιδευτικό οργανισμό, 
περιλαμβάνει την αρχική απόφαση για την καθιέρωση της καινοτομίας και τη δέσμευση για την 
αναγκαιότητα εφαρμογής της. Η δεύτερη φάση, κατά την οποία υλοποιείται κα εφαρμόζεται η 
καινοτομία, αναφέρεται στις πρώτες εμπειρίες και αντιδράσεις από την θέση της καινοτομίας στην 
πράξη. Τέλος, η τρίτη φάση, της ενσωμάτωσης και της θεσμοθέτησης της καινοτομίας αναφέρεται 
είτε στην πλήρη ενσωμάτωση της στο εκπαιδευτικό σύστημα είτε στην εγκατάλειψη της (Fullan, 
1982). 

Το σχήμα που απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη της διαδικασίας εισαγωγής της καινοτομίας 
δεν έχει μόνο περιγραφικό χαρακτήρα αλλά και αξιολογικό, αφού σε κάθε φάση υπεισέρχονται 
παράγοντες, που άλλοτε ενισχύουν και άλλοτε ματαιώνουν την αποτελεσματικότητα της 
νεοεισαχθείσας καινοτομίας, ενώ από την άλλη πλευρά η κατεύθυνση της εκπαιδευτικής αλλαγής 
μπορεί να προκαθοριστεί λιγότερο ή περισσότερο στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας 
εισαγωγής της συγκεκριμένης καινοτομίας. Έτσι για παράδειγμα, κατά το στάδιο της αρχικής 
απόφασης και του σχεδιασμού, η αποτελεσματικότητα της καινοτομίας μπορεί να προσδιοριστεί 
με λιγότερο ή περισσότερο ακριβή κριτήρια, ενώ προχωρώντας προς τη φάση της εφαρμογής και 
υλοποίησης της, τα κριτήρια αυτά εμφανίζονται περισσότερο αβέβαια (Fullan, 1982). 

Επίσης, αυτό που συμβαίνει σε κάθε στάδιο επηρεάζει άμεσα και το επόμενο, αφού 
καινούργιοι και αστάθμητοι παράγοντες προστίθενται (Fullan, 1982). Όπως έχει εξάλλου 
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υποστηριχθεί, «το πρόβλημα της μη γραμμικότητας στην εφαρμογή θεσμοθετημένων 
μεταρρυθμιστικών καινοτομιών δεν εξαρτάται από την ευφυΐα και την επιστημονική συγκρότηση 
αυτών που τη σχεδιάζουν» όσο κυρίως από «την δημιουργία ενός συστήματος που θα είναι όσο το 
δυνατόν πιο συνεκτικό (Μπαρκατσάς, 2002: 129).  

Το πιο σημαντικότερο όμως στοιχείο της σχηματικής απεικόνισης της διαδικασίας της 
εκπαιδευτικής αλλαγής έχει να κάνει με τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα της καινοτομίας σε κάθε συγκεκριμένη φάση (Fullan, 1982). Στη συνέχεια, 
θα αναφερθούμε στους δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ή 
αποτυχία της καινοτομίας στο σύστημα του σχολικού οργανισμού. Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο ο 
διευθυντής και το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Ο ρόλος του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού στην εφαρμογή της καινοτομίας 

Ο ρόλος του διευθυντή στη σχολική μονάδα είναι πολυσήμαντος, αφού έχει την ευθύνη για την 
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθώς και το συντονισμό όλων των παραγόντων: 
προωθεί και υλοποιεί τους σκοπούς του σχολείου, οργανώνει και διοικεί τη σχολική μονάδα, 
συντονίζει και αξιοποιεί το εκπαιδευτικό προσωπικό, αναμορφώνει και αναβαθμίζει το ρόλο του 
σχολείου ως φορέα εκπαίδευσης, δημιουργεί το κατάλληλο σχολικό κλίμα. Επιπλέον, συνδέει και 
διατηρεί την αμφίδρομη σχέση που ενώνει το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.  

Ανάμεσα στα άλλα, ο διευθυντής είναι επίσης υπεύθυνος για την υλοποίηση των σκοπών της 
εκπαίδευσης, των προγραμμάτων και των καινοτομιών για την προώθηση ποικίλων, νέων 
παιδαγωγικών πρακτικών, προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού. Ακόμη έχει τον 
τελικό λόγο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν για παράδειγμα την εισαγωγή μιας καινοτομίας 
στο σχολείο, π.χ. ενός νέου εκπαιδευτικού μέσου ή μιας νέας εκπαιδευτικής μεθόδου.  

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση μιας καινοτομίας και 
επομένως στην αποτελεσματικότητα του σχολείου με το να (Αναγνωστοπούλου, 2002): 

- λαμβάνει αποφάσεις σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό για την 
υλοποίηση της καινοτομίας, 

- ενθαρρύνει και παρέχει υποστήριξη στην ομαδική εργασία,  
- αξιοποιεί το ανθρώπινο προσωπικό σύμφωνα με τις κλίσεις, τις γνώσεις και τις 

επιθυμίες του για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων,  
- κατορθώνει την επίτευξη συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διοίκηση του 

σχολείου, 
- συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 

διδακτικών στόχων μέσω των καινοτομιών,  
- ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ σχολείου-

γονέων-τοπικής κοινωνίας.  
- εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους από διοικητικές αρχές και κοινοτικούς φορείς, 
- παρακινεί εργασιακά τα εμπλεκόμενα μέλη.  

Ωστόσο, οι συνθήκες και το σχολικό κλίμα διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο, γεγονός που 
δυσκολεύει τον καθορισμό των γενικών χαρακτηριστικών του αποτελεσματικού διευθυντή. Παρ’ 
όλα αυτά υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που μπορούν να οδηγήσουν στην υλοποίηση 
των καινοτομιών και επομένως στην αποτελεσματικότητα του διευθυντή, όπως είναι (Λαΐνας, 
2004):  

- η διαμόρφωση και προώθηση κοινού οράματος για το σχολείο, 
- η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στη μάθηση και διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών, 
- η διασφάλιση των συνθηκών και προϋποθέσεων για μάθηση,  
- η έμφαση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,  
- η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση του σχολείου.  

Ο αποτελεσματικός διευθυντής είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις για καινοτομίες μαζί με 
τους εκπαιδευτικούς, τους γνωστοποιεί τους στόχους και τις προσδοκίες του ώστε να 
αποφασίσουν όλοι μαζί για τους τρόπους επίτευξης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίσης, 
είναι ικανός να εκτιμήσει τις συνθήκες και να εφαρμόσει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
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ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών του. Παράλληλα, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για 
διάφορες δραστηριότητες μάθησης και καλλιεργεί την συνεργασία των εκπαιδευτικών, μαθητών, 
γονέων και τοπικής κοινωνίας. Είναι φανερό πως ο αποτελεσματικός διευθυντής δεν αρκείται στη 
συνέχιση και διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά αναζητά την αλλαγή με σκοπό το 
καλύτερο. 

Αυτό όμως που κάνει περισσότερο αποτελεσματικό τον διευθυντή είναι η ικανότητα του να 
αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του σχολείου, των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό αλλά και 
των φοιτούντων μαθητών. Και αυτό γιατί σε κάθε σχολείο υπάρχουν μαθητές με διαφορετικούς 
ρυθμούς μάθησης, ανάγκες και ενδιαφέροντα και εκπαιδευτικοί με διαφορετικές γνώσεις και 
εμπειρίες. Συνεπώς ό,τι είναι αποτελεσματικό για έναν ή μερικούς δεν είναι και για όλους. Αυτό 
σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής για να έχει επιτυχία πρέπει να αναφέρεται στο 
σχολείο ως σύνολο και όχι σε μερικούς παράγοντες (Καψάλης, 2005).  

Σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική εφαρμογή της καινοτομίας παίζουν και οι 
εκπαιδευτικοί, αφού τα χαρακτηριστικά τους, οι προσανατολισμοί, οι ανησυχίες-φόβοι και 
προσδοκίες τους επηρεάζουν την υλοποίηση των καινοτομιών. Κάθε νέα εκπαιδευτική αλλαγή, 
μικρή ή μεγάλη, αντιπροσωπεύει πάνω απ’ όλα μια αλλαγή στάσεων, πεποιθήσεων, αξιών και 
συμπεριφορών για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό και κινεί μια διαδικασία αναστοχασμού για τη 
φύση και το χαρακτήρα του επαγγελματικού του ρόλου: υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν 
«πολυρισκάρουν» και δεν επικροτούν μια καινοτομία στο σχολείο τους, ενώ κάποιοι άλλοι 
υποστηρίζουν πως η συμμετοχή τους σε μια καινοτόμα δραστηριότητα αλλάζει τον τρόπο σκέψης 
τους (Αγγελίδης κ.ά, 2004). Η καινοτομία επομένως καθορίζεται και επανακαθορίζεται συνεχώς 
ως αποτέλεσμα της εμπειρίας, των προσδοκιών και γενικότερα της υποκειμενικής 
νοηματοδότησης, που δίνουν σε αυτή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. 

Οι προσδοκίες, αλλά και οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή μιας 
καινοτομίας  αντιπροσωπεύουν συνήθως συναισθήματα αβεβαιότητας και αντίδρασης μπροστά 
στην νέα κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, οι ανησυχίες αυτές δείχνουν έλλειψη δεξιότητας για 
την ανάληψη ευθυνών που απαιτεί η εφαρμογή της καινοτομίας. Εξάλλου, πολλοί νέοι 
εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο σχολικό περιβάλλον σχεδόν απροετοίμαστοι για να 
αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της τάξης, ενώ η φυσική τους απομόνωση στις συνθήκες της 
τάξης δεν τους αφήνει περιθώρια να αναπτύξουν νέες διδακτικές τεχνικές συζητώντας ή 
παρατηρώντας άλλους συναδέλφους τους (Fullan, 1982). 

O Rudolf Van den Berg και οι συνεργάτες του (2000) ανέπτυξαν ένα μοντέλο μέτρησης των 
ανησυχιών των εκπαιδευτικών, που καλούνται να εφαρμόσουν ένα καινούργιο πρόγραμμα ή 
καινοτομία, και διέκριναν τρεις φάσεις ανησυχιών. Στο ξεκίνημα της εφαρμογής κάθε καινοτομίας 
οι εκπαιδευτικοί συχνά φαίνεται να αναρωτιούνται τι σημαίνει για αυτούς τους ίδιους η 
συγκεκριμένη καινοτομία. Κατά το στάδιο αυτό, δείχνουν μικρό ενδιαφέρον για την καινοτομία, 
καθώς γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα και ενδιαφέρονται πρωτίστως για την επαγγελματική τους 
ασφάλεια, τον επιπλέον χρόνο που θα δαπανήσουν, στρέφονται στους συναδέλφους του και 
αναζητούν πληροφορίες για το πώς σκέφτονται αυτοί σχετικά με την καινοτομία. Στη συνέχεια, 
όταν περιορίζονται βαθμιαία οι ανησυχίες αυτές, αρχίζουν να προβληματίζονται σχετικά με την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους απέναντι στους μαθητές. Αρχίζουν να αναρωτιούνται για τις 
συνέπειες και τα οφέλη της καινοτομίας για τους μαθητές και να αναζητούν ενδείξεις επιτυχίας 
της καινοτομίας στην διδακτική πράξη. Τέλος, όταν παύουν να προβληματίζονται για αυτούς τους 
ίδιους ή για τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, η ανησυχία τους στρέφεται προς τους 
μαθητές και το αποτέλεσμα της διδακτικής πράξης. Τότε αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
συνεργασίας με τους συναδέλφους τους για την αποτελεσματική εφαρμογή της καινοτομίας και 
επαναπροσδιορίζουν την διδακτική πράξη.  

Βλέπουμε, λοιπόν, πως οι ανησυχίες τους, οι φόβοι και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, 
καθώς και οι αντιλήψεις τους για τον επαγγελματικό τους ρόλο, μπροστά σε κάθε καινούργια 
κατάσταση αποτελούν παράγοντες άλλοτε ενισχυτικούς και άλλοτε αποθαρρυντικούς για την 
υιοθέτηση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας. Γι’ αυτό και οι περισσότερες καινοτομίες, ακόμα και 
αυτές που έχουν σχεδιασθεί και οργανωθεί εξονυχιστικά, συναντούν σοβαρές «αντιστάσεις» κατά 
τη φάση της εφαρμογής τους στην πράξη. 
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Παράδειγμα εκπαιδευτικής καινοτομίας 

Ένα από τα διάφορα καινοτόμα προγράμματα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην 
εκπαιδευτική κοινότητα είναι αυτό της Αγωγής  Υγείας (ΑΥ). Η Αγωγή Υγείας είναι ένα θέμα με 
ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας, αφού έχει θεωρηθεί πως η ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων αγωγής και υποστήριξης της υγείας είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για τη 
διατήρηση και βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. Η μετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στην εύρεση και την αξιολόγηση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων και τέλος η 
πολύπλευρη ενίσχυση της προσωπικότητας είναι τα στοιχεία εκείνα που προβάλλονται στο 
πλαίσιο της σύγχρονης προσέγγισης των προγραμμάτων ΑΥ, καθώς συμβάλλουν στον έλεγχο και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και της υγείας του. Με την έννοια αυτή τα 
προγράμματα ΑΥ αποτελούν «μια καινοτόμο δράση η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς αποτελεί μια πρώτη 
προσέγγιση για τον περιορισμό των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη σωματικά και ψυχική 
υγεία των νεαρών ατόμων και συντελούν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό και στον αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας» (Υπουργείο Παιδείας).  

Η ΑΥ στα σχολεία είναι μία κατεξοχήν διαθεματική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην 
αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα. 
Σκοπός της ΑΥ είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας 
και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών, αφενός με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 
τους και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού 
περιβάλλοντός τους. Γενικοί στόχοι της ΑΥ είναι: α) η προάσπιση και η προαγωγή της ψυχικής 
και σωματικής υγείας καθώς και της κοινωνικής ευεξίας, β) η πρόληψη του αποκλεισμού των 
νεαρών ατόμων από την κοινωνία και την αγορά εργασίας, γ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η 
διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση, δ) η μείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης 
εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 

Με την εφαρμογή των προγραμμάτων ΑΥ τα σχολεία συντελούν, μέσα από την ενεργητική και 
βιωματική μάθηση, στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών και έτσι οδηγούν στην 
ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και γενικότερα της 
ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής. Ο στόχος αυτός 
επιτυγχάνεται αποτελεσματικά όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που 
διδάσκονται στη σχολική τάξη υποστηρίζονται και ενισχύονται από το φυσικό κοινωνικό και 
ψυχολογικό περιβάλλον του ίδιου του σχολείου. Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να τονισθεί 
ότι στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων ΑΥ καλούνται τα μέλη της σχολικής κοινότητας να αναλάβουν πρωτοβουλία 
και να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρύτερων αλλαγών στο χώρο του 
σχολείου με στόχο «τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικά αποδοτικού και ανθρώπινου 
σχολείου, το οποίο θα αναδεικνύει την προσωπικότητα και θα αναπτύσσει τις δεξιότητες του 
προσωπικού και των μαθητών». Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης 
πολιτικής και ο προγραμματισμός κάποιων αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με το ήθος του 
σχολικού περιβάλλοντος, τη συμβατότητα μεταξύ του αναλυτικού και του αθέατου σχολικού 
περιβάλλοντος, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, το είδος και την ποιότητα της 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών του οργανισμού, το άνοιγμα και την πρόσβαση του οργανισμού 
στην κοινότητα, την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων, την αναγνώριση της σημασίας της 
ψυχικής, συναισθηματικής κοινωνικής και σωματικής υγείας, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, 
την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη (Υπουργείο Παιδείας). 

Η ενδεικτική θεματολογία των προγραμμάτων ΑΥ ορίζεται από μια σειρά άξονες που 
σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική υγεία του σύγχρονου ανθρώπου καθώς και από την 
ανάγκη της απρόσκοπτης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των εφήβων: εξαρτησιογόνες ουσίες, 
διατροφή και διατροφικές συνήθειες- γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, διαφυλικές σχέσεις- 
σεξουαλική αγωγή, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχική υγεία, 
κυκλοφοριακή αγωγή-ατυχήματα, αντιμετώπιση άγχους, στοματική υγιεινή, καρκίνος- κάπνισμα-
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διατροφή, έκθεση σε τοξικές ουσίες και στην υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία, καταστάσεις 
διαμονής και εργασίας, περιβάλλον και υγεία, εθελοντισμός, μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά 
νοσήματα, κατανάλωση και υγεία, ισότητα των δύο φύλων, κοινωνικός αποκλεισμός- ίσες 
ευκαιρίες, πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 
αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, των τρομοκρατικών ενεργειών, του άγχους και 
του φόβου, φυσική άσκηση και πολλά άλλα θέματα που αφορούν τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης 
(Υπουργείο Παιδείας). 

Επίλογος 

Οι βασικότερες θετικές συνέπειες απο την εφαρμογή καινοτομιών στους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς είναι κατά κύριο λόγο ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της εργασίας, η διεύρυνση 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων, η εύρεση «ζωτικού χώρου» για την ανάπτυξη της 
πρωτοβουλίας αλλά και η σύνδεση του σχολείου με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας. Οι συνέπειες αυτές αντιστοιχούν, όπως είδαμε στην αρχή της εργασίας μας, στους 
παράγοντες εκείνους που στοιχειοθετούν την αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής καινοτομίας στην 
Κοινωνία της Γνώσης. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες, όπως είναι η Αγωγή της Υγείας, για να εφαρμοστούν 
χρειάζονται την αμέριστη συμπαράσταση τόσο του ηγέτη της σχολικής μονάδας, δηλαδή του 
διευθυντή, όσο και των εκπαιδευτικών. Με τη συνεργασία μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και τη συνειδητοποίηση απ’ όλους της ανάγκης να ανταπεξέλθουν οι μαθητές στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης και ταχέως εξελισσόμενης κοινωνίας μπορούν οι εκπαιδευτικές 
καινοτομίες να εφαρμοστούν με επιτυχία και να έχουν θετικές επιδράσεις σε όσους συμμετέχουν 
σε αυτές. Τότε μόνο θα μπορούμε να μιλάμε για ένα αποτελεσματικό σχολείο που βάζει σε 
προτεραιότητα το μαθητή και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. 
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Περίληψη 

Η δυνατότητα των μύθων να μεταλλάσσονται, να ανανεώνονται και να επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα 
συμφραζόμενα κάθε εποχής αξιοποιήθηκε στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας για να εμπνευστούν οι 
μαθητές και να επανατοποθετήσουν το κείμενο μίας άλλης εποχής στη δική τους. Η νοηματοδότηση έγινε 
με πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους. Οι μαθητές/-τριες συνέγραψαν το δικό τους σενάριο 
που διαλέγεται με την καθημερινότητά τους και, συνδυάζοντας ένα σύστημα οπτικών, λεκτικών και 
μουσικών σημείων, το αποτύπωσαν σε μορφή ψηφιακού φωτομυθιστορήματος δημιουργώντας ένα 
πρωτότυπο πολυτροπικό κείμενο. Έτσι, παράλληλα με την επίτευξη των τεθέντων στο μάθημα της γαλλικής 
γλώσσας γνωστικών στόχων, προσέγγισαν ποικίλες μορφές έκφρασης και τέχνης, επεξεργαζόμενοι βιώματα 
από τη δική τους πραγματικότητα και τις δικές τους οπτικές εμπειρίες. Επιπλέον, ήρθαν βιωματικά σε 
επαφή με επαγγέλματα που αξιοποιούν ή/και παράγουν εικόνα και ήχο. Η όλη διδακτική πρακτική 
εφάρμοσε τις αρχές της συλλογικότητας και της διαθεματικότητας και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία 
μαθητών με καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Λέξεις κλειδιά: μύθος, φωτομυθιστόρημα, γαλλική γλώσσα, επαγγέλματα εικόνας και ήχου. 

Εισαγωγή 
Ο μύθος, σύμφωνα με τον ορισμό που βρίσκουμε στον Όμηρο και στον Αισχύλο, είναι 

προφορικός λόγος, «από του στόματος», «άνευ διακρίσεως αληθούς ή ψευδούς», δηλαδή μη 
επαληθεύσιμος κι όχι ψευδής. Μπορούμε να πούμε ότι η λέξη σημαίνει τον διατυπωμένο λόγο, 
είτε αναφέρεται στη διήγηση, είτε στο διάλογο και στις διάφορες μορφές «αυτού που λέγεται» 
(Vermant, 2003). Επιπλέον, όταν κάνουμε λόγο για μύθο και μυθολογία αναφερόμαστε στη θεϊκή 
και ηρωική μυθολογία, το σύνολο των μύθων που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι 
οποίοι είχαν καλλιεργήσει τη λατρεία των ηρώων και των θεών που υπερβαίνουν το κοινό 
ανθρώπινο μέτρο και οι οποίοι εξέφραζαν τους στοχασμούς και τα ιδανικά της εποχής τους. 
Σύμφωνα με τον Malinowski (1989), ο μύθος για τις πρωτόγονες κοινωνίες είναι μία 
πραγματικότητα που βιώνεται και όχι μία απλή αφήγηση. Αποτελεί ένα «όχημα σημασίας», μέσω 
του οποίου η ατομική ή συλλογική συνείδηση που τον δημιούργησε επικοινωνεί τις δικές της 
επιδιώξεις (Γραμματάς, 2012). Ο Durkheim (2008) αντιμετωπίζει τους μύθους ως κοινωνικά 
φαινόμενα τα οποία έχουν συνάφεια με τα συμφραζόμενα της εποχής, ενώ για τον Barthes (2001) 
πρόκειται για μία κοινωνικά προσδιορισμένη συλλογική αναπαράσταση. Σύμφωνα με ορισμό του 
Levi-Strauss (1986), οι μύθοι είναι περισσότερο τρόπος σκέψης, η μυθική σκέψη αναζητά 
φανταστικές λύσεις σε αντιφατικές και άλυτες πραγματικότητες, χρησιμοποιώντας για αυτό 
πολλαπλούς κώδικες (κοσμολογικούς, ακουστικούς).  Ο μύθος, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να 
μεταλλάσσεται, να αναγνωρίζουμε σε αυτόν πρωταρχικά αλλά και  μεταγενέστερα στάδια που 
ερμηνεύονται μέσα από το πλαίσιο της εποχής τους (Vermant, 2003). Η κάθε διασκευή ενός 
μύθου συνοδεύεται από νέα νοηματοδότηση, διαχρονικότητα αλλά και συλλογικότητα. Το 
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αρχετυπικό κείμενο ανανεώνεται, επικαιροποιείται, επεκτείνοντας τα όρια του πολιτισμού που το 
παρήγαγε (Benjamin, 1999). Κάθε μετα-αφήγηση μεταφέρει το αφετηριακό κείμενο και το 
επανατοποθετεί στην εποχή της, ανοίγοντας έναν νέο διάλογο με νέες αναπαραστάσεις. Ο 
δημιουργός της  αξιοποιεί τον «μυθικό καμβά» και στηριζόμενος στις πολλαπλές δυνατότητες 
εκείνου, προχωρά σε μία δευτερογενή, μεταγενέστερη σύνθεση, η οποία διαφοροποιείται 
περισσότερο ή λιγότερο από κάθε προγενέστερη. Επιλέγει τα στοιχεία που αντιστοιχούν στις 
προσωπικές του επιθυμίες αλλά ταυτόχρονα ανταποκρίνονται καλύτερα και στις προσδοκίες και 
τα ενδιαφέροντα του κοινού στο οποίο αυτός απευθύνεται (Γραμματάς, 2012). Το κείμενο λοιπόν 
μίας εποχής και κουλτούρας επιλέγεται και αποδίδεται σύμφωνα με την κουλτούρα της εκάστοτε 
μεταγενέστερης εποχής, αναπαριστώντας την πραγματικότητα του εκάστοτε δημιουργού και 
παράγοντας νέα μηνύματα. Χάρη στην πλούσια εικονοποιία του, ο μύθος αποτελεί μία 
ανεξάντλητη πηγή από εικόνες, ιδέες, θέματα και αλληγορίες που μπορούν να εμπνεύσουν 
οποιονδήποτε, ο οποίος, στηριζόμενος στην εύπλαστη μορφή του πρωτοτύπου, μπορεί να επέμβει 
δημιουργικά και να τροποποιήσει το περιεχόμενο του, προβάλλοντας μέσα από αυτό τα 
προσωπικά του μηνύματα (Γραμματάς, 2012). Επομένως, κάθε μετα-αφήγηση συναρτάται με το 
ιδιαίτερο ψυχοπνευματικό δυναμικό που διαθέτει ο δημιουργός της, εκφράζει τις ιδέες και τις 
αξίες της εποχής που τη δημιούργησε, είναι προσαρμοσμένη στα συμφραζόμενα της εποχής της, 
παλεύοντας διαχρονικά ανάμεσα στο παλιό και το νέο.  

Η διατύπωση ενός νοήματος στην μετα-αφήγηση μπορεί να γίνει με πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους που μπορούν να συνεισφέρουν από κοινού σε μια ενιαία κατανόηση. Είναι 
γεγονός, ωστόσο, ότι μεταξύ αυτών, στον δικό μας πολιτισμό, κυριαρχεί απολύτως η εικόνα. Και 
ο καταιγισμός εικόνων που βιώνουμε επιβάλλει μία άλλου είδους εκπαίδευση, δεδομένου ότι η 
εικόνα ως πολυτροπικό κείμενο διαθέτει διαφορετικό είδος νοηματοδότησης. Πρόκειται, λοιπόν,  
για μία νέα, οπτική γλώσσα, δηλαδή για αφήγηση εικονιστικών κειμένων που προέρχονται από τη 
χρήση νέων πολυμέσων μέσα από την αίσθηση της όρασης. Η έμφαση μπορεί πλέον και δίνεται 
σε μη λεκτικούς σημειωτικούς τρόπους και οι ραγδαίες εξελίξεις οδηγούν, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι η επικοινωνία δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύεται με δεδομένα του παρελθόντος 
και με μονοτροπικά κείμενα. Ένα οπτικά εγγράμματο άτομο πρέπει να μπορεί όχι μόνο να 
κατανοεί τα οπτικά αντικείμενα, αλλά και να δημιουργεί τα δικά του, που θα εκφράζουν τα 
νοήματα που επιθυμεί να εκφράσει. Οι μαθητές μας πρέπει, λοιπόν, να ενθαρρύνονται να 
εκφράζονται πλέον με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας έναν διάλογο με την 
καθημερινότητά τους, να μαθαίνουν να επικοινωνούν οπτικά, να δημιουργούν έννοιες και 
νοήματα μέσα από τη χρήση εικόνων.  

Επιπλέον, η χρήση πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει αλλάξει τις παραδοσιακές θεωρίες και 
πρακτικές μάθησης και επιτρέπει στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με νέα μέσα έκφρασης, να 
δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα, να εξοικειωθούν με την τέχνη, τις μορφές και τις νέες της 
τάσεις, και να ωφεληθούν κατανοώντας και προσεγγίζοντάς την στο σχολείο ως ένα γλωσσικό 
σύστημα οπτικών σημείων που θα μπορούν να διαβάσουν και να αξιοποιήσουν οι ίδιοι (Πουρκός, 
2009). 

Με αυτό το σκεπτικό, μαθητές του σχολείου μας ωθήθηκαν στο εικαστικό εγχείρημα να μετα-
αφηγηθούν έναν μύθο, επεξεργαζόμενοι βιώματα που βρίσκονται σε συνάφεια με τη δική τους 
πραγματικότητα και τις δικές τους οπτικές εμπειρίες, προσθέτοντας και το δικό τους οπτικό  
σχόλιο. Η τεχνική του φωτορομάντζου, μία δημοφιλέστατη κάποτε αλλά σχετικά παραμελημένη 
σήμερα τεχνική, επιλέχθηκε γιατί ευνοεί τη διαδραστικότητα μεταξύ διαφορετικών ειδών τέχνης, 
συνιστά μία μεικτή περιοχή γλωσσικών στοιχείων και, τεχνικά, δεν απαιτεί  εξαιρετικά περίπλοκο 
ειδικό εξοπλισμό. Το όλο εγχείρημα υλοποιήθηκε ως μέρος προγράμματος καινοτόμων 
δραστηριοτήτων που εντάχθηκε στο νεοσύστατο δίκτυο στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας – 
«Ο κόσμος του ήχου και της εικόνας»- και στο μάθημα των γαλλικών και έχει διαθεματικό 
χαρακτήρα. Οι γενικοί σκοποί ήταν η κατάκτηση επικοινωνιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων στην 
ξένη γλώσσα, η επίτευξη οπτικοακουστικού γραμματισμού, αλλά και η βιωματική επαφή με 
επαγγέλματα εικόνας και ήχου. Ακολούθως, θα παρουσιασθούν στην πρώτη ενότητα οι ειδικοί 
στόχοι που θέσαμε και η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, κατόπιν θα περιγραφεί αναλυτικότερα 
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η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική, θα γίνει αναφορά στο σχολικό δίκτυο στο οποίο η πρακτική 
αυτή εντάχθηκε και, τέλος, θα συζητήσουμε τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της. 

Μεθοδολογία 
Το σχολικό περιβάλλον γίνεται πολύ πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό για τους μαθητές, 

όταν η διδασκαλία προσανατολίζεται στη δράση. Στη σύγχρονη μετανεωτερική αντίληψη, λοιπόν, 
προτείνεται ως εναλλακτική δυνατότητα διδασκαλίας η χειραφετική – επικοινωνιακή διδακτική 
που δίνει τη δυνατότητα στα υποκείμενα -μαθητές και εκπαιδευτικούς- του ατομικού 
προσανατολισμού, της ανάπτυξης ικανοτήτων δράσης και προσέγγισης της γνώσης, καθώς και της 
ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων (Κοσσυβάκη, 2003).  

Η εναλλακτική αυτή διδακτική δυνατότητα εφαρμόστηκε στο Πειραματικό ΓΕΛ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας τη σχολική χρονιά 2015-2016, σε μαθητές/-τριες της Α΄ τάξης που 
διδάσκονταν τη γαλλική ως πρώτη ξένη γλώσσα επιπέδου Α2 και συνδυάστηκε με ποικίλες 
μορφές έκφρασης, λεκτικές και μη. Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκαν με την καθηγήτρια 
γαλλικής καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως η καθηγήτρια που διδάσκει στον Όμιλο 
Κινηματογράφου, ο καθηγητής του Ομίλου Μουσικής, η καθηγήτρια της Ιστορίας και 
Λογοτεχνίας, καθώς και ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου μας, με σκοπό, καθηγητές και 
μαθητές, να γίνουν συμπαραγωγοί πολυτροπικών κειμένων μέσα από πρακτικές που υπερβαίνουν 
τις συμβάσεις της διδασκαλίας και του σχολικού περιβάλλοντος και μεταβάλλουν τους 
τελευταίους σε δημιουργούς και συμμέτοχους στο προϊόν και στη γνώση. 

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι μαθητές: 
 να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλες γλωσσικές δομές αφήγησης και διαλόγου, 
 να συνεργάζονται, 
 να ερευνούν, 
 να οικοδομούν τη γνώση αυτενεργώντας, 
 να συνδιαλέγονται με το παρελθόν και το παρόν, 
 να ανακαλύψουν την τέχνη του ψηφιακού φωτομυθιστορήματος, 
 να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, 
 να εκφράζονται και να επικοινωνούν με πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς 

τρόπους όπως φωτογραφία, ερμηνεία, μουσική, ερχόμενοι σε επαφή με διαφορετικές 
μορφές τέχνης, 

 να αναπτύξουν οπτικοακουστικό γραμματισμό, 
 να έρθουν σε επαφή με επαγγέλματα που αξιοποιούν ή/και παράγουν εικόνα και ήχο, 
 να αναπτύξουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους, 
 να ανακαλύψουν κλίσεις και ταλέντα της προσωπικότητάς τους, 
 να εφαρμόσουν τη γνώση στην παραγωγή του δικού τους συνεργατικού πολυτροπικού 

προϊόντος, 
 να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν πανανθρώπινες αξίες. 

Περιγραφή της διδακτικής πρακτικής 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, οι μαθητές εμπνεύστηκαν 

από τον ήρωα της Oδύσσειας – η επιλογή έγινε από τους ίδιους -  για να δημιουργήσουν με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών ένα πολυτροπικό κείμενο, το οποίο χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλούς 
και διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους επικοινωνίας. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τη φαντασία 
τους για να γράψουν ένα σενάριο, να το συνδυάσουν με λεκτικά και οπτικά σημεία, να το 
επενδύσουν με μουσική και να το αποτυπώσουν σε μορφή ψηφιακού φωτομυθιστορήματος, όπως 
οι ίδιοι αποφάσισαν. Με τον τρόπο αυτό, μέσα από μια συλλογικότητα, μετα-αφηγήθηκαν την 
Οδύσσεια παράγοντας νέο μήνυμα που αναπαριστά την εποχή τους και όπου ο Οδυσσέας είναι πια 
ο ήρωας της δικής τους καθημερινότητας και ο εκφραστής των αξιών που οι ίδιοι αποδέχονται. 

Οι μαθητές/-τριες, λοιπόν, ενεπλάκησαν σε μία διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών (μύθος, 
τρόποι έκφρασης μέσα από τις τέχνες και τις νέες τεχνολογίες), και με αφόρμηση αυτές ξεκίνησαν 
να αναπλάθουν τον μύθο, εντάσσοντάς τον στη σύγχρονη εποχή και χρησιμοποιώντας τα βιώματά 
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τους. Στο όλο εγχείρημα ακολουθήθηκαν τα ενδεδειγμένα βήματα: προεργασία, φωτογράφιση, 
μοντάζ. 

Καταρχάς, έπρεπε να γραφεί το σενάριο. Στη φάση αυτή συνεργαστήκαμε με την καθηγήτρια 
Ιστορίας και Λογοτεχνίας και καλέσαμε στο σχολείο λογοτέχνη, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε 
επαφή με ανθρώπους που μπορούσαν να τους παράσχουν τη γνώση και την πληροφόρηση για τη 
συγγραφή του σεναρίου τους. Κατόπιν, χρησιμοποίησαν τα δικά τους βιώματα για να αναπλάσουν 
τον μύθο και να τον επανατοποθετήσουν στην εποχή τους, εκφραζόμενοι με τα μέσα που 
διαθέτουμε σήμερα. Αφού εμπνεύστηκαν το σενάριο στα γαλλικά, έγραψαν τους διαλόγους με την 
επίβλεψη και αρωγή της καθηγήτριας γαλλικών. Το σενάριο υπάκουσε στους κανόνες της 
λογοτεχνίας όσον αφορά τη δομή, αλλά δε γράφτηκε για να λειτουργήσει μόνο του. ήταν μία 
ενδιάμεση φάση για μία άλλη μορφή έκφρασης και έπρεπε να έχει μία σωστή και ολοκληρωμένη 
περιγραφή καταστάσεων, χώρων, προσώπων κλπ.  

Μετά τη συγγραφή του σεναρίου περάσαμε στην ανάλυσή του σε συγκεκριμένες εικόνες, με 
λεπτομερή περιγραφή που περιλάμβανε τη θέση της φωτογραφικής μηχανής και τη δράση που 
καλύπτει κάθε συγκεκριμένο πλάνο. Στη φάση αυτή οι μαθητές ερεύνησαν τρόπους δημιουργίας 
ψηφιακού φωτομυθιστορήματος στο εργαστήριο πληροφορικής με τη βοήθεια του καθηγητή της 
αντίστοιχης ειδικότητας και συνεργάστηκαν με την υπεύθυνη καθηγήτρια του Ομίλου 
Κινηματογράφου, καθώς και με σκηνοθέτη που καλέσαμε στο σχολείο μας. Η συγγραφή της 
ανάλυσης του σεναρίου ήταν δουλειά αποκλειστικά των μαθητών που ανέλαβαν τον ρόλο του 
σκηνοθέτη. Τελειώνοντας με την ανάλυση, είχαμε στο χαρτί ολοκληρωμένο το σχέδιο του 
φωτομυθιστορήματος και περάσαμε στη διανομή ρόλων και στη φωτογράφιση, υπερβαίνοντας 
συχνά τα συμβατικά όρια του σχολικού χώρου και χρόνου. 

Αφού ολοκληρώθηκε η φωτογράφιση και οι φωτογραφίες υπέστησαν μία σειρά από 
εργαστηριακές επεξεργασίες στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, περάσαμε στην τρίτη 
και τελευταία φάση, το μοντάζ των φωτογραφιών, έτσι ώστε αυτές να αποτελέσουν ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο - μυθιστόρημα. Αφενός συναρμολογήσαμε τις φωτογραφίες με βάση το 
σενάριο, αφετέρου προσθέσαμε τα συννεφάκια με τους διαλόγους και προσπαθήσαμε να δώσουμε 
στο μυθιστόρημά μας αυτό που λέγεται πνοή, επενδύοντάς το με μουσική. Άλλωστε, η μουσική 
επενεργεί όχι μόνον ως ακουστικό γεγονός - ερέθισμα αλλά και ως οπτικό και απτικό, προσφέρει 
αισθητηριακή αντίληψη του κόσμου, ηρεμεί την ψυχή, καταλαγιάζει τις εντάσεις και συνδέει τους 
ανθρώπους στο κοινό άκουσμα. Για τη μουσική επένδυση του προϊόντος τους οι μαθητές 
συνεργάστηκαν με τον καθηγητή του Ομίλου Μουσικής και τους συμμαθητές τους που 
παρακολουθούσαν τον συγκεκριμένο Όμιλο, με γνώμονα η μουσική που θα συνέθεταν να 
εκφράζει σε κάθε σκηνή τα συναισθήματα των ηρώων. 

Το τελικό αποτέλεσμα (εικ. 1 & 2) ήταν η μετα-αφήγηση της Οδύσσειας προσαρμοσμένη στο 
πλαίσιο της εποχής μας, μέσα από πολλούς και διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και 
επικοινωνίας, και ταυτόχρονα η επίτευξη των στόχων μας μέσα από τη συνδυασμένη δράση 
μαθητών και καθηγητών. Επιπλέον, μέσα από το έργο οι μαθητές πέρασαν τα δικά τους 
μηνύματα, μηνύματα για αξίες που αναγνωρίζουν ως σημαντικές, αυτές της οικογενειακής αγάπης 
και πίστης, της φιλίας, της προσφοράς προς τον άλλο και της αλληλεγγύης. Το έργο 
παρουσιάστηκε τόσο στη σχολική κοινότητα, όσο και στο Δίκτυο Σχολείων Εικόνας και Ήχου. 
Επίσης, αξιολογήθηκε με συμπλήρωση ερωτηματολογίων από μαθητές και καθηγητές. Τόσο οι 
μαθητές όσο και οι καθηγητές δήλωσαν απολύτως ικανοποιημένοι από τη συνεργασία και το 
αποτέλεσμα της διδακτικής πρακτικής. 
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περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Βασικός στόχος που επιδιώκουμε να υπηρετήσει είναι να 
καλλιεργούν οι μαθητές/-τριές μας σε ικανοποιητικό επίπεδο οπτικοακουστικό γραμματισμό και 
να αξιοποιούνται οι γνώσεις και δεξιότητες που κατακτούν ως βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και της αγωγής σταδιοδρομίας, ώστε να ανταποκρίνονται αυτοί/-ές στη συνέχεια στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Δικτύου αυτού 
επιδιώκεται: 

 να έλθουν βιωματικά οι μαθητές/-τριες σε επαφή με τα βασικά επαγγέλματα που 
εμπλέκουν ήχο και εικόνα, 

 να μάθουν να αποκωδικοποιούν τη «γλώσσα» του ήχου και των εικόνων και να 
εκφράζονται και οι ίδιοι σε αυτήν,  

 να τους δοθούν χώρος και διέξοδοι για την αξιοποίηση ιδιαίτερων ταλέντων, κλίσεων και 
ικανοτήτων τους (κινηματογράφηση, σκηνοθεσία, μοντάζ, μουσική επένδυση, ηθοποιία, 
συγγραφή σεναρίου κ.ά.) που θα συμβάλουν περαιτέρω στην προσωπική και 
επαγγελματική τους ανάπτυξη, 

 να ενταχθούν ο ήχος και η εικόνα, καθώς και τα ψηφιακά μέσα που τα υπηρετούν, στη 
διδακτική πράξη ως εναλλακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία, 

 να προωθηθεί η συνεργασία  όλων των τύπων σχολείων ώστε το συγκεκριμένο Δίκτυο να 
λειτουργήσει ως ένα μεγάλο εργαστήριο οπτικοακουστικής εκπαίδευσης για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, 

 να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στη γνωριμία με τα αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία και 
στη μεθόδευση εν γένει της διδασκαλίας τους, στη διαφοροποίηση της σχολικής 
διαδικασίας, προς την παραπάνω περιγραφείσα κατεύθυνση, 

 να διευρυνθεί το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία. 
Το Δίκτυο εγκρίθηκε από το ΥΠΕΘ την 21η/1/2016 και σε αυτό συμμετέχουν ως ιδρυτικά 

μέλη  το Πειραματικό ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 2ο και το 3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων, 
το 1ο και 2ο ΓΕΛ Ελευθερίου-Κορδελιού και το 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης. Η δράση του ξεκίνησε 
με ένα διήμερο επιμόρφωσης στη θεωρία και πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα επεξεργασίας 
βίντεο Movie Maker, ενώ έχουν γίνει επαφές με το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολυμπίας, την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio, τo 8ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 
Λάρισας, φορείς του εκπαιδευτικού προγράμματος Πάμε Σινεμά και εκπαιδευτικούς σχολείων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον και όραμα, 
ώστε να στηριχτούν και να διευρυνθούν από την επόμενη χρονιά περαιτέρω δράσεις επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών στα οπτικοακουστικά μέσα και παρουσίασης των έργων των μαθητών. Στις άμεσες 
επιδιώξεις του Δικτύου είναι, επίσης, η συνεργασία με Τμήματα Κινηματογράφου, τα οποία 
διαθέτουν το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα να ενισχύσουν ουσιαστικά αυτή την 
προσπάθεια και να της προσδώσουν το  κύρος και την εμβέλεια που μπορεί να οδηγήσει στην 
αλλαγή του εκπαιδευτικού παραδείγματος. 

Συζήτηση - συμπεράσματα 

Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Δικτύου προέκυψε, ακριβώς, από διαπιστώσεις στις οποίες 
οδήγησε η υλοποίηση διδακτικών πρακτικών όπως η συγκεκριμένη, που εντάσσουν στοχευμένα 
τα οπτικοαοκουστικά μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Κατά την υλοποίησή της ανοίχτηκε 
καταρχάς ένας  διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, ανάμεσα σε κείμενα και βιώματα, 
εμπλουτισμένος με πολλές μορφές σύγχρονης τέχνης. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τη φαντασία 
τους ως πηγή καινοτομίας και δημιουργικότητας για να γράψουν τη δική τους ιστορία 
συνεργατικά και να την αποδώσουν ερμηνευτικά μέσω της φωτογραφίας, χρησιμοποιώντας 
παράλληλα πολλά εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών τόσο για τη συγγραφή, καταγραφή και 
επεξεργασία του υλικού, όσο και για την παρουσίασή του. Με τον τρόπο αυτό, μέσα από μια 
συλλογικότητα και από τον υποκειμενικό τους κόσμο μετα-αφηγήθηκαν τον μύθο παράγοντας νέα 
μηνύματα, μηνύματα πανανθρώπινων αξιών που εκφράζουν την εποχή τους. Άλλωστε, οι μύθοι 
δεν έχουν εποχή. Παράλληλα, ασκήθηκαν βιωματικά στη γαλλική γλώσσα, αλλά και, γενικά, σε 
πρακτικές αφήγησης μίας ιστορίας με εύληπτο και ελκυστικό τρόπο. 
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Με τον συγκεκριμένο διδακτικό σχεδιασμό δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές αλλά και 
στους εκπαιδευτικούς του ατομικού προσανατολισμού, της ανάπτυξης ικανοτήτων δράσης και  
προσέγγισης της γνώσης, καθώς και της ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων, με τρόπο ώστε η 
σχολική ζωή προσέλαβε τα χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από ελκυστικές και ευχάριστες 
δραστηριότητες, της χαράς που προκαλεί η ατομική πρωτοβουλία, της ικανοποίησης από τη 
δημιουργία πρωτότυπων προϊόντων και από τη δυνατότητα προσωπικής έκφρασης. Καθώς 
παρήγαγαν το δικό τους οπτικοακουστικό προϊόν, οι μαθητές ανακάλυπταν και κατακτούσαν 
αβίαστα και αυτόβουλα γνώση, ενώ παράλληλα ανέπτυσσαν δεξιότητες χειρισμού ψηφιακών 
εργαλείων, ξετυλίγοντας και ταλέντα που δεν υποψιάζονταν πως έχουν, όπως αυτό της συγγραφής 
σεναρίου μέσα από διαδικασίες δημιουργικής γραφής, της σκηνοθεσίας, της φωτογράφισης, της 
δημιουργίας ψηφιακού φωτομυθιστορήματος. Ήλθαν βιωματικά σε επαφή με ποικίλες μορφές 
τέχνης και επαγγέλματα, προσέλαβαν και αποκωδικοποίησαν μηνύματα και, στη συνέχεια, 
αποτύπωσαν πολυτροπικά τα δικά τους, αξιοποιώντας ποικίλους σημειωτικούς τρόπους. Μέσα 
από τη συγγραφή, τη μουσική σύνθεση, την ψηφιακή φωτογραφία, τους δόθηκε η δυνατότητα να 
εξερευνήσουν την προσωπικότητά τους, να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να αναπτύξουν τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Συνειδητοποίησαν τις διευρυμένες και εναλλακτικές 
δυνατότητες έκφρασης σήμερα και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε 
ποικίλα, ρητά ή άρρητα, μηνύματα. Άλλωστε, οι τέχνες αποτελούν μέσο έκφρασης της βαθύτερης 
ανάγκης των ανθρώπων για σχέσεις και επικοινωνία. Ταυτόχρονα, συνειδητοποίησαν την ανάγκη 
αξιοποίησης των ειδικών σε κάθε τομέα του επιστητού, την αξία της συνεργασίας για την 
παραγωγή άρτιων προϊόντων, ήρθαν σε πραγματικές συνθήκες σε επαφή με επαγγέλματα που 
σχετίζονται με τον κόσμο του ήχου και της εικόνας και βίωσαν τις συνθήκες δημιουργίας ενός 
καλλιτεχνικού έργου. Από την άλλη μεριά, οι διαφορετικές μορφές έκφρασης και επικοινωνίας 
εμπλούτισαν τη διδακτική πράξη και διαμόρφωσαν ένα διαφορετικό σχολικό κλίμα. 

Η επιτυχία του εγχειρήματος καταδεικνύεται με τον καλύτερο, νομίζουμε, τρόπο στο 
αποτέλεσμα της δουλειάς τους:https://youtu.be/jP_fi69356o. 
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Εργαστήρια και βίντεο - μαθήματα πληροφορικής από μαθητές σε 
μαθητές 
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Περίληψη 

Τα τελευταία δύο σχολικά έτη υλοποιείται στο σχολείο μας μια πειραματική δράση που αφορά στην 
ομότιμη διδασκαλία μεταξύ παιδιών, τα εργαστήρια πληροφορικής από μαθητές σε μαθητές και τα βίντεο – 
μαθήματα πληροφορικής στο διαδίκτυο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης του σχολείου σχεδιάζουν 
και υλοποιούν εργαστήρια για απλά θέματα πληροφορικής, τα οποία απευθύνονται σε μικρότερους ή 
μεγαλύτερους συμμαθητές τους. Επιπλέον από την τρέχουσα σχολική χρονιά, τα παιδιά δημιουργούν και τα 
δικά τους βίντεο – μαθήματα πληροφορικής, τα οποία αναρτώνται στην σελίδα του σχολείου. Στην παρούσα 
εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ανατροφοδότηση από την εφαρμογή της παραπάνω 
δραστηριότητας, καθώς και ο σχεδιασμός για την συνέχιση τους την επόμενη σχολική χρονιά (2016-2017).  
Λέξεις κλειδιά: Ομότιμη διδασκαλία, Peer tutoring, Πληροφορική, Δημοτικό σχολείο 

Εισαγωγή 
Οι διαδικασίες της μάθησης μέσα από ομότιμες – συνεργατικές δομές έχουν απασχολήσει την 

διεθνή βιβλιογραφία και έχουν μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές. Ένας βασικός διαχωρισμός 
περιγράφει τρεις μορφές ομότιμης μάθησης: την ομότιμη διδασκαλία (peer tutoring), την 
ομαδοσυνεργατική μάθηση (collaborative learning) και την ομότιμη – εταιρική συνεργασία (peer 
collaboration) (Damon & Phelps, 1989). Η κύρια διαφορά ανάμεσα στις τρεις περιπτώσεις αφορά 
στην ισοτιμία των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν. Στην 
περίπτωση της ομότιμης – εταιρικής συνεργασίας (peer collaboration), οι ομάδες είναι ολιγομελείς 
(συνήθως δύο άτομα) και τα παιδιά εργάζονται πάνω στο ίδιο πρόβλημα, από την ίδια αφετηρία. 
Στην περίπτωση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης οι ομάδες αποτελούνται από περισσότερα 
παιδιά, τα οποία αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Οι 
λιγότερο ισότιμες σχέσεις διαμορφώνονται στην περίπτωση της ομότιμης διδασκαλίας (peer 
tutoring), όπου ένας ή μια ομάδα μαθητών αναλαμβάνει τον ρόλο του δασκάλου και διδάσκει μια 
άλλη ομάδα μαθητών (Damon & Phelps, 1989).  

Διερευνώντας λίγο περισσότερο την μορφή της ομότιμης διδασκαλίας στην βιβλιογραφία, 
παρατηρούμε πως ο παραδοσιακός ορισμός της θεωρεί ότι υπάρχει μια ομάδα προχωρημένων ή 
μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών και μαθητριών που κατέχει καλύτερα ένα γνωστικό θέμα και 
βοηθάει διδάσκοντας μια ομάδα αρχάριων ή μικρότερων σε ηλικία μαθητών και μαθητριών, 
έχοντας ως στόχο την απόκτηση ωφέλειας και για τις δύο ομάδες (Damon & Phelps, 1989, 
Gartner & Riessman, 1993). Μελέτες όμως από την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου έδειξαν 
πως περισσότερα οφέλη έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που αναλαμβάνουν τον ρόλο του 
δασκάλου και πολύ λιγότερα τα παιδιά που διδάσκονται από τους συμμαθητές τους (Gartner & 
Riessman, 1993).  

Ένας μαθητής ο οποίος λειτουργεί ως εκπαιδευτής, απαιτείται να δουλέψει αρκετά ώστε να 
κατακτήσει τη γνώση και να είναι σε θέση να εξηγήσει το αντικείμενο σε τρίτους (Roscoe & Chi, 
2007). Γενικότερα σημαντική κινητήριος δύναμη της μάθησης είναι το learning by doing 
(Anderson et all, 1996), ενώ πολύ σημαντικό ρόλο στην αφομοίωση της γνώσης παίζει και ο 
στόχος, δηλαδή το πώς και γιατί θα την χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Σύμφωνα με έρευνες, 
μαθητές και μαθήτριες που μελέτησαν ένα θέμα με στόχο να το διδάξουν συμμαθητές τους είχαν 
πολύ καλύτερα αποτελέσματα από συμμαθητές που μελέτησαν το ίδιο αντικείμενο με στόχο την 
προετοιμασία για μια εξέταση (Nestojko et all, 2014). Τα παιδιά που αναλαμβάνουν τον ρόλο του 
δασκάλου μαθαίνουν μέσα από την διαδικασία της προετοιμασίας για το μάθημα, καθώς και μέσα 
από την ίδια την διδασκαλία. Η προετοιμασία για την διδασκαλία οδηγεί σε καλύτερη και 
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αποδοτικότερη οργάνωση της πληροφορίας από την προετοιμασία για μια εξέταση στο ίδιο 
αντικείμενο (Nestojko et all, 2014). 

Οι αναφορές από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες που αναλαμβάνουν τον ρόλο του 
δασκάλου παρουσιάζουν μια αυξημένη κατανόηση και συνειδητοποίηση πάνω στην γνώση που 
κλήθηκαν να μελετήσουν με σκοπό να την διδάξουν (Antonek et all, 1997). Ένα παιδί που 
αναλαμβάνει να διδάξει ένα αντικείμενο, εκτός από την καλή κατανόηση του, κερδίζει 
μαθαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο θα διδάξει, τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσει τη 
γνώση σε άλλους, καθώς και μαθαίνοντας για τις διαδικασίες της ίδιας της μάθησης (Gartner & 
Riessman, 1993). Παράλληλα οι μαθητές και οι μαθήτριες που αναλαμβάνουν τον ρόλο του 
δασκάλου κατανοούν και βλέπουν με περισσότερη συμπάθεια τον ενήλικο εκπαιδευτικό τους και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, παρουσιάζοντας αλλαγές στην συμπεριφορά τους ως μαθητές 
(Ogawa & Wilkinson, 1997). 

Καθώς λοιπόν τα οφέλη του ρόλου του εκπαιδευτή είναι πολύ περισσότερα από τα αντίστοιχα 
του εκπαιδευόμενου, προέκυψε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο ομότιμης διδασκαλίας (peer 
tutoring), το οποίο προάγει την ιδέα της καθολικής ανάληψης από πλευράς των μαθητών και 
μαθητριών του ρόλου του δασκάλου (Gartner & Riessman, 1993). Σύμφωνα με αυτό όλοι οι 
μαθητές και οι μαθήτριες μιας τάξης ή ενός σχολείου θα πρέπει να περάσουν από τον ρόλο του 
δασκάλου. Αυτό το μοντέλο προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε και να μελετήσουμε τα τελευταία 
δύο χρόνια. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης, ανεξαρτήτως της επίδοσης τους, 
αναλαμβάνουν να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εργαστήρια πληροφορικής πάνω σε 
συγκεκριμένα αντικείμενα, με κοινό παιδιά τόσο μικρότερης όσο και μεγαλύτερης ηλικίας. Φέτος 
έγινε και μια προσπάθεια επέκτασης με το άνοιγμα στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται βίντεο -
μαθήματα πέντε λεπτών τα οποία δημιουργούν οι μαθητές και μαθήτριες ανά ζευγάρια. Στόχος 
αυτών των δραστηριοτήτων είναι να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των παιδιών, να αποκτήσουν 
κίνητρο για καλύτερη κατανόηση γνωστικών αντικειμένων, να αποκτήσουν δεξιότητες 
επικοινωνίας, σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης σχεδίων μαθημάτων και να κατανοήσουν 
περισσότερο τον ρόλο του δασκάλου. Παρακάτω περιγράφεται το ιστορικό και η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε, καθώς και η ανατροφοδότηση από τους μαθητές και τις μαθήτριες που 
συμμετείχαν.    

Σύντομο ιστορικό 
Τα μαθητικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο σχολείο μας την 

προηγούμενη σχολική χρονιά (2014-2015). Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης είχαν 
ασχοληθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της πληροφορικής με την διαδικτυακή πλατφόρμα 
σχεδιασμού και δημιουργίας παιχνιδιών sploder και είχαν δημιουργήσει τα πρώτα τους 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Παράλληλα εκείνες τις ημέρες το σχολείο μας διοργάνωνε το 5ο Μαθητικό 
Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και τα παιδιά της Δ τάξης ήθελαν να παρουσιάσουν τις 
δημιουργίες τους, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 
συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο. Ύστερα από συζήτηση που έγινε στην τάξη, αποφασίστηκε 
να διοργανώσουμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ πέρα από την παρουσίαση και μερικά εργαστήρια 
για άλλους μαθητές και μαθήτριες. Για την επιλογή του κοινού που θα παρακολουθούσε τα 
εργαστήρια απευθυνθήκαμε στην Γ τάξη του σχολείου μας, καθώς και στην Ε τάξη ενός άλλου 
σχολείου της πόλης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζαμε κοινό τόσο από μικρότερους, όσο και από 
μεγαλύτερους μαθητές εντός και εκτός σχολείου. Για την επικοινωνία με το άλλο σχολείο και τις 
δασκάλες των δυο τμημάτων της Ε τάξης, καθώς και για την ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων, 
όπως η μετακίνηση μαθητών στο σχολείο μας, λάβαμε σημαντική βοήθεια από τον Σχολικό 
Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος αγκάλιασε από την αρχή την δράση. Τα 
εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μια ημέρα τον Απρίλιο του 2015. 

Η θετική περυσινή εμπειρία οδήγησε στην συνέχιση και επέκταση της δράσης και φέτος. 
Επιλέχθηκε η Δ τάξη, τα παιδιά της οποίας είχαν συμμετάσχει πέρυσι ως εκπαιδευόμενοι. Φέτος 
τα εργαστήρια είχαν ως θέμα εκτός από την πλατφόρμα sploder και το περιβάλλον 
προγραμματισμού Scratch και το κοινό που τα παρακολούθησε αποτελούνταν από μαθητές της Β 
και Γ τάξης του σχολείου μας. Παράλληλα, έχοντας ως σκοπό να επεκτείνουμε και να ανοίξουμε 
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την δραστηριότητα με την βοήθεια των τεχνολογιών διαδικτύου, οι μαθητές και οι μαθήτριες 
δημιουργήσαν ανά 2-3 άτομα σύντομα βίντεο - μαθήματα λίγων λεπτών για τα ίδια θέματα 
(sploder – scratch), τα οποία και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου. Τα εργαστήρια και 
τα βίντεο – μαθήματα παρουσιάστηκαν από τα παιδιά και στο 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής 
Δημιουργίας. 

Μεθοδολογία πρώτης εφαρμογής 
Η απόφαση για την οργάνωση των μαθητικών εργαστηρίων την πρώτη χρονιά (2014-2015) 

λήφθηκε δυο εβδομάδες πριν την υλοποίηση τους στο πλαίσιο του 5ου Μαθητικού Φεστιβάλ 
Ψηφιακής Δημιουργίας, γεγονός το οποίο μας έδινε στενά περιθώρια προετοιμασίας, καθώς το 
μάθημα της πληροφορικής στην Δ τάξη διδάσκονταν 2 ώρες την εβδομάδα στο σχολείο. 

Η επιλογή της πλατφόρμας δημιουργίας παιχνιδιών sploder ως μαθησιακό αντικείμενο των 
εργαστηρίων έγινε για τους εξής λόγους:  

 είναι εύκολο στην εκμάθηση,  
 είναι ευχάριστη και παιγνιώδης δραστηριότητα,  
 επιτρέπει την δημιουργία τελικού αποτελέσματος ακόμα και σε περιορισμένο χρόνο,  
 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης το είχαν διδαχθεί πρόσφατα.  

Ύστερα από συζήτηση με την δασκάλα της Γ τάξης του σχολείου μας, συμφωνήσαμε στην 
συμμετοχή των παιδιών της τάξης της (23 άτομα) ως κοινό, ενώ παράλληλα ήρθαμε σε επαφή με 
τις δασκάλες δυο τμημάτων της Ε τάξης ενός άλλου σχολείου της πόλης (30 άτομα) με την 
βοήθεια του Σχολικού Συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προγραμματίσαμε την ημέρα 
υλοποίησης των εργαστηρίων σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους δασκάλους, τον 
διευθυντή του σχολείου και τον Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ορίσαμε τέσσερις εργαστηριακές συνεδρίες. Την μία θα την παρακολουθούσαν οι μαθητές της 
Γ τάξης του σχολείου μας, ενώ οι άλλες τρεις απευθύνονταν στους μαθητές της Ε τάξης του άλλου 
σχολείου (10 παιδιά σε κάθε εργαστήριο). Ύστερα από συζήτηση στην τάξη και από εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από πλευράς μαθητών και μαθητριών, ορίσαμε τέσσερις εκπαιδευτικές ομάδες των 
τριών ατόμων. Σε κάθε ομάδα υπήρχε ένας/μία δάσκαλος/δασκάλα και δυο βοηθοί, οι οποίοι θα 
βρίσκονταν στο εργαστήριο και θα λειτουργούσαν επικουρικά, προσφέροντας βοήθεια σε παιδιά 
που είχαν κάποιο πρόβλημα σε κάποιο βήμα του μαθήματος. Η επιλογή των ρόλων έγινε με 
εσωτερικές διαδικασίες σε κάθε ομάδα και χωρίς παρέμβαση από τον εκπαιδευτικό. Συνολικά 
αξιοποιήθηκαν 12 μαθητές/μαθήτριες ως εκπαιδευτές (4 δάσκαλοι και 8 βοηθοί). Τα υπόλοιπα 
παιδιά της τάξης (11) ανέλαβαν το κομμάτι της παρουσίασης των εργαστηρίων στο Μαθητικό 
Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώσαμε την επόμενη ημέρα. 

Τα τέσσερα εργαστήρια είχαν όλα το ίδιο θέμα (δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού στο Arcade 
Creator της πλατφόρμας sploder) και από κάθε ομάδα διδασκόντων ζητήθηκε ένα απλό πλάνο 
διδασκαλίας, το οποίο να περιγράφει τα βήματά της (τι θα διδαχθεί) και τον χρόνο που θα 
απαιτηθεί για το καθένα.  Για την διαμόρφωση του πλάνου διδασκαλίας δόθηκε στις ομάδες 
χρόνος από το μάθημα της πληροφορικής (2 διδακτικές ώρες), ώστε να το μελετήσουν στο 
εργαστήριο και να το καταγράψουν χρησιμοποιώντας λογισμικό επεξεργασίας κειμένου. Επίσης 
κάθε ομάδα είχε την ευχέρεια να πραγματοποιήσει απογευματινές συναντήσεις στα σπίτια των 
παιδιών μέσα στο διάστημα δυο εβδομάδων, ώστε να κάνουν πρόβες και να μελετήσουν τον 
χρόνο που απαιτείται για την διδασκαλία κάθε βήματος του πλάνου. Το πλάνο διδασκαλίας κάθε 
ομάδας υποβλήθηκε στον εκπαιδευτικό μέσω της πλατφόρμας e-class του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου, στην οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες διέθεταν λογαριασμούς. Μετά την υποβολή των 
πλάνων διδασκαλίας από τις ομάδες, έγινε μια συνάντηση στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου 
έγιναν μικρές διορθώσεις και συζητήθηκαν θέματα κυρίως με τον διαθέσιμο χρόνο που θα έχουν, 
καθώς και με τον τρόπο που θα λειτουργούσαν οι βοηθοί. Τις τελευταίες δυο ημέρες πριν από τα 
εργαστήρια έγιναν και οι τελικές πρόβες στο εργαστήριο, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τον 
υπολογιστή και το προβολικό μηχάνημα του καθηγητή. Σε κάθε ομάδα δόθηκαν 20 λεπτά και το 
κοινό της γενικής πρόβας αποτέλεσαν οι υπόλοιποι  συμμαθητές τους. 

Την ημέρα των εργαστηρίων η πρώτη διδακτική ομάδα υποδέχτηκε στο εργαστήριο του 
σχολείου τους μαθητές της Γ τάξης (23 παιδιά). Λίγο αργότερα έφτασαν στο σχολείο και οι 30 
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μαθητές και μαθήτριες της Ε τάξης από το άλλο σχολείο της πόλης μαζί με τις δασκάλες τους. Τα 
παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των 10 ατόμων και παρακολούθησαν τα υπόλοιπα τρία 
εργαστήρια από τις άλλες τρεις διδακτικές ομάδες. Την ώρα που μια ομάδα 10 παιδιών 
παρακολουθούσε το εργαστήριο τα υπόλοιπα 20 παιδιά που φιλοξενήσαμε απασχολήθηκαν από 
τον καθηγητή πληροφορικής και τον Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε διπλανή αίθουσα, 
σχεδιάζοντας απλά αλγοριθμικά σενάρια στο Scratch. Σε κάθε ένα από τα τέσσερα εργαστήρια 
υπήρχε εκπαιδευτικός του σχολείου εκτός της αίθουσας, παρακολουθώντας διακριτικά χωρίς να 
χρειαστεί να επέμβει για οποιοδήποτε λόγο. Μετά το τέλος όλων των εργαστηρίων οι μαθητές της 
Δ τάξης του σχολείου μας μαζί με τους φιλοξενούμενους μαθητές της Ε τάξης από το άλλο 
σχολείο συγκεντρώθηκαν σε κοινό χώρο και αντάλλαξαν απόψεις για την εμπειρία τους. 

Μετά από ένα μήνα από την διοργάνωση των εργαστηρίων (είχαν μεσολαβήσει οι διακοπές 
του Πάσχα), ζητήθηκε από τους μαθητές που συμμετείχαν στις διδακτικές ομάδες να γράψουν 
λίγα λόγια για την εμπειρία τους σε ελεύθερο κείμενα, τα οποία και παρέδωσαν στον 
εκπαιδευτικό. 

Αποτελέσματα πρώτης εφαρμογής 
Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παιδιών που συμμετείχαν στις διδακτικές ομάδες και στους 

φιλοξενούμενους μαθητές και μαθήτριες, παρουσία των εκπαιδευτικών και του Συμβούλου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αμέσως μετά το τέλος των εργαστηρίων, μας δημιούργησε αισιόδοξα 
συναισθήματα όσον αφορά την επιτυχία της δράσης. Τα παιδιά που λειτούργησαν ως δάσκαλοι 
και βοηθοί παρουσίαζαν έντονα σημάδια ικανοποίησης για το έργο που είχαν φέρει σε πέρας και 
ήθελαν να μιλήσουν για την εμπειρία της προετοιμασίας τους. Από την άλλη οι μαθητές και οι 
μαθήτριες που αποτέλεσαν το κοινό των εργαστηρίων εξέφρασαν την θέληση να διοργανώσουν 
και οι ίδιοι μαθήματα για άλλους συμμαθητές τους πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Η αίσθηση που 
αποκομίσαμε από αυτή τη συνάντηση ήταν πως το κίνητρο για κάποιον μαθητή ή μαθήτρια να 
διδάξει είναι πολύ σημαντικό και φέρνει πολλαπλά οφέλη. 

Μελετώντας αργότερα και τις γραπτές αναφορές των παιδιών που λειτούργησαν ως δάσκαλοι 
και βοηθοί ενισχύθηκε περισσότερο η παραπάνω άποψη. Και τα 12 παιδιά εκφράστηκαν θετικά 
για την εμπειρία τους και ανέφεραν πως θα ήθελαν να την επαναλάβουν. Το γεγονός ότι 
αναφέρονται και στο άγχος που υπήρχε πριν από τα εργαστήρια ενίσχυσε την άποψη μας για την 
υπευθυνότητα με την οποία αντιμετώπισαν την διαδικασία και η οποία είχε ήδη φανεί από το 
διάστημα της προετοιμασίας.  Παρακάτω αναφέρονται μερικά κομμάτια από τις εκθέσεις των 
παιδιών: 

 «Εκείνη την ώρα ήμουν πολύ αγχωμένη και επίσης φοβισμένη. Αλλά έκανα λάθος, 
ήταν πολύ ωραία και καλή εμπειρία γιατί γνώρισα πολλά παιδιά και γιατί τους 
δίδαξα!!!» 

 «Μου άρεσε πολύ γιατί εξηγούσαμε στα μεγαλύτερα παιδιά το Sploder. Νομίζω ότι θα 
το ξανάκανα!» 

 «Όταν ήρθε η σειρά μου είχα πολύ άγχος, μήπως δεν λειτουργεί το Sploder ή κοπεί το 
internet όμως όλα πήγαν καλά.» 

 «Για να πω την αλήθεια ήταν πολύ ωραία εμπειρία και θα ήθελα να το ξανακάνω.» 
 «Μου άρεσε πολύ γιατί έκανα μάθημα σε άγνωστα παιδιά και έδειξα τις γνώσεις μου 

στο Sploder» 
 «Μου άρεσε που είχα να δείξω πολλά πράγματα στους μαθητές μου» 
 «Πέρασα υπέροχα γιατί έκανα μάθημα σε μεγαλύτερα παιδιά. Με άγχωσε πριν 

ξεκινήσω πως θα είναι η συμπεριφορά των παιδιών. Ευτυχώς ήταν πολύ ήσυχοι. Θα 
ήθελα να ξανανιώσω αυτή την εμπειρία.» 

 «Μου άρεσε πολύ που ήμουν βοηθός επειδή τα παιδιά όταν δυσκολεύονταν κάπου 
φώναζαν εμένα ή την Γωγώ. Η Γωγώ είχε την πιο ήσυχη σειρά αλλά εμένα δεν με 
πειράζει. Στο τέλος όλα ήταν υπέροχα.» 
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Μεθοδολογία δεύτερης εφαρμογής 
Τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής μας οδήγησαν στην φετινή υλοποίηση και 

επέκταση της δράσης. Για την οργάνωση των εργαστηρίων επιλέχθηκε η φετινή Δ τάξη. Το 
γεγονός ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες της είχαν αποτελέσει πέρυσι μέρος του κοινού των 
εργαστηρίων παρουσίαζε ακόμα ένα ενδιαφέρον στην μελέτη της συμπεριφοράς τους. Η 
συζήτηση για την οργάνωση φέτος ξεκίνησε αρκετά πιο νωρίς (Φεβρουάριο) με σκοπό τα 
εργαστήρια να υλοποιηθούν λίγες ημέρες πριν το 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 
(Απρίλιο), γεγονός που μας έδωσε άνεση χρόνου και ελευθερία κινήσεων. Ως θέμα των 
εργαστηρίων διατηρήσαμε την πλατφόρμα δημιουργίας παιχνιδιών sploder και προσθέσαμε το 
περιβάλλον προγραμματισμού Scratch, το οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούσαν για την επίλυση 
απλών προβλημάτων με την δημιουργία σεναρίων. Για την εξεύρεση κοινού απευθυνθήκαμε στον 
δάσκαλο της Γ τάξης και στην δασκάλα της Β τάξης του σχολείου μας, ενώ παράλληλα 
επικοινωνήσαμε με εκπαιδευτικούς από άλλο ένα σχολείο της πόλης. Δυστυχώς ενώ είχαμε 
προγραμματίσει την μετάβαση μαθητών από το άλλο σχολείο, τελικά αυτό δεν έγινε δυνατό λόγω 
πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες. 

Από την στιγμή που υπήρχε αρκετός διαθέσιμος χρόνος για την προετοιμασία των 
εργαστηρίων, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την δράση δημιουργώντας αρχικά και μερικά 
διαδικτυακά βίντεο – μαθήματα πάνω στο θέμα των εργαστηρίων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
της τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και κάθε ομάδα ανάλαβε να οργανώσει ένα 
βίντεο – μάθημα σχετικά με τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο sploder ή στο 
Scratch. Οι αναθέσεις των θεμάτων στις ομάδες καταγράφηκαν και αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα 
e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στην οποία όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 
διαθέτουν λογαριασμούς. Το κάθε μάθημα θα έπρεπε να έχει μικρή διάρκεια (ως πέντε λεπτά) και 
να καλύπτει ένα μικρό θέμα. Κατά την διάρκεια 2 διδακτικών ωρών παρουσιάστηκε στους 
μαθητές ένα απλό εργαλείο καταγραφής βίντεο από την οθόνη του υπολογιστή  και φωνής από το 
μικρόφωνο του υπολογιστή, το οποίο και χρησιμοποιήσαμε για την δημιουργία των βίντεο – 
μαθημάτων (ice cream screen recorder). Η διαδικασία δημιουργίας όλων των βίντεο διήρκησε δυο 
εβδομάδες (6 διδακτικές ώρες). Την ώρα του μαθήματος της πληροφορικής, η ομάδα παιδιών που 
δημιουργούσε το βίντεο μεταφέρονταν σε διπλανή αίθουσα όπου υπήρχε τοποθετημένος φορητός 
υπολογιστής και εργαζόταν. Συνήθως η διαδικασία για κάθε ομάδα διαρκούσε 20-25 λεπτά μέχρι 
τα μέλη της να είναι ικανοποιημένα από το τελικό αποτέλεσμα. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας για όλες τις ομάδες τα βίντεο αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο 
κανάλι του στο youtube.  

Η δημιουργία των βίντεο – μαθημάτων αποτέλεσε και μια καλή προετοιμασία των παιδιών για 
τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο στο σχολείο. Συνολικά έγιναν 6 εργαστήρια 
με κοινό τους μαθητές της Β και Γ τάξης του σχολείου μας. Η κάθε τάξη παρακολούθησε 2 
εργαστήρια για την πλατφόρμα sploder (δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού) και ένα εργαστήριο 
Scratch (δημιουργία ενός σεναρίου συνομιλίας μεταξύ δυο χαρακτήρων). Συνολικά 
αξιοποιήθηκαν 16 μαθητές και μαθήτριες της Δ τάξης ως εκπαιδευτές (6 δάσκαλοι και 10 βοηθοί), 
ενώ τα υπόλοιπα 7 παιδιά που είχαν επιφυλάξεις να αναλάβουν αυτούς τους ρόλους 
αξιοποιήθηκαν στην παρουσίαση των εργαστηρίων και των βίντεο – μαθημάτων στο επερχόμενο 
Μαθητικό Φεστιβάλ. 

Η διαδικασία προετοιμασίας των ομάδων ήταν παρόμοια με την προηγούμενη σχολική χρονιά. 
Οι ομάδες κατάρτησαν πλάνο μαθήματος (τι θα διδαχθεί και πόση ώρα), το υπέβαλλαν στον 
εκπαιδευτικό σε ηλεκτρονική μορφή και σε συνεργασία μαζί του το οριστικοποιήσαν. Σε όλες τις 
ομάδες δόθηκε χρόνος να συζητήσουν και να μελετήσουν το πλάνο τους στο εργαστήριο 
πληροφορικής (2 διδακτικές ώρες), ενώ παράλληλα τα παιδιά πραγματοποίησαν απογευματινές 
συναντήσεις στα σπίτια τους για να κάνουν πρόβες. Μια εβδομάδα πριν την υλοποίηση των 
εργαστηρίων πραγματοποιήθηκαν οι τελικές πρόβες στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου 
με κοινό τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, ώστε να εξοικειωθούν με τον υπολογιστή και το 
προβολικό μηχάνημα του εκπαιδευτικού. 

Οι εργαστηριακές συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 2 εβδομάδων στις ώρες της 
πληροφορικής της Β και Γ τάξης. Σε συνεννόηση με την δασκάλα της Δ τάξης, η εκπαιδευτική 
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Περίληψη 

Το Λύκειο Λίμνης, στη Β. Εύβοια, μέσα από τα Προγράμματα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης των 
μαθητριών/ών του, συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και ανάδειξη της Διοργάνωσης Μαραθώνιας 
Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης «ΣΚΥΛΛΙΑΣ», ως μοναδικής στον Κόσμο και από τις πιο 
ενδιαφέρουσες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πλέον, η ίδια έχει καταστεί θεσμός στο χώρο της 
Μαραθώνιας Κολύμβησης και από το 2011 τα παιδιά μας συμμετέχουν οργανωτικά και αγωνιστικά στις 
τριήμερες εκδηλώσεις της. Ο «ΣΚΥΛΛΙΑΣ» έχοντας αναδειχθεί στην πιο σημαντική πολιτιστική εκδήλωση 
της Πόλης, επιδεικνύει μεγάλη εξωστρέφεια και προσελκύει εκατοντάδες ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα 
και το Εξωτερικό. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, αθλητές και πρωταθλητές, Α.μ.Ε.Α., υπέρβαροι, 
αθλητικά υπερήλικες, κανονικοί άνθρωποι, τούς διαπερνά, πλέον, η ιδέα της Μαραθώνιας Κολύμβησης και 
αρέσκονται να κάνουν αυτά που δεν βρίσκονταν σε καμιά γωνιά του μυαλού τους. Να ανταποκρίνονται σε 
απίστευτες δοκιμασίες και να υλοποιούν κολυμβητικές διαδρομές, οι οποίες και δρομικά θα φαίνονταν 
αδύνατον να διανυθούν. Η δυναμική που έχει αναπτύξει η Διοργάνωση επανατοποθέτησε τη Λίμνη και τη 
Β. Εύβοια στον παγκόσμιο ιστορικό και τουριστικό χάρτη σε περίοπτη θέση. Μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά του Καλοκαιριού κατόρθωσε να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον με τον πλέον 
ευρηματικό και ουσιαστικό τρόπο. Η συμβολική, μάλιστα, έναρξη των εκδηλώσεων της από τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κ. Προκόπη Παυλόπουλο, απογείωσε τις προοπτικές της Διοργάνωσης του 
«ΣΚΥΛΛΙΑ 2017»,  όπου πάλι οι μαθητές και οι μαθήτριες μας θα έχουν καθοριστικό ρόλο. 
Λέξεις κλειδιά:Σκυλλίας, Μαραθώνια Κολύμβηση,Λίμνη Ευβοίας, Λύκειο Λίμνης, Ναυμαχία του 
Αρτεμισίου, Διάπλους Β. Ευβοϊκού. 

Εισαγωγή 

Τα χιλιάδες Δημόσια Σχολεία ανά την Επικράτεια είναι σίγουρο ότι γειτνιάζουν με περιοχές 
γνωστές, συνήθως, για το ιστορικό και πολιτιστικό τους προφίλ. Παντού ο Πολιτισμός είναι 
διάχυτος και εμφανής στη χώρα μας και εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς να συνδέσουν αυτή 
την ιστορική παρακαταθήκη με το ενδιαφέρον των παιδιών. Κάποιες φορές, όμως, υπάρχουν 
περιπτώσεις που γεγονότα, πρόσωπα, πολιτιστικές «υποδομές» αγνοούνται για διάφορους λόγους 
και η ανάσυρσή τους μπορεί να αιφνιδιάσει θετικά τις τοπικές κοινωνίες και να υποβοηθήσει την 
πολιτισμική τους αναβάθμιση ακόμη και την οικονομική τους ανάπτυξη. Η περίπτωση του 
ιστορικού προσώπου, του ΣΚΥΛΛΙΑ, είναι μια τέτοια περίπτωση. Μέχρι το 2011 ένα μοναδικό 
τουριστικό σκάφος, στην περιοχή των Αφετών Μαγνησίας, έφερε το όνομά του και στον 
ηλεκτρονικό κυβερνοχώρο υπήρχαν επαναλαμβανόμενες αναφορές ότι θεωρείται παγκοσμίως ως 
ο πρώτος δύτης. Παρόλο που έχω σπουδάσει Αρχαιολογία στο Α.Π.Θ., πότε δεν είχε περιέλθει σε 
γνώση μου ο Θρύλος του Σκυλλία, παρά συμπτωματικά από έναν τοπικό ιστοριοδίφη 
συναναστρεφόμενοι σε «τσιπουράδικο». Έκτοτε η αναζήτησή του περιελήφθη ως αναζητούμενο 
θέμα σε Πολιτιστικά Προγράμματα στο Σχολείο μας και σταδιακά άρχισε να αποκαλύπτονται 
σημαντικά στοιχεία από την αινιγματική και εντυπωσιακή προσωπικότητά του και να 
ξεδιπλώνονται οι πτυχές του κολυμβητικού του εγχειρήματος. Η ιδιότητά μου, να είμαι και 
Πρόεδρος του Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Λίμνης«Ο Ποσειδών»,περιελίχθηκε δημιουργικά σε 
μιαάνευ προηγουμένου σύνδεση και απόδοση της Ιστορικού Πεπραγμένου με τη σύγχρονη 
βιωματική αναπαράστασή του.    

Πολιστικά Προγράμματα στο Γενικό Λύκειο Λίμνης 

Το Λύκειο Λίμνης έχει διαμορφώσει μια 20ετή και πλέον παράδοση σε όλο το θεματολογικό 
φάσμα των Καινοτόμων Προγραμμάτων και συμμετείχε εξ αρχής στην υλοποίησή τους, χωρίς να 
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υπάρχει το κίνητρο της συμπλήρωσης ωραρίου ή της κτήσης πιστοποιητικών που ενισχύουν το 
βιογραφικό των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Άρα, έχοντας τα ακριβοθώρητο μεράκι, 
διαμορφώθηκε μια ομάδα μόνιμων-ντόπιων εκπαιδευτικών από τα συστεγαζόμενα Σχολεία του 
Γυμνασίου και Λυκείου Λίμνης, η οποία με εξαίρετες συμβολές νέων, συνήθως, αναπληρωτών 
καθηγητών, υλοποίησαν από το 1996 σειρά Προγραμμάτων, τα οποία κινήθηκαν σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο «εξωστρέφειας» των Σχολείων μας ευρύτερα προς την κοινωνία, στην οποία 
εντάσσονται.(http://lyk-limnis.eyv.sch.gr/ και http://blogs.sch.gr/lyklimni/) 

 Παράγοντες, που μας ευνοούν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η ίδια η ενδιαφέρουσα 
πολιτιστική κατατομή του Δήμου μας, το ιδιαίτερο φρόνημα των κατοίκων της, η πολυποίκιλη 
φυσιογνωμία της Β. Εύβοιας και η πολύτιμη υποδομή του Κινηματοθέατρου «Ελύμνιον», που 
διαθέτει η πόλη. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί η διενέργεια, στο πόλισμα, του μακροβιότερου 
Περιφερειακού Καλοκαιρινού Πολιτιστικού Φεστιβάλ στην Ελλάδα, «Τα Ελύμνια», στη διάρκεια 
του οποίου γίνονται και παρουσιάσεις των πιο επιτυχημένων Προγραμμάτων μας καθώς και η 
λειτουργία στη Λίμνη Ιστορικού Αρχείου, ενός από τα λίγα Παραρτήματα των Γ.Α.Κ στην 
Ελλάδα. 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί και οι ευκαιρίες που μπορούν να διαμορφώνονται για τους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εποπτεύουν τα Πολιτιστικά Προγράμματα, και εφόσον συντρέχουν οι 
συνθήκες, να αναγάγουν τη θεματολογία τους σε Επιστημονικές Εργασίες, μέσα από την 
υλοποίηση τους σε μορφή Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Η δυνατότητα αυτή, αν και όχι συνήθης, 
όταν προκύπτει, αυξάνει το κίνητρο συμμετοχής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και 
δημιουργεί μια ανατροφοδότηση του ενδιαφέροντος για τα μελλοντικά προγράμματα, ιδιαίτερα, 
όταν αυτά διατηρούν το ίδιο θέμα για σειρά ετών.(http://www.diss.fu-
berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000005100?lang=en) 

«ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2016»: Τριήμερη Διοργάνωση Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής 
Θαλάσσης 

«Σκύλλος, ότεΞέρξουδολιχός στόλος Ελλάδα πάσαν     Ο Σκύλλος, όταν ο μακρύς (μεγάλος σε 
μήκος) στόλος του Ξέρξη 

ήλαυνεν, βυθίηνεύρατοναυμαχίην,                                έπληττε όλη την Ελλάδα, ανακάλυψε τη 
ναυμαχία του βυθού, 

Νηρήοςλαθρίοισινυποπλώσαςτενάγεσσι,                    αφού έπλευσε κρυφά κάτω από τα αβαθή νερά 
του Νηρέα 

καί τον απ’ αγκύρας όρμον έκειρε νεών,                        και έκοψε τα σκοινιά από τις άγκυρες των 
πλοίων αύτανδρος 

αύτανδρος δ’ επί γήςωλίσθανεΠερσίς άναυδος        (το σύνολο των ανδρών) (και) άφωνος 
γλιστρούσε κατεστραμμένη 

ολλυμένη, πρώτη πείρα Θεμιστοκλέους».                       στη γη η Περσική στρατιά, πρώτη απόπειρα 
του                                    Θεμιστοκλή 

(IULLIPOLLUCIS, ONOMASTICON,σελ. 432) 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, στη σημερινή μου Εισήγηση, στοεπαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια με τον τίτλο: «Μεγάλες μάχες και 
ναυμαχίες πέριξ της Β. Εύβοιας» και μετεξελίχθηκε σταδιακά στη Διοργάνωση Μαραθώνιας 
Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης με την επωνυμία 
«ΣΚΥΛΛΙΑΣ».(https://sites.google.com/site/skylliaslimni/ και 
https://www.youtube.com/watch?v=fMbYeNLrgeg) 

Αρχικά, πρόθεση μας ήταν η ανάδειξη της ιστορικής ιδιαιτερότητας της Β. Εύβοιας, καθόσον 
στο παρελθόν είχαν διεξαχθεί στην περιοχή κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονότα, όπως της 
Ναυμαχίας του Αρτεμισίου και της Μάχης των Θερμοπυλών. Πολλά, επίσης, είναι τα 
αντιπροσωπευτικά δείγματα μνημειακής γλυπτικής, τα οποία ανευρέθηκαν σε γνωστούς 
αρχαιολογικούς χώρους ή ανασύρθηκαν από το βυθό της θάλασσας του Β. Ευβοϊκού. Αυτή η 
Ιστορική Παρακαταθήκη, ήταν η αρχική επιδίωξη, να γίνει γνωστή στους μαθητές/τριες του 
Σχολείου μας και να συναισθανθούν τη σπουδαιότητα του τόπου, όπου γεννήθηκαν και ζουν. 
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Μέσα από την έρευνα, που πραγματοποίησαν, ακούμπησαν πάνω σε μια άγνωστη πτυχή από τα 
γεγονότα της Ναυμαχίας του Αρτεμισίου, το 480 π.Χ. Στην καταπληκτική ιστορία, την οποία 
αναφέρει ο Ηρόδοτος και αργότερα ο Παυσανίας, σχετικά με την εμβληματική παρουσία του 
Σκυλλία και την καθοριστική του συμβολή στην εξέλιξη της περιβόητης ναυμαχίας. (Ηρόδοτος, 
Ουρανία, 8.8.1-3 και Παυσανίας 10.19.1-2) 

Ο Σκυλλίας διεθνώς αναγνωρίζεται ως ο πρώτος κολυμβητής μακρών αποστάσεων, «ύφυδρος 
πολεμιστής- βατραχάνθρωπος, καταδύτης και κυνηγός εναλίων θησαυρών σε όλη την Παγκόσμια 
Ιστορία. Η καθοριστική του συμβολή του στη διεξαγωγή της ναυμαχίας του Αρτεμισίου επηρέασε 
καθοριστικά την εξέλιξη της ιστορίας του Δυτικού Πολιτισμού.  

Πηγές άντλησης πληροφοριών για τον βίο του και τα εκπληκτικά του κατορθώματα είναι ο 
Ηρόδοτος και ο Παυσανίας, από τους οποίους μαθαίνουμε και για την ύπαρξη της κόρης του 
Ύδνας, εκπληκτικής δύτριας και συμπρωταγωνίστριας στους άθλους του πατέρα της. Η 
προσωπικότητα του Σκυλλία είναι πραγματικά μεγαλειώδης και αινιγματική. Ο ίδιος ο Ηρόδοτος 
αναφέρει ότι του αποδίδονταν και άλλες καταπληκτικές ιστορίες και επιδόσεις. Πολύ πιθανόν 
είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Σκύλακα από τα Καρύαδνα, τον πρώτο εξερευνητή των αραβικών 
θαλασσών, αποστολή την οποία του είχε αναθέσει ο Δαρείος στα τέλη του 5ου αι., για να 
συντάξει ένα χάρτη για τη μεγαλειώδη επέκταση των Περσών προς τα Δυτικά. Όταν οι Πέρσες 
αποφάσισαν να επιτεθούν στις Ελληνικές Πόλεις της Μ. Ασίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας, ο 
Σκυλλίας, γνωστός ήδη στις τάξεις της περσικής στρατιωτικής αριστοκρατίας, τούς ήταν πολύ 
χρήσιμος. Έτσι τον επιστράτευσαν και πιθανότατα χρησιμοποίησαν τον ίδιο και τα εξειδικευμένα 
συνεργεία του στη ζεύξη του Βοσπόρου, στη διάνοιξη της διώρυγας του Ξέρξη στη Χαλκιδική και 
σε διάφορες άλλες «ύφυδρες» δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πρώτης περσικής 
εκστρατείας. Τα πολλά, όμως, ναυάγια περσικών πλοίων στο ακρωτήριο Άθως και τα πολύτιμα 
φορτία τους, αποτέλεσαν τεράστιο κίνητρο για να επιλέξει ο Σκυλλίας τη Σκιώνη της Χαλκιδικής  
ως νέα πατρίδα του. Από εκεί μπορούσε να λαφυραγωγεί τους υποθαλάσσιους θησαυρούς των 
εκατοντάδων ναυαγίων της περιοχής. Μετά από 15 χρόνια, στην τρίτη περσική εκστρατεία ο 
Ξέρξης τον επιστράτευσε και πάλι για την ανέλκυση 300 ναυαγίων στην περιοχή του Πηλίου και 
τον είχε μαζί του μέχρι την κατάβαση του Περσικού Στόλου στην περιοχή των Αφετών, απέναντι 
από το Αρτεμίσιο. Η έκρηξη της ελληνικής του αυτοσυνείδησης δεν του επέτρεψε να συγκρουστεί 
με τους ομοεθνείς του. Αποσκιρτά μαζί με την κόρη του Ύδνα, αφού κόβει υποβρυχίως άγκυρες 
πολλών περσικών πλοίων, τα οποία συντρίβονται από τα μελτέμια στα βράχια της περιοχής. Στη 
συνέχεια κολυμπώντας 80 στάδια (7 ναυτικά μίλια) στα ιδιαίτερα επικίνδυνα νερά του Δίαυλου 
των Ωρεών, καταφθάνει στο Ακρωτήριο του Αρτεμισίου, όπου ναυλοχούσε ο ελληνικός στόλος. 
Πολύ πιθανόν, οι πληροφορίες αυτές του Σκυλλία για τις καταστροφές του περσικού στόλου και 
τη μείωση της δυναμικότητάς του, ήταν η βασική αιτία που ο Θεμιστοκλής αποφάσισε όχι μόνο 
να παραμείνει στη Βόρεια Εύβοια αλλά και να ναυμαχήσει με τον Περσικό Στόλο, του οποίου το 
μέγεθος προκαλούσε δέος. Τα ακόλουθα νικηφόρα συμβάντα μάς είναι λίγο ή πολύ γνωστά. Ο 
αντίκτυπος των κατορθωμάτων του Σκυλλία και της Ύδνας στην εποχή τους ήταν τεράστιος. Τα 
ονόματά τους ενσωματώθηκαν σε μύθους, νέες λέξεις δημιουργήθηκαν από αυτούς, ενώ οι 
Αμφικτύονες τίμησαν τον ίδιο και την κόρη του με μεγαλοπρεπή χάλκινα αγάλματα στο Μαντείο 
των Δελφών, τα οποία πολύ πιθανόν μεταφέρθηκαν στην Ιταλία από τους Ρωμαίους. Οι 
Πολεμιστές του Ριάτσε και η Αφροδίτη του Εσκυλλίνου , ίσως, κρύβουν τα αναζητούμενα χαμένα 
γλυπτά.(http://www.slideshare.net/ssuser5e8d2c/akadimia-teliko) 

Ηρόδοτος (Ουρανία):«[8.8.1] ἐνδὲτούτῳτῷχρόνῳἐν ᾧ οὗτοιἀριθμὸνἐποιεῦντοτῶννεῶν, 
ἦνγὰρἐντῷστρατοπέδῳτούτῳΣκυλλίηςΣκιωναῖοςδύτηςτῶντότεἀνθρώπωνἄριστος, 
ὃςκαὶἐντῇναυηγίῃτῇκατὰΠήλιονγενομένῃπολλὰμὲνἔσωσετῶνχρημάτωντοῖσιΠέρσῃσι, 
πολλὰδὲκαὶαὐτὸςπεριεβάλετο· οὗτος ὁ 
ΣκυλλίηςἐννόῳμὲνεἶχεἄρακαὶπρότεροναὐτομολήσεινἐςτοὺςἝλληνας, ἀλλ᾽οὐγάροἱπαρέσχεὡςτότε. 
(2) ὅτεῳμὲνδὴτρόπῳτὸἐνθεῦτενἔτιἀπίκετοἐςτοὺςἛλληνας, οὐκἔχωεἰπεῖνἀτρεκέως, 
θωμάζωδὲεἰτὰλεγόμεναἐστὶἀληθέα· 
λέγεταιγὰρὡςἐξἈφετέωνδὺςἐςτὴνθάλασσανοὐπρότερονἀνέσχεπρὶν ἢ ἀπίκετοἐπὶτὸἈρτεμίσιον, 
σταδίουςμάλιστάκῃτούτουςἐςὀγδώκονταδιὰτῆςθαλάσσηςδιεξελθών. (3) λέγεταιμέν νυν 
καὶἄλλαψευδέσιεἴκελαπερὶτοῦἀνδρὸςτούτου, τὰδὲμετεξέτεραἀληθέα· 
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περὶμέντοιτούτουγνώμημοιἀποδεδέχθωπλοίῳμινἀπικέσθαιἐπὶτὸἈρτεμίσιον. ὡςδὲἀπίκετο, 
αὐτίκαἐσήμηνετοῖσιστρατηγοῖσιτήν τε ναυηγίηνὡςγένοιτο, 
καὶτὰςπεριπεμφθείσαςτῶννεῶνπερὶΕὔβοιαν». 

«[8.8.1] Αυτοί λοιπόν καταγίνονταν με την καταμέτρηση των καραβιών· και σ᾽ αυτό το μεταξύ 
ο Σκυλλίας από τη Σκιώνη, ο πρώτος δύτης της εποχής του (αυτός που και στο ναυάγιο που έγινε 
στα νερά του Πηλίου έσωσε για τους Πέρσες πολλά πολύτιμα πράματα, αλλά και πολλά κράτησε 
για τον εαυτό του), αυτός λοιπόν ο Σκυλλίας βρισκόταν στο στρατόπεδό τους, στις Αφέτες· είχε κι 
από τα πριν βέβαια στο νου του ν᾽ αυτομολήσει στους Έλληνες, όμως ως τότε δεν του δόθηκε 
ευκαιρία. [8.8.2] Τώρα, με ποιό τρόπο αποκεί και πέρα έφτασε πια στους Έλληνες, δεν μπορώ να 
το πω με βεβαιότητα, όμως μένω έκπληκτος, αν τα όσα διηγούνται είναι αληθινά· λένε δηλαδή 
πως από τις Αφέτες βούτηξε στη θάλασσα και δε βγήκε στην επιφάνεια παρά μόνο όταν έφτασε 
στο Αρτεμίσιο, αφού διάνυσε περίπου ογδόντα σταδίους κάτω απ᾽ τη θάλασσα. [8.8.3] Διηγούνται 
βέβαια γι᾽ αυτό τον άνθρωπο κι άλλα που μοιάζουν με παραμύθια, κάμποσα όμως είναι αληθινά· 
ωστόσο γι᾽ αυτό το περιστατικό ας μιλήσω χωρίς περιστροφές: έφτασε στο Αρτεμίσιο με 
πλεούμενο. Και μόλις έφτασε, αμέσως ανέφερε στους στρατηγούς τα καθέκαστα για το ναυάγιο 
και για τα καράβια που στάλθηκαν να κάνουν το γύρο της Εύβοιας». 
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 10.19,1-2 [19.1]:«παρὰδὲτὸνΓοργίανἀνάθημάἐστινἈμφικτυόνωνΣκιωναῖοςΣκύλλις, 
ὃςκαταδῦναικαὶἐςτὰ βαθύτατα θαλάσσης πάσης ἔχειφήμην: ἐδιδάξατοδὲκαὶὝδναντὴν θυγατέρα 
δύεσθαι. [19.2] οὗτοιπερὶτὸὄροςτὸΠήλιονἐπιπεσόντοςναυτικῷτῷΞέρξου βιαίου χειμῶνος+ 
προσεξειργάσαντόσφισινἀπώλειαν, τάς τε ἀγκύραςκαὶεἰδή τι ἄλλοἔρυματαῖςτριήρεσινἦνὑφέλκοντες. 
ἀντὶ τούτου μὲνοἱἈμφικτύονεςκαὶαὐτὸνΣκύλλινκαὶτὴνπαῖδαἀνέθεσαν: ἐνδὲτοῖςἀνδριᾶσινὁπόσους 
Νέρων ἔλαβενἐκΔελφῶν, ἐν τούτοις τὸνἀριθμὸνκαὶτῆςὝδνηςἀπεπλήρωσεν ἡ εἰκών. [καταδύονται 
δὲἐς θάλασσαν γένους τοῦ θήλεος αἱκαθαρῶςἔτι παρθένοι.]». 

Την αναπαράσταση αυτού του Κολυμβητικού Άθλου των 80 σταδίων (14.500 Μ) σε 
πραγματικές συνθήκες και στην ίδια ακριβώς απόσταση επιχειρήθηκε με επιτυχία την πρώτη 
χρονιά, το 2011 στη Λίμνη Ευβοίας. Ήταν μια «τρελή» ιδέα, την οποία τη συνέλαβαν τα παιδιά 
και οι εκπαιδευτικοί τους και αγκαλιάστηκε από τον Όμιλο Ερασιτεχνών Αλιέων Λίμνης «Ο 
Ποσειδών», από τους τοπικούς Συλλόγους (Ν.Ο.Λ.), τους κατοίκους και τη Δημοτική Αρχή. Και 
έτσι, λοιπόν, έγινε η αρχή και ο Αγώνας μεγάλωσε σε Διοργάνωση Μαραθώνιας Κολύμβησης 
Ανοικτής Θαλάσσης και φέτος πραγματοποιείται για 6η συνεχόμενη χρονιά. Πολλά πράγματα από 
τότε έχουν αλλάξει αλλά διαρκής σταθερά παραμένει η αυξανόμενη συμβολή των μαθητών στην 
οργάνωση και διεξαγωγή του, όντας και πολλοί από αυτούς συμμετέχοντες/χουσες στους 
προκηρυσσόμενους αγώνες. 

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα, πλέον, «ΣΚΥΛΛΙΑΣ» ξεκινά με την κατάθεσή του τον Οκτώβριο 
κάθε νέου Σχολικού Έτους. Μια ιδιαιτερότητα της Διοργάνωσης, η οποία καθιερώθηκε από τη 2η 
χρονιά τέλεσής της, είναι ότι αφιερώνεται, πλην της ομώνυμης προσωπικότητας, και σε 
φυσιογνωμίες της περιοχής, οι οποίες προέβησαν σε πράξεις ηρωισμού, διάσωσης, ναυτικής 
συνδρομής και γενικότερου ανθρωπιστικού αλτρουισμού στη θάλασσα. Η επιλογή τους γίνεται 
από τους ίδιους του μαθητές και, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι άγνωστες, καταπληκτικές 
ιστορίες, η θεματολογία των οποίων, πολλές φορές, είναι συναφής με την Επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου και εντάσσονται και στη σχετική Σχολική Γιορτή. Με αυτόν τον τρόπο 
δημοσιοποιήθηκαν: 
 (2012) η καταπληκτική ιστορία του Λιμνιώτη Αθανάσιου Σαββάκη, δίοψ στο θρυλικό 

αντιτορπιλικό «Αδρίας». (https://sites.google.com/site/skylliaslimni/2os-diaplous-b-euboiekou-
kolpou/sabbakes-adrias) 

 (2013) ο θρυλικός Καπετάνιος Ανδρέας Τσεσμελής, παρασημοφορημένος για τη συμβολή του 
στις νηοπομπές του Ατλαντικού στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
(https://sites.google.com/site/skylliaslimni/home/o-antreas-tsesmeles) 

 (2014) Η μοναδική, στα παγκόσμια χρονικά, περίπτωση εμπορικού πλοίου που βύθισε 
καμουφλαρισμένο Γερμανικό Πολεμικό. Πρόκειται για την άνιση μάχη του «SS 
StephenHopkins» με το «RaiderStier», στην οποία είχαν συμμετοχή Λιμνιώτες. 
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(https://sites.google.com/site/skylliaslimni/4os-diaplous-boreiou-euboiekou/istoriko-parartema--
skyllias-2014) 

 (2015) Τα Λιμνιώτικα πληρώματα στο θρυλικό «Θωρηκτό Αβέρωφ» και η καταπληκτική 
διάσωση μελών της Βασιλικής Οικογένειας της Αγγλίας από τον Λιμνιώτη  Τσιφόρο Γεώργιο. 

 (2016) Ο Στάμου Κωνσταντίνος καιΑνδριόλας Αναστάσιος (ήρωας του Ισπανο-αμερικανικού 
Πολέμου και του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
αντίστοιχα).(http://limniotikanews.blogspot.gr/2016/08/2016.html) 

Επίσης, είναι άξιο επισήμανσης το γεγονός ότι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε Προκήρυξης της 
Διοργάνωσης αποτελεί η σταθερή αναφορά: «Είναι ευρέως γνωστό ότι οι αγώνες μακρών 
αποστάσεων πάντα αποτελούσαν μια διαχρονική πρόκληση και μια ακόμα παρακαταθήκη του 
Ελληνικού Πολιτισμού για τις γενιές των ανθρώπων του παρελθόντος, του παρόντος και του 
μέλλοντος. Ο Όμιλός μας επιδιώκοντας να αναβιώσει και να επαναφέρει, σε εποχές δύσκολες, το 
Αθλητικό και Ολυμπιακό Ιδεώδες διαμορφώνει ένα νέο σκάμμα ευγενούς συναγωνισμού και μια 
δοκιμασία σωματικής και ψυχικής αντοχής, μακριά από τις σκοπιμότητες του πρωταθλητισμού. Με 
την εκδήλωση αυτή επιχειρείται ταυτόχρονα η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την 
προφύλαξη του Β. Ευβοϊκού Κόλπου από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και η ανάληψη πρωτοβουλίας 
για την ανακήρυξή του ως περιοχής μεγάλης περιβαλλοντικής και οικολογικής σημασίας, η οποία 
χρήζει προστασίας». 

Τη φετινή χρονιά διεξήχθη ο «ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2016» στις 26, 27 και 28 Αυγούστου 2016 στο 
πλαίσιο του μακροβιότερου Περιφερειακού Φεστιβάλ «Ελύμνια», υπό την αιγίδα του Δήμου 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, ενώ παρευρίσκεται πάντα και τιμητική αντιπροσωπεία ανδρών 
και στελεχών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών. Στο αγωνιστικό μέρος τελέστηκε 
εναρκτήριος συμβολικός αγώνας 500 Μ. της Διοργάνωσης από τον Π.τ.Δ. για παιδιά έως 16 ετών 
(Παρασκευή26 Αυγούστου). Το Σάββατο 27 Αυγούστου ο 6ος Διάπλους του Β. Ευβοϊκού Κόλπου 
14.500 Μ.και την Κυριακή Αγώνες 500 Μ., 2.500 Μ., 5.000 Μ. και 8.000 Μ.  

Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος οι μαθητές/τριες προσανατολίστηκαν φέτος στην 
παραγωγή νέων εργαλείων προώθησης της Διοργάνωσης και ευρύτερης δημοσιοποίησής της. 
Δημιούργησαν, λοιπόν, ένα πρωτότυπο Video με τίτλο: «Αναζητώντας τον Σκυλλία» και ένα 
Αρχείο διαφημιστικής προβολής των Αγώνων.(https://www.facebook.com.Σκυλλίας 
Διάπλους Βόρειου Ευβοϊκού) 

Ειδικά, το δεύτερο αποτελεί μια νέα θεώρηση στην προσέγγιση των ενδιαφερόμενων 
κολυμβητών αλλά και στην προσέλκυση των, τόσο αναγκαίων, Χορηγών της Διοργάνωσης. Τα 
παιδιά οργάνωσαν το ηλεκτρονικό αρχείο σε Πρόγραμμα PowerPoint διαμορφώνοντας 
ουσιαστικά μια πρόσκληση ευρείας ανάγνωσης και στόχευσης. Φυσικά, εισάγονται στις αρχές της 
διαφημιστικής προβολής και μέσα από εμπνευσμένα κείμενα, «ατάκες», λογότυπα κ.ά. 
επιδιώκουν να βελτιώνουν κάθε χρονιά τη εξάπλωση των εκδηλώσεων μας, ιδιαίτερα 
διαδικτυακά. Τα ίδια επικρότησαν και κατέγραψαν και τους στόχους της Διοργάνωσης 
Μαραθώνιας Κολύμβησης, η οποία έχει ως κύρια επιδίωξη την ευαισθητοποίηση των νέων μας, οι 
οποίοι μέσα από την, «εκ του σύνεγγυς», παρακολούθηση των εκδηλώσεων μας αλλά και τη 
συμμετοχή τους σε αυτές:   

-  να αποκτήσουν αγάπη για την αθλητική δραστηριότητα και ιδιαίτερα για το κολύμπι, 
παραμένοντας μακριά από εξαρτήσεις και «απειλές». 

-  να καλλιεργήσουν και να ενστερνιστούν την ιδέα του εθελοντισμού μέσα από την 
εκπαίδευση και συμμετοχή σε ένα  πραγματικό γεγονός-δρώμενο.  

-   να συσσωρεύσουν την απαραίτητη γνώση και παιδεία στο πως ορίζεται, αναπτύσσεται, 
οργανώνεται και υλοποιείται ένα «project» σε αληθινό τόπο, χρόνο και περιεχόμενο, 
αναπτύσσοντας το πνεύμα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της επίτευξης κοινού στόχου. 

-  να γνωρίσουν και να αφομοιώσουν την ιστορία του τόπου τους και διαμέσου αυτής να 
προσθέσουν ένα λιθαράκι αγάπης, αυτοεκτίμησης και περηφάνιας για τη γενέθλια γη αλλά και ένα 
ισχυρότατο κίνητρο συναισθηματικού δεσμού με τον τόπο τους, ώστε με την  ενηλικίωσή τους να 
παραμείνουν σε αυτόν. 

Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και για την: 
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-  ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας με την προσέλκυση επισκεπτών, την ενίσχυση του 
τουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην αύξηση της 
απασχόλησης (τοπική αειφορία). 

-  απόκτηση κοινωνικής εξωστρέφειας (κλειστή κοινωνία με πολλά κοινωνικά προβλήματα: 
ανεργία, αυξημένο ποσοστό εξαρτημένων ατόμων κ.λ.π.). 

- παροχή κινήτρων στους νέους, για να παραμείνουν στο τόπο τους. 
- συνδιαμόρφωση οράματος και υγιούς νοοτροπίας στη νέα γενιά. 
-ανάδειξη της Ιστορίας της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία έχουν διεξαχθεί γεγονότα 

παγκόσμιας σημασίας, απευθύνουν κάλεσμα-πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο/η να ζήσει την 
περιπέτεια του «ΣΚΥΛΛΙΑ 2016». 

Στο τριήμερο διεξαγωγής της Διοργάνωσης ομάδες παιδιών χρησιμοποιούνται σε καίριες 
θέσεις και εκτελούν διάφορα καθήκοντα. Όπως γραμματειακή υποστήριξη στη διαπίστευση των 
αθλητών, ανάληψη της Γραμματείας των Αγώνων, στήσιμο στίβου αγώνων, ναυαγοσωστικούς και 
διάφορους βοηθητικούς ρόλους. Έχουν, επίσης, την ευκαιρία, να δουν από κοντά γνωστούς 
αθλητές/τριες της Μαραθώνιας Κολύμβησης (η οποία εκπροσωπήθηκε με τον καλύτερο τρόπο με 
το ασημένιο μετάλλιο του Σπύρου Γιαννιώτη στους Ολυμπιακούς του Ρίο και τη 10η Θέση της 
ΚέλυςΑραούζου), να μιλήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους, να παραδειγματιστούν από την 
προσπάθειά τους και από άλλες δυνατές ανθρώπινες ιστορίες (Α.μ.Ε.Α.) που προκύπτουν κατά τη 
διεξαγωγή των Αγώνων. 

 
Συμπεράσματα: ««ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2016»- Όταν η επιδίωξη του ακραίου συνάδει με την 

κανονικότητα… 
Χρειάστηκε να περάσουν 2.500 χρόνια και μια «τρελή» ιδέα, για να ξεκινήσει κάτι, που 

αρχικά έμοιαζε με αστεϊσμό αλλά στη συνέχεια διαμορφώθηκε σε ένα σύνθετο δρώμενο που 
κινητοποιεί και εμπνέει σήμερα χιλιάδες ανθρώπους. Ο θρυλικός Σκυλλίας, αναδύεται από τη 
λήθη και την αποσιώπηση αιώνων χάρη και στην προσπάθεια των παιδιών μας. 

Στην 6χρονη τέλεση της Διοργάνωση Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης τα 
έχουμε δει όλα! Πρωταθλητές Ευρώπης να αποτυγχάνουν, επειδή δεν αντέχουν το κυανό των 
βαθιών νερών του Β. Ευβοϊκού. Κανονικοί άνθρωποι να επιτυγχάνουν ακόμα και εκεί που 
επίλεκτοι βατραχάνθρωποι αποτυγχάνουν. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, με απώλεια του 
ενός άκρου, υπέρβαροι, «αθλητικά υπερήλικες» και άλλα περίεργα να κάνουν απίστευτα 
πράγματα και διαδρομές, οι οποίες και δρομικά θα φαίνονταν αδύνατες να διανυθούν. 
Τεκταινόμενα που διαδραματίζονταν μπροστά σε «αραχτούς» Νεοέλληνες που απολαμβάνοντας 
το φραπέ τους απαξίωναν στη θολούρα τους την άλλη άποψη για τη ζωή.  

Στον «ΣΚΥΛΛΙΑ 2016» κάτι επιτέλους άλλαξε. Χρειάστηκε να κινδυνέψει η ίδια η πόλη από 
τις πρόσφατες πυρκαγιές, χρειάστηκε «η από μηχανής επίσκεψη» του Π.τ.Δ., απαιτήθηκε η 
ωρίμανση των 6 χρόνων για να συνειδητοποιηθεί η διάσταση της Διοργάνωσης, η οποία προτείνει 
μια νέα θεώρηση για τη ζωή. Μια νέα Ιδέα διαπερνά πλέον εκατοντάδες ανθρώπους, που 
αρέσκονται να κάνουν αυτά που δεν βρίσκονταν σε καμιά γωνιά του μυαλού τους. Να πιστέψουν 
σε κάτι που εντάσσονταν στους χειρότερους εφιάλτες τους και μέσα από συστηματική 
προετοιμασία και πολύμηνο κόπο να αξιωθούν να πέσουν στην αγκαλιά των συναθλητών τους, 
άγνωστων πρωτύτερα, με τους οποίους το πιο πιθανό ήταν να διαπληκτίζονταν σε κάποια 
διασταύρωση για την προτεραιότητα. 

Πριν από 2.500 χιλιάδες χρόνια ένας μικρός λαός και ένας θρύλος έκανε το αδιανόητο. 
Αναμετρήθηκε με μια ολόκληρη αυτοκρατορία και υπερασπίστηκε με επιτυχία το ελληνικό και 
ευρωπαϊκό ιδεώδες! Η αναλογία με τη σημερινή κατάσταση, που βιώνουμε στη χώρα μας, μάς 
κάνει αισιόδοξους ότι με ανάλογες συμπεριφορές μπορούμε να βγούμε νικητές από τη μαραθώνια 
δοκιμασία που έχουμε μπροστά μας.  

Οι κάτοικοι της Λίμνης αλλά και οι εκατοντάδες επισκέπτες της είχαν την ευκαιρία να ζήσουν, 
για τρεις ημέρες, από κοντά την προσπάθεια των αθλητών/τριών και να προβληματιστούν για το 
ιδεώδες της μαραθώνιας κολύμβησης, η οποία σφυρηλατεί στάσεις και αντιστάσεις ζωής. Τιμή 
και έπαινος για όλους τους συμμετέχοντες/χουσες αγωνιστικά, στους δεκάδες συντελεστές των 
Αγώνων, στους συνοδούς βαρκάρηδες, στους χορηγούς ψυχής και σε αυτούς που συνεισέφεραν 
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χρηματικά, στον Όμιλο Ερασιτεχνών Αλιέων Λίμνης «Ο Ποσειδών» - Φορέα της Διοργάνωσης, 
στους μαθητές και τις μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Λίμνης. 

Ο «ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2016» ήταν ένα μάθημα ζωής για όσους συμμετείχαν σε αυτόν αγωνιστικά, 
οργανωτικά, ενεργά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εξατομίκευση της ομαδικής και 
εθελοντικής προσπάθειας, της ανιδιοτελούς προσφοράς, της επιδίωξης του ατομικά και συλλογικά 
ακατόρθωτου αναδείχθηκε τη φετινή χρόνια εφικτό με τον καλύτερο τρόπο. Για όλους αυτούς που 
έμειναν αμέτοχοι ή θεατές ενός πραγματικά σύνθετου δρώμενου, ο «ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2017» τους 
παρέχει μια ευκαιρία να ξαναδούν, με άλλη εστίαση, τη ζωή τους… 

Αναφορές 

(IULLI POLLUCIS, ONOMASTICON, WilhemIndorf, Lipsiae, in LibrariaKuehniana, MDCCCXXIV, σελ. 
432) 
Ηρόδοτος, ΟΥΡΑΝΙΑ, 8.8.1.-3.  
Παυσανίας, «ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ» 10.19.1-2 
http://www.slideshare.net/ssuser5e8d2c/akadimia-teliko 
https://sites.google.com/site/skylliaslimni/2os-diaplous-b-euboiekou-kolpou/sabbakes-adrias 
https://sites.google.com/site/skylliaslimni/home/o-antreas-tsesmeles 
https://sites.google.com/site/skylliaslimni/4os-diaplous-boreiou-euboiekou/istoriko-parartema--skyllias-2014 
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000005100?lang=en 
http://lyk-limnis.eyv.sch.gr/ 
http://blogs.sch.gr/lyklimni/ 
https://www.facebook.com/groups/186207528235642/ 
https://sites.google.com/site/skylliaslimni/ 
https://www.youtube.com/watch?v=fMbYeNLrgeg 
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O βαθμός εδραίωσης των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών στην 
ελληνική εκπαίδευση και διερεύνηση της στάσης της μαθητικής 

κοινότητας 
 

Μιχαηλίδης Τάσος  
Φιλόλογος PhD, Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά 
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Ζήκος Νίκος  
Χημικός PhD, Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά 

nzikoschem@yahoo.gr 
 
 

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε μια πρώτη καταγραφή-περιγραφή των πιο σημαντικών Πανελλήνιων 
Μαθητικών Διαγωνισμών (ΠΜΔ) σε επίπεδο Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, επιχειρώντας μια 
αποτίμηση του θεσμού των Πανελληνίων Μαθητικών Διαγωνισμών που αφορούν Έλληνες μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε εμπειρική 
έρευνα με ποσοτική μεθοδολογία κατά το σχολικό έτος 2015-2016 σε δείγμα 108 μαθητών, της Β΄ τάξης, 
Πειραματικού Γυμνασίου της Περιφέρειας Αττικής-Πειραιά, διερευνώντας την ενημέρωσή τους, τη 
συμμετοχή τους και τις στάσεις τους απέναντι στους ΠΜΔ. Όσον αφορά στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 
ανώνυμα ερωτηματολόγια με την κλίμακα Likert ως ερευνητικά εργαλεία, των οποίων η διαδικασία 
σχεδίασης και επεξεργασίας συντελέστηκε από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς. Η εν λόγω εισήγηση 
αποτελεί μια ποσοτική και ποιοτική περιγραφή των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, έχοντας υπόψη 
τη σχετική βιβλιογραφική έρευνα, ενώ στα τελικά συμπεράσματα συνδράμουν, επίσης, συνεντεύξεις που 
υλοποιήθηκαν σε μαθητές που έχουν συμμετάσχει σε μαθητικούς διαγωνισμούς. 
Λέξεις-κλειδιά: Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Πειραματικό Γυμνάσιο. 

Εισαγωγή: επιλεγμένο δείγμα από τους τρέχοντες ΠΜΔ ανά γνωστικό κλάδο 

Ο θεσμός των μαθητικών διαγωνισμών είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ευρώπη και 
θεωρείται ότι προάγει το εκπαιδευτικό έργο, αναδεικνύει τις κλίσεις των μαθητών και δίνει 
κίνητρα προσωπικής εξέλιξης στους εφήβους, αναφορικά με γνωστικά αντικείμενα της σχολικής 
ύλης. Σε εθνικό επίπεδο, οι μαθητικοί διαγωνισμοί δεν είναι κάτι καινούριο στην ελληνική 
εκπαίδευση, καθώς τα ελληνικά εκπαιδευτικά συστήματα ενσωμάτωσαν από νωρίς τους ΠΜΔ ως 
καινοτόμο παιδαγωγικό μοντέλο ενίσχυσης της αριστείας και μέσο γνωστικής εξέλιξης της 
ελληνικής μαθητικής κοινότητας, ιδιαίτερα μαθημάτων που άπτονται των Θετικών Επιστημών. 
Αυτή η διαπίστωση έχει ισχύ ακόμα και σήμερα, αφού πολλά βήματα έχουν συντελεστεί στη 
διεύρυνση, την αρτιότερη οργάνωση και τον καθορισμό συγκεκριμένων σταδίων-φάσεων των 
ΠΜΔ αναφορικά με τις Θετικές Επιστήμες.  

Σε επίπεδο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ωστόσο, παρατηρείται μικρή εξέλιξη, όπως θα φανεί 
από τα δεδομένα που παρατίθενται, ενώ οι περισσότερες προσπάθειες είναι αποτέλεσμα συχνά 
ιδιωτικών πρωτοβουλιών που τις χαρακτηρίζει η αποσπασματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, στην 
παρακάτω κατηγοριοποίηση επιχειρείται μια πρώτη ταξινόμηση των κυριότερων ΠΜΔ ανά 
επιστημονικό κλάδο. Ειδικότερα, αναφέρονται οι μαθητικοί διαγωνισμοί με πανελλήνια-διεθνή 
εμβέλεια που δρομολογούνται το σχολικό έτος 2015-2016 και παρατίθενται στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ εξαιρούνται οι πολυπληθείς αθλητικοί αγώνες που 
είναι ένα ξεχωριστό και ανάλογα σύνθετο κεφάλαιο της σχολικής κοινότητας. Η έρευνα 
επικεντρώνεται στους ΠΜΔ των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, εντάσσοντας τη 
δημιουργική γραφή ως όψη του γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας και Γλώσσας. Μάλιστα, 
κρίνεται σκόπιμο, να γίνει σποραδική αναφορά και σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς που δεν 
συνέχισε η διεξαγωγή τους, οι οποίοι αφορούν διδακτικά αντικείμενα των Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, καθώς θα συνδράμει στην απόφανση ασφαλέστερων συγκριτικών συμπερασμάτων. 
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Α. Πανελλήνιοι Μαθητικοί διαγωνισμοί στις Θετικές Επιστήμες 

1. Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισμός Μαθηματικών: Σύμφωνα με την ιστορία των ΠΜΔ 
στην ελληνική εκπαίδευση, προκύπτει ότι ο μαθητικός διαγωνισμός στα Μαθηματικά, έχοντας 
διοργανωθεί μέχρι σήμερα 76, υλοποιείται από την Ε.Μ.Ε. σε τέσσερις φάσεις και είναι 
εξαιρετικά οργανωμένος, έχοντας κύρος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Διοργανώνονται 
τρεις ετήσιοι ΠΜΔ στα Μαθηματικά: «Θαλής», «Ευκλείδης», «Αρχιμήδης» και με τους μαθητές 
που διακρίνονται σε αυτούς σχηματίζει την εθνική ομάδα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη 
Βαλκανική και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Η Ε.Μ.Ε. διοργάνωσε τη 45η ΔΜΟ και 
οργανώνει Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες και Ολυμπιάδες για φοιτητές Πανεπιστημίου. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση του διαγωνισμού, «ΘΑΛΗΣ», διενεργείται στο τρίτο 
δεκαήμερο του Οκτωβρίου, στον οποίο έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μαθητές όλων των 
τάξεων των Λυκείων και των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας. Η δεύτερη φάση του 
διαγωνισμού, «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», πραγματοποιείται στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου με 
θέματα διαφορετικά για κάθε τάξη, ενώ έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος, μόνο όσοι 
συγκέντρωσαν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ». Η τρίτη φάση του 
διαγωνισμού, «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», λαμβάνει χώρα στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και 
χωρίζεται στο διαγωνισμό Νέων για μαθητές Γυμνασίου και το διαγωνισμό των Μεγάλων που 
αφορά μαθητές Λυκείου. Η τελική φάση, διεξάγεται στις αρχές Απριλίου, επίσης, σε δύο 
κατηγορίες «Μικρών» και «Μεγάλων», λαμβάνοντας μέρος οι μαθητές που βραβεύθηκαν στο 
διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», με σκοπό την επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις 
Βαλκανιάδες και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (http://www.hms.gr) 
2. Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισμός Φυσικής: Όσον αφορά στους διαγωνισμούς Φυσικής 
κάθε χρόνο διεξάγεται ΠΜΔ Φυσικής Λυκείου -έχουν πραγματοποιηθεί 26 ως το 2016- και  
αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων (Α΄, Β΄ και Γ΄) των Γενικών Λυκείων. Οι 30 πρώτοι 
μαθητές της Γ΄ τάξης στη β΄ φάση του διαγωνισμού κι οι πέντε πρώτοι της β΄ φάσης 
εκπροσωπούν τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής. Παράλληλα, διεξάγεται για το 
Γυμνάσιο ΠΜΔ Φυσικής, ο οποίος αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων (Α΄, Β΄ και Γ΄) των 
Γυμνασίων, συγχρόνως με την α΄ φάση του Διαγωνισμού του Λυκείου, ενώ σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρεται στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων των 
Δημοτικών Σχολείων της χώρας (http://www.eef.gr). 
3. Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισμός Χημείας: Ο αντίστοιχος ΠΜΔ στη Χημεία 
απευθύνεται σε μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑΛ, 
χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 30 ως σήμερα. Στο διαγωνισμό αυτό η Ε.Ε.Χ. βραβεύει 10 
μαθητές από την Α’ Λυκείου, 10 από τη Β’ Λυκείου και 15 από τη Γ’ Λυκείου, ενώ από το 
διαγωνισμό επιλέγονται οι 6 μαθητές που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καθώς και 
οι ισοβαθμούντες με αυτούς στα θέματα της Γ΄ Λυκείου, όπως και οι 4 μαθητές που πρωτεύουν 
στα θέματα της Β’ Λυκείου. Η Ε.Ε.Χ. φροντίζει για την προετοιμασία τους αναφορικά με τη 
δεύτερη φάση και στη συνέχεια για την επιλογή της τελικής ομάδας των τεσσάρων μαθητών, η 
οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας (http://www.eex.gr). 
4. Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισμός Βιολογίας: Επιπρόσθετα, ο εν λόγω διαγωνισμός, που 
αριθμεί 12 χρόνια, αφορά μαθητές Λυκείου και ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις. Ειδικότερα, στην 
πρώτη φάση συμμετέχουν όλοι οι μαθητές που έχουν δηλώσει, ενώ στη δεύτερη φάση 
συμμετέχουν α) οι είκοσι τέσσερις (24) πρώτοι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, β) οι δώδεκα (12) 
μαθητές της Β΄ Λυκείου που σημειώνουν την καλύτερη βαθμολογία στην πρώτη φάση του 
ΠΔΒ/2015 ως μαθητές της Β΄ Λυκείου (και πλέον μαθητές της Γ΄ Λυκείου), ενώ στην τρίτη φάση, 
λαμβάνουν μέρος οι δώδεκα (12) πρώτοι μαθητές της δεύτερης φάσης, οι οποίοι εξετάζονται σε 
εργαστηριακές τεχνικές και αξιολογούνται συνολικά, αφού δεχθούν στοιχειώδη εργαστηριακή 
κατάρτιση. Εν τέλει, οι τέσσερις (4) πρώτοι μαθητές της τελικής φάσης του ΠΜΔ συγκροτούν την 
ελληνική ομάδα που αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας. 
(http://www.pdbio.gr) 
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5. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής: Ο ΠΜΔ 
Αστρονομίας - έχουν διοργανωθεί μέχρι σήμερα 21- αφορά μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και 
διεξάγεται σε τρεις φάσεις για τα Γυμνάσια και τέσσερις για τα Λύκεια. Για το διαγωνισμό εκτός 
από γνώσεις Αστρονομίας, απαιτούνται και στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών και Φυσικής. Οι 
φάσεις του διαγωνισμού για το Λύκειο ονομάζονται αντίστοιχα «Εύδοξος», «Αρίσταρχος», 
«Ίππαρχος» και «Πτολεμαίος» και στις δυο πρώτες φάσεις συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Οι 
περίπου 30 πρώτοι μαθητές Λυκείου και οι περίπου 12 πρώτοι Γυμνασίου, που θα έχουν 
βαθμολογία πάνω από 12 στη δεύτερη φάση, καλούνται να συμμετέχουν στην τρίτη φάση. Στην 
τέταρτη φάση καλούνται οι 10 πρώτοι μαθητές Λυκείου της φάσης «ΙΠΠΑΡΧΟΣ». Μάλιστα, οι 
πέντε (5) μαθητές του Λυκείου στην τέταρτη Φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», ηλικίας κάτω των 20 
ετών, ακολουθούν ειδική προετοιμασία για συμμετοχή στην Ολυμπιάδα 
(http://www.atronomos.gr). 
6. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής: Ο ΠΜΔ Πληροφορικής διεξάγεται ενιαία για 
όλους τους μαθητές και έχουν διοργανωθεί μέχρι σήμερα 28. Οι φάσεις υλοποίησης του 
διαγωνισμού είναι τουλάχιστον δύο προκαταρκτικές, οι οποίες γίνονται μέσω Διαδικτύου και η 
τελική που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ σε Πανεπιστημιακά 
Εργαστήρια. Σκοπός των προκαταρτικών φάσεων του διαγωνισμού είναι να γίνει επιλογή των 30 - 
40 μαθητών που θα διαγωνιστούν στην τελική φάση. Σκοπός της τελική φάσεως είναι η βράβευση 
των καλύτερων μαθητών και η επιλογή 8–16 μαθητών από τους οποίους συγκροτούνται οι δύο 
εθνικές ομάδες Πληροφορικής, η «Ολυμπιακή» ομάδα και η Εθνική «βαλκανικών αγώνων». 
(http://www.pdp.gr.) 
 
Β. Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 

Όπως αναφέρθηκε, οι ΠΜΔ που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα των Ανθρωπιστικών 
Επιστημών είναι αποσπασματικοί, παραμένοντας περιορισμένοι στη δημιουργική γραφή και τις 
Καλές Τέχνες. Οι περισσότεροι διαγωνισμοί είναι απόρροια ιδιωτικής πρωτοβουλίας, φορέων και 
πολιτιστικών συλλόγων, ενώ όταν εμπλέκονται δημόσιοι οργανισμοί σχετίζονται συνήθως με 
εγχειρήματα τοπικών κοινοτήτων και συγκεκριμένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που τελούν 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί 
εστιάζουν στην παραγωγή δημιουργικού λόγου και όχι στην εξέταση της λογοτεχνίας ως γνωστικό 
αντικείμενο. Επιπρόσθετα, ΠΜΔ που αφορούν το μάθημα των αρχαίων ελληνικών ή της ιστορίας 
δεν έχουν καταφέρει να εδραιωθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα με τη στήριξη της Πανελλήνια 
Ένωσης Φιλολόγων, κερδίζοντας το ανάλογο κύρος με τους αντίστοιχους των Θετικών 
Επιστημών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ετήσιου Ευρωπαϊκού 
Διαγωνισμού στην αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία που κράτησε εννέα χρόνια και 
αφορούσε μαθητές της Β΄ τάξης Λυκείου της Ελλάδας και Κύπρου, αλλά από το 2010 δεν έχει 
ανακοινωθεί ξανά η διεξαγωγή του (dide.ira.sch.gr). 

Οι όποιες κατά καιρούς προσπάθειες ΠΜΔ Ανθρωπιστικών Επιστημών διοργανώνονται και 
διεξάγονται, παρά τα καλά αποτελέσματα ή την όποια επιτυχία, δεν έχουν επιτύχει να εξελιχθούν 
σε θεσμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η περίπτωση των ΠΜΔ Επιχειρηματολογίας (Αντιλογίας) 
είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα της κατάστασης που ισχύει για τους διαγωνισμούς στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, καθώς για δέκα συνεχή χρόνια οργανώνονταν ως το 2011 από το 
Υπουργείο Παιδείας, αλλά από τότε δεν έχουν ξανά πραγματοποιηθεί, παρόλο που μικρότερης 
εμβέλειας αγώνες διεξάγονται σε επίπεδο σχολικών μονάδων και Δήμων. 

Η διοργάνωση των αγώνων Αντιλογίας αποσκοπούσε στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, 
οι οποίοι διαγωνίζονταν μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο κανόνων, γι’ αυτό κάθε σχολείο που 
συμμετείχε στους αγώνες, οργάνωνε ομάδα επιχειρηματολογίας υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών. 
Η άσκηση των μαθητών γινόταν εκτός Ωρολογίου Προγράμματος και στην ομάδα μπορούσαν να 
συμμετέχουν μέχρι 15 μαθητές, αλλά στους αγώνες συμμετείχαν μόνο πέντε μαθητές. Η μη 
συνέχεια του συγκεκριμένου ΠΜΔ είναι, λοιπόν, ενδεικτική της έλλειψης οργάνωσης που 
παρατηρείται αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, αφού φαίνεται ότι 
η έννοια της αριστείας δεν έχει την ίδια πολιτισμική σημασία στον συγκεκριμένο επιστημονικό 
χώρο στην Ελλάδα, όπως στις Θετικές Επιστήμες.  
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Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί και παραγωγής γραπτού λόγου 
 
1. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος-Πανελλήνια Ένωση 
Λογοτεχνών (ΠΕΛ): Η ΠΈΛ προκηρύσσει για δεκαοχτώ χρόνια ΠΜΔ Ποίησης και Διηγήματος 
που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων 
Λυκείων και Τ.Ε.Ε της χώρας με ένα μόνο ποίημα ή διήγημα. Ο ίδιος διαγωνιζόμενος έχει 
δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο κατηγορίες ταυτόχρονα, αρκεί να πληροί τους απαραίτητους 
όρους συμμετοχής για έκαστο είδος, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε κατηγορία 
όσοι πήραν Α' Βραβείο σ’ αυτήν στο διαγωνισμό των δύο προηγουμένων ετών. Το θέμα του 
διαγωνισμού είναι συνήθως ελεύθερο, ενώ οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται με ψευδώνυμο. 
(http://www.panelog.gr) 
2. Διεθνής Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων: Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (Universal 
Post Union - Π.Τ.Ε.), ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι η Ελλάδα, είναι ένας διεθνής οργανισμός 
που συγκαταλέγεται στους εξειδικευμένους διακυβερνητικούς οργανισμούς του Ο.Η.Ε. και έχει 
καθιερώσει από το 1969 Διεθνή διαγωνισμό επιστολικών εκθέσεων για εφήβους έως 15 ετών. 
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν κάθε χρόνο οι μαθητές/τριες των Γυμνασίων όλης της 
χώρας ηλικίας έως 15 ετών. Οι εκθέσεις αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, έχοντας τα 
χαρακτηριστικά μίας επιστολής έως 1000 λέξεις. 
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες καταθέτουν κάθε χρονιά τα κείμενά τους στις οικείες 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), οι οποίες τα διαβιβάζουν στο Υπουργείο 
Παιδείας που είναι αρμόδιο για τη σύνταξη επιτροπής για την επιλογή της καλύτερης έκθεσης. 
Ακολούθως, το επιλεγμένο κείμενο διαβιβάζεται στο Διεθνές Γραφείο της Π.Τ.Ε., όπου γίνεται η 
τελική κρίση των εκθέσεων των μαθητών από όλες τις χώρες. Οι τρεις πρώτοι νικητές σε 
παγκόσμιο επίπεδο βραβεύονται με χρυσό μετάλλιο, με αργυρό και με χάλκινο αντίστοιχα, καθώς 
και με άλλα βραβεία που προσφέρονται από την Π.Τ.Ε. (dide.kas.sch.gr) 
 
Καινοφανείς ΠΜΔ υπό την αιγίδα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων:  
 
1. Διαγωνισμός Μυθιστορήματος και Θεατρικού έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Σε 
επίπεδο λογοτεχνικών ΠΜΔ παρατηρείται την τελευταία πενταετία η διοργάνωση διαγωνισμών 
από συγκεκριμένα παιδαγωγικά τμήματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, όμως, δεν έχουν πάντα 
συνέχεια. Έτσι, το σχολικό έτος 2015-2016 για πρώτη φορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει 
διαγωνισμούς συγγραφής: α) μυθιστορήματος για εφήβους από 14 έως 18 ετών, β) 
μυθιστορήματος για παιδιά από 9 έως 14 ετών και γ) θεατρικού έργου για παιδιά. Δικαίωμα 
συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν όλοι οι μαθητές. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και 
δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί, ενώ οι μαθητές συμμετέχουν με ψευδώνυμα. Τα έπαθλα των 
διαγωνισμών ορίζονται σε πεντακόσια (500) ευρώ για το πρώτο βραβείο κάθε κατηγορίας και 
απονέμονται και ισάριθμοι έπαινοι (http://dipe.kav.sch.gr/?p=7454) 
2. Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου: Το Πανεπιστήμιο Πατρών 
διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ελληνική Φιλοσοφική 
Εταιρεία (ΕΦΕ), το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Παν/μίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ) καθώς και με 
την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) προκηρύσσει για πέντε χρόνια 
ΠΜΔ Φιλοσοφικού Δοκιμίου με καθορισμένο θέμα. Απευθύνεται προς τους μαθητές της Β’ 
Λυκείου ιδιωτικών ή δημόσιων σχολείων, χωρίς να αποκλείονται μαθητές άλλων τάξεων του 
Λυκείου. Ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής για τον ΠΔΦ δηλώνονται και οι μαθητές που 
ενδιαφέρονται να διαγωνισθούν και για την ελληνική εκπροσώπηση στη Διεθνή Ολυμπιάδα 
Φιλοσοφίας (ΔΟΦ). Ο Διαγωνισμός είναι ενιαίος, αλλά απαιτείται πρόσθετη δήλωση, επειδή η 
συμμετοχή στη ΔΟΦ προϋποθέτει επαρκή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΔΟΦ 
(αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά), διότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για όλους τους 
συμμετέχοντες σε μια για αυτούς ξένη γλώσσα και απαιτείται, επίσης, γνώση Η/Υ. 
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Η ύλη του διαγωνισμού ορίζεται εντός του πλαισίου των θεματικών περιοχών που 
περιλαμβάνονται στην ύλη των διδασκομένων μαθημάτων φιλοσοφίας. Για την υποστήριξη των 
συμμετεχόντων λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα από το Τμήμα Φιλοσοφίας. Ο διαγωνισμός 
διεξάγεται σε δύο φάσεις, (προκριματική και τελική), ενώ τα γραπτά παραδίδονται ανώνυμα. Η  
προκριματική φάση διεξάγεται τοπικά με την συνδρομή των αρμοδίων γραφείων Δ/σης Μ.Ε. και 
των τοπικών συνδέσμων φιλολόγων της Π.Ε.Φ. και περιλαμβάνει δύο αξιολογήσεις: α) 
αξιολόγηση των δοκιμίων (4 έως 6 σελίδων) από καθηγητές της Μ.Ε. ανά Δ/ση Μ.Ε. και 
πρόκριση βάσει αυτών των αξιολογήσεων των γραπτών με επιτυχία άνω του 75% του άριστα. β) 
τα γραπτά με βαθμό επιτυχίας άνω του 75% του άριστα αποστέλλονται στην Επιστημονική 
Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού και αξιολογούνται εκ νέου από τα μέλη της Επιτροπής. Ο 
τελικός βαθμός επιτυχίας εξάγεται από τον μέσο όρο των βαθμών της πρώτης και της δεύτερης 
αξιολόγησης, ενώ προβλέπεται και περίπτωση αναβαθμολόγησης (www.pef.gr). 

Όσον αφορά στην ανάδειξη των νικητών που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Ολυμπιάδα: 
προκρίνονται δύο μαθητές κατά σειράν επιτυχίας τους στον πανελλήνιο τελικό, εφόσον η επίδοσή 
τους στην εξέταση της ξένης γλώσσας κριθεί ως επαρκής για τη συμμετοχή. Ειδικότερα, σε 
περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο μαθητής με την καλύτερη επίδοση στο τεστ στην ξένη 
γλώσσα. Ως βραβείο δωρίζεται στους τρεις επικρατέστερους μαθητές μια σειρά επιλεγμένων 
βιβλίων φιλοσοφίας. Τα βραβεία χορηγούνται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών) του 
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.(http://www.philosophy.upatras.gr/competition). 

 
Καινοφανείς ΠΜΔ υπό την αιγίδα Τοπικών Φορέων: Όπως προαναφέρθηκε, πέρα από τα 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα συχνά λογοτεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή ιστορικούς ΠΜΔ οργανώνουν 
συνήθως με καθορισμένο κάθε φορά θέμα, Τοπικοί Φορείς και Δήμοι σε συνεργασία με την 
αντίστοιχη ΔΔΕ στην οποία ανήκει η περιοχή. Άρα, έμμεσα ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς να εμπλέκεται άμεσα ή να εγγυάται τη διαδικασία διεξαγωγής 
του. Αν και πολλές φορές δεν επαναλαμβάνονται οι εκάστοτε ΠΜΔ, σε κάποιες περιπτώσεις 
εξελίσσονται σε θεσμό με ικανοποιητική ανταπόκριση από την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι 
τέτοιου τύπου ΠΜΔ στόχο έχουν να προβάλουν ένα συγκεκριμένο τόπο και να τιμήσουν ένα 
σημαντικό πρόσωπο της τοπικής κοινότητας. Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της 
περίπτωσης καταλογογραφούνται ακολούθως: 
1. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα: Ο Δήμος 
Καλαβρύτων, τιμώντας τον λογοτέχνη και επιστήμονα Γιάννη Κουτσοχέρα, προκηρύσσει για 
είκοσι δύο χρόνια ΠΜΔ Ποίησης με θέμα το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα. Στο διαγωνισμό 
μπορούν να λάβουν μέρος, μέχρι δύο διαδοχικές χρονιές, μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών 
Σχολείων όλων των βαθμίδων της χώρας. Τα ποιήματα επιλέγουν οι διδάσκοντες, ένα από κάθε 
Σχολείο και τα υποβάλουν στο Δήμο Καλαβρύτων (https://www.minedu.gov.gr). 
2. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη: Το «Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη» προκηρύσσει για τέσσερα χρόνια Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 
Πρωτόλειου Διηγήματος στη «Μνήμη Καίτης Λασκαρίδη». Στόχος είναι να ενισχύσει την αυτό-
έκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης όλων των σχολείων της Ελλάδας και ορίζονται συγκεκριμένα χρηματικά βραβεία για 
τους τρεις πρώτους νικητές στη βαθμίδα του Γυμνασίου και του Λυκείου (www.laskaridou.gr). 
3. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου: 
Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και το Ερευνητικό 
Κέντρο του Σωματείου «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα» διοργανώνουν για πέντε χρόνια ΠΜΔ με 
θέμα την πορεία των Ελλήνων του Πόντου, έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της ιστορίας των 
Ελλήνων του Πόντου. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης) που 
συμμετέχουν με καλλιτεχνική εργασία και σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
διαγωνίζονται σε παραγωγή γραπτού λόγου που αφορά το εν λόγω θέμα. 
(https://www.minedu.gov.gr) 
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Γ. Έρευνα πεδίου για τη διερεύνηση της στάσης των μαθητών απέναντι στους ΠΜΔ μέσω 
συμπλήρωσης ερωτηματολογίων 
 
Όπως αναφέρθηκε, η παρούσα εισήγηση δεν απαριθμεί μόνο εν ενεργεία ΠΜΔ ανά γνωστικό 
κλάδο, αλλά ερευνά και τον βαθμό που οι εκπαιδευτικές κοινότητες συμμετέχουν στους εκάστοτε 
διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 108 μαθητών, το σύνολο της 
Β΄  Γυμνασίου του Πειραματικού Γυμνασίου. Πρέπει να τονιστεί ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές 
εισήχθησαν στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου με εξετάσεις στα διδακτικά αντικείμενα 
των Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Έκφρασης- Έκθεσης που διεξήχθησαν τον Ιούνιο 
του 2014, αν και η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής έχει αντικατασταθεί με κλήρωση από το 
σχολικό έτος 2015-2016. Άρα, έχει αυξημένο ενδιαφέρον να εξεταστεί η στάση τους απέναντι 
στους ΠΜΔ και να ανιχνευθεί αν και σε τι ποσοστό πιστεύουν ότι οι μαθητικοί διαγωνισμοί 
ενισχύουν την αυτοβελτίωση και προάγουν την αριστεία.  

Αρχικά, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε πιλοτικά σε 8 μαθητές (2 από κάθε τμήμα). Η 
πιλοτική έρευνα (σε δείγμα 8 μαθητών), πριν την χορήγηση των τελικών ερωτηματολογίων στο 
σύνολο των μαθητών (Creswell, 2011) είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν τροποποιήσεις για την 
επίτευξη μεγαλύτερης σαφήνειας στη διατύπωση των ερωτημάτων (Cohen et al., 2008). 
Ενδεικτικά αναφέρεται η παροχή διευκρινίσεων των όρων «γνωστικό αντικείμενο» και 
«εξοικείωση», κατόπιν σχετικής  υπόδειξης των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο 
να επισημανθεί ότι η διαδικασία της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και η διεξαγωγή έρευνας 
είναι οικεία για τους μαθητές του Πειραματικού Σχολείου, γεγονός που πηγάζει από το θεσμικό 
πλαίσιο των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και τη διασύνδεση τους με την Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, με σκοπό την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας. (Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011). 
Το τελικό ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τους ακόλουθους άξονες ερωτήσεων: 

1. Δημογραφικά στοιχεία (φύλο, περιοχή κατοικίας, σχολική επίδοση το έτος 2014-2015) 
(Γράφημα 1) 

2. Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε μαθητικούς διαγωνισμούς; (Γράφημα 2,3) 
3. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμη η συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς στη βελτίωση της 

σχολικής σας επίδοσης; (Γράφημα 4) 
4. Να επιλέξετε όσους από τους παρακάτω λόγους θεωρείτε ότι αποτελούν κριτήριο 

συμμετοχής σας σε ένα μαθητικό διαγωνισμό. Βαθμολογήστε από το 1 έως 5 (καθόλου, 
λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ) με βάση τη σημασία που έχει για εσάς. (Γράφημα 5) 

 Υψηλή επίδοση σε ένα γνωστικό αντικείμενο. 
 Συμμετέχουν οι συμμαθητές μου σε ανάλογη διαδικασία.  
 Παρακίνηση του εκπαιδευτικού που διδάσκει το αντίστοιχο αντικείμενο  
 Κίνητρο για διάκριση. 
 Συστηματικότερη εξοικείωση σε γνωστικά αντικείμενα που με 

ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. 

5. Ποιοι είναι οι λόγοι που, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να συμμετέχουν οι μαθητές σε 
πανελλήνιους σχολικούς διαγωνισμούς; Βαθμολογήσετε από το 1 – 5 (καθόλου, λίγο, 
μέτρια, πολύ, πάρα πολύ) με βάση τη σημασία που τούς αποδίδετε. (Γράφημα 6) 

 Συστηματικότερη καλλιέργεια και ανάπτυξη κλίσεων και μαθησιακών  
 Ενδιαφερόντων. 
 Συστηματικότερη κατάρτιση σε γνωστικό αντικείμενο που με  ενδιαφέρει. 
 Απόκτηση εμπειρίας σε ένα διαγωνιστικό πλαίσιο και έλεγχος του γνωστικού υπόβαθρού 

μου. 
 Γνωριμία και συνεργασία με μαθητές που έχουν ανάλογα ενδιαφέροντα 

και κλίσεις.  
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Κατά συνέπεια, οι μαθητές διαπιστώνεται ότι συμμετέχουν κυρίως σε διαγωνισμούς 
μαθηματικών, γεγονός που οφείλεται καταρχήν στην μη ύπαρξη διαγωνισμών σε πολλά διδακτικά 
αντικείμενα στη βαθμίδα του Γυμνασίου, αλλά και στη μεγαλύτερη προβολή και καλύτερη 
οργάνωσή τους. Κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθούν σαφή κίνητρα συμμετοχής για τους 
μαθητές Γυμνασίου, όπως ισχύει για τους συμμετέχοντες στο Λύκειο που οι βραβευθέντες σε 
Βαλκανικούς ή Ολυμπιακούς διαγωνισμούς εγγράφονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων 
σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν 
διακριθεί στις Ολυμπιάδες, εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης (ΦΕΚ 267/20-11-2003). Μάλιστα, 
στην περίπτωση των ΠΠΣ, σημαντική πρωτοβουλία θα ήταν η λειτουργία Ομίλων Αριστείας, με 
σκοπό την προετοιμασία των μαθητών για τους ΠΜΔ, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία η διαδικασία 
αυτή θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε κάποιο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να ενημερωθούν για τους τρέχοντες ΠΜΔ και 
η αίτηση συμμετοχής να γίνεται μέσω σχολείου με ενεργή εμπλοκή των αρμόδιων καθηγητών. 
Επιπρόσθετα, απαιτείται μια συναισθηματική καθοδήγηση και υποστήριξη των συμμετεχόντων 
από τους διδάσκοντες, τονίζοντας την αξία της προσπάθειας και τα οφέλη από την ενασχόληση με 
τις επιστήμες, εφόσον η αριστεία συνίσταται να είναι πρωτίστως ηθικοπνευματική ολοκλήρωση. 
Γι’ αυτό θεωρείται σκόπιμη η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Θετικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών σε επίπεδο στοχοθεσίας και νοοτροπίας εκπαιδευτικών και μαθητών, που 
αντανακλάται, επίσης, στον τομέα των ΠΜΔ. Σε κάθε περίπτωση, οι διδασκόμενοι απαιτείται να 
εξελίσσονται ολόπλευρα και να έχει η καλλιέργεια όλων των κλίσεων και δεξιοτήτων ισότιμη 
θέση στη σχολική κοινότητα.  
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Πανεπιστήμιο Πάτρας, Τμήμα Φιλοσοφίας, http://www.philosophy.upatras.gr/competition/ προσπελάστηκε στις 
20-3-2016. 
Υπουργείο Παιδείας, https://www.minedu.gov.gr , προσπελάστηκε στις 21-3-2016. 
Ίδρυμα Λασκαρίδη, www.laskaridou.gr, προσπελάστηκε στις 20-3-2016. 
Pierce, www.pierce.gr/news/skitsofrenia, προσπελάστηκε στις 26-3-2016. 
http://www.atronomos.gr, προσπελάστηκε στις 25 Μαρτίου 2016. 
http://www.pdp.gr, προσπελάστηκε στις 25 Μαρτίου 2016. 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς, dide.kas.sch.gr, προσπελάστηκε στις 23-3-2016. 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, dide.ira.sch.gr, προσπελάστηκε στις 20-3-2016. 
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Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση της Επιβάρυνσης που Προκαλεί η 
Ηχορύπανση στις Περιοχές κατά Μήκος της Περιφερειακής Οδού 

Θεσσαλονίκης. 
 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Οικονομολόγος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., MSc, PhD, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 

odykopsi@yahoo.gr 
 

Σαχινίδης Ελευθέριος 
Φυσικός, MSc, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 

lsachinidis@hotmail.com 

Περίληψη 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας στο πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να εκμαιεύσει τα 
περιβαλλοντικά οφέλη της διατήρησης και αποκατάστασης της ηχοπροστασίας και να εκφράσει αυτά τα 
άυλα οφέλη σε νομισματικές μονάδες με τη χρήση μιας τεχνικής μεθόδου οικονομικής αποτίμησης. Η 
ηχοπροστασία του αστικού περιβάλλοντος συχνά συνεπάγεται υπερβολικό κόστος (που καταβάλλεται από 
τους ανθρώπους μέσω της φορολογίας). Επειδή η αξιολόγηση του εν λόγω αγαθού δεν είναι δυνατόν να 
εκφραστεί σε όρους αγοράς, εφαρμόστηκε  μια τροποποιημένη εκδοχή της Μεθόδου Οικονομικής 
Αποτίμησης, δηλαδή της Μεθόδου της Υποθετικής Αξιολόγησης, για να διερευνήσει τη σημασία που 
αποδίδουν οι ερωτώμενοι στην ηχοπροστασία και πόσο αυτοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν (Willingness to 
Pay) για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων σχετικά με την επέκταση των ηχοπετασμάτων κατά μήκος 
της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης Η διακίνηση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς και η επεξεργασία των αποκρίσεων έγινε στο εργαστήριο με την συμβολή των μαθητών / 
τριών. Τέλος έγιναν μετρήσεις με ειδικό ηχόμετρο κατά μήκος της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης 
προκειμένου να υπολογιστεί η μείωση του θορύβου που προκαλεί η κυκλοφορία μέσω των ηχοπετασμάτων. 
Οι μετρήσεις έδειξαν ότι στα σημεία όπου υπήρχαν ηχοπετάσματα ο θόρυβος μειώθηκε στο 1/3 περίπου του 
θορύβου που προκαλεί η κυκλοφορία της οδού. 
Λέξεις Κλειδιά: οικονομική, περιβάλλον, αγαθά, CVM, ερωτηματολόγιο, ηχορύπανση, ηχοπέτασμα, 
ηχόμετρο 

 
Εισαγωγή 

Η αποτίμηση της ηχορύπανσης που προκαλείται από τα οχήματα που περνούν από την 
περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης  θα πραγματοποιηθεί με τα εργαλεία που μας δίνει η 
Πειραματική Οικονομική. Μέσω αυτής της αποτίμησης θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μία 
διδακτική πρακτική σχετικά με το αστικό περιβάλλον και την συμβολή του στον υπολογισμό της 
συνολικής ωφέλειας των ανθρώπων (Barbier, E.B, 1993). Η Πειραματική Οικονομική, ως κλάδος 
της Οικονομικής Επιστήμης, έχει διατρέξει μία παράλληλη πορεία με την γενική Οικονομική 
Θεωρία τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα (Baron MG, and all, 1997). Κάθε φυσικός πόρος µόνος 
του ή σε συνδυασµό µε άλλους µπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά εναλλακτικούς τρόπους. Το 
πρόβληµα που ανακύπτει είναι πώς κατανέµονται οι φυσικοί πόροι κατά άριστο τρόπο σε 
εναλλακτικές δυνατότητες που παρουσιάζονται (Bohm, P.,1972). Έτσι, οι συγγραφείς καταλήγουν 
στο συµπέρασµα ότι το πρόβληµα του περιβάλλοντος είναι κατά βάση πρόβληµα 
Μικροοικονομικής Θεωρίας και η διερεύνησή του συνεπάγεται τη χρήση βασικών εννοιών και 
αναλυτικών εργαλείων της Νεοκλασικής Μικροοικονομικής Θεωρίας (Brouwer, R., and all, 
2003). 

Η βασική ιδέα για την αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών, όπως είναι και η 
ηχοπροστασία, στηρίζεται στις προτιµήσεις των ατόµων (ή των νοικοκυριών) ως προς το 
περιβάλλον, σε σχέση µε τη διάθεσή τους να πληρώσουν (Willingness to Pay) προκειμένου να 
απολαύσουν ένα περιβαλλοντικό αγαθό ή εναλλακτικά, να αποζημιωθούν (Willingness to 
Accept), προκειμένου να αποδεχτούν την απώλειά του (Brouwer, R., and all 1999). Η οικονομική 
έννοια της αξίας έχει τα θεμέλια της στην Νεοκλασική Θεωρία των Οικονομικών της Ευημερίας 
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Πίνακας 1. Οι τιμές των μετρήσεων σε σημείο χωρίς ηχοπέτασμα 

α/α t (min) I (db) I (db) real N (cars) 

1 0 7 57 65 
2 2 5 55 61 
3 4 18 68 57 
4 6 14 64 78 
5 8 10 60 103 
6 10 7 57 80 
7 12 11 61 103 
8 14 10 60 80 
9 16 8 58 69 

10 18 8 58 65 
11 20 7 57 84 
12 22 5 55 69 
13 24 18 68 68 
14 26 14 64 61 
15 28 10 60 57 
16 30 7 57 78 
17 32 11 61 103 
18 34 10 60 80 
19 36 8 58 103 
20 38 8 58 80 
21 40 8 58 69 
22 42 6 56 65 
23 44 16 66 84 
24 46 15 65 69 
25 48 9 59 68 
26 50 8 58 61 
27 52 10 60 57 
28 54 10 60 78 
29 56 9 59 103 
30 58 8 58 80 
31 60 7 57 103 
32 62 8 58 80 
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Σχήμα 3. Διαγραμματική απεικόνιση της έντασης του ήχου (Ι) σε συνάρτηση με τον χρόνο (t) 

σε σημείο χωρίς ηχοπέτασμα 

 

Σχήμα 4. Διαγραμματική απεικόνιση του πλήθους των διερχόμενων οχημάτων (Ν) σε 
συνάρτηση με τον χρόνο (t) σε σημείο χωρίς ηχοπέτασμα 

Πίνακας 2. Οι τιμές των μετρήσεων σε σημείο με ηχοπέτασμα 

α/α t (min) I (db) I (db) real 
N 

(cars) 
1 0 -1 49 90 
2 2 3 53 110 
3 4 2 52 62 
4 6 5 55 74 
5 8 7 57 66 
6 10 2 52 110 
7 12 3 53 73 
8 14 2 52 125 
9 16 1 51 75 
10 18 4 54 115 
11 20 8 58 94 
12 22 -2 48 82 
13 24 5 55 88 
14 26 3 53 75 
15 28 -1 49 76 
16 30 3 53 86 
17 32 -1 49 110 
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18 34 3 53 62 
19 36 2 52 74 
20 38 5 55 66 
21 40 7 57 110 
22 42 2 52 73 
23 44 3 53 125 
24 46 2 52 75 
25 48 1 51 115 
26 50 4 54 94 
27 52 8 58 82 
28 54 -2 48 88 
29 56 5 55 75 
30 58 3 53 76 
31 60 -1 49 86 
32 62 3 53 85 

 

 
 

Σχήμα 5. Διαγραμματική απεικόνιση της έντασης του ήχου (Ι) σε συνάρτηση με τον χρόνο (t) 
σε σημείο με ηχοπέτασμα 

 

Σχήμα 6. Διαγραμματική απεικόνιση του πλήθους των διερχόμενων οχημάτων (Ν) σε 
συνάρτηση με τον χρόνο (t) σε σημείο με ηχοπέτασμα 

Παρατηρούμε τις διαφορές μεταξύ του Σχήματος 4 και του Σχήματος 6 καθώς στο Σχήμα 4 οι 
μετρήσεις έχουν γίνει χωρίς ηχοπέτασμα ενώ στο Σχήμα 6 οι μετρήσεις έγιναν με την 
ηχοπροστασία που προσφέρει το υπάρχον ηχοπέτασμα της οδού. 
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Περίληψη  

Εκκινώντας από το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στο σχολικό κλίμα, στην εκπαίδευση για την ιδιότητα 
του πολίτη, στον σχολικό εκφοβισμό και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, διαμορφώσαμε ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν μαθητές/τριες από δύο σχολεία, δύο τμήματα Α’ δημοτικού και ένα 
τμήμα Στ’. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στοχεύοντας στη βελτίωση του σχολικού κλίματος ως προς τον 
άξονα των διαμαθητικών σχέσεων, εστιάζοντας κυρίως στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, και την 
ανάπτυξη θετικών δεσμών μεταξύ μαθητών/τριών διαφορετικών ηλικιών. Τα παιδιά αυτά μέσα σε ένα 
χρονικό ορίζοντα 6 μηνών συνεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν από κοινού στοχευμένες και οργανωμένες 
δραστηριότητες. Η αποτίμηση του προγράμματος έγινε με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων που 
απαντήθηκαν από τους/τις μαθητές/τριες. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς το 
επίπεδο της προσωπικής βελτίωσης, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και την ικανοποίηση των 
συμμετεχόντων/ουσών από το ίδιο το πρόγραμμα. 
Λέξεις κλειδιά: σχολικό κλίμα, ιδιότητα του πολίτη, σχολικός εκφοβισμός  

Εισαγωγή 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε στοχεύοντας στη βελτίωση του σχολικού 
κλίματος ως προς τον άξονα των διαμαθητικών σχέσεων, εστιάζοντας κυρίως στην καλλιέργεια 
κοινωνικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη θετικών δεσμών μεταξύ μαθητών/τριών διαφορετικών 
ηλικιών. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη τέτοιων δεσμών έμμεσα μπορεί να λειτουργήσει 
υποστηρικτικά και στον περιορισμό φαινομένων σχολικού εκφοβισμού μέσα στη σχολική μονάδα. 
Για το λόγο αυτό διαμορφώσαμε ομάδες ανομοιογενείς ηλικιακά (παιδιά Α΄ & Στ΄ δημοτικού) οι 
οποίες για ένα εξάμηνο πραγματοποιούσαν δημιουργικές δραστηριότητες με περιεχόμενο 
σημαντικές έννοιες και αξίες όπως ειρήνη, πόλεμος, ολυμπιακή ιδέα, ρατσισμός, διαφορετικότητα 
κ.ά.  

Μιλώντας για σχολικό κλίμα αναφερόμαστε τόσο στην ποιότητα όσο και στον χαρακτήρα 
της σχολικής ζωής. Το σχολικό κλίμα βασίζεται σε μοτίβα εμπειριών σχολικής ζωής και 
αντανακλά νόρμες, στόχους, αξίες, διαπροσωπικές σχέσεις, διδακτικές πρακτικές και δομές 
οργάνωσης (Cohen et all, 2009). Ένα θετικά προσημειωμένο σχολικό κλίμα θεωρεί την ανάπτυξη 
και τη μάθηση των παιδιών απαραίτητο εφόδιο για μια παραγωγική και ικανοποιητική ζωή σε μια 
δημοκρατική κοινωνία. Μέσα σε αυτή την οπτική το σχολικό κλίμα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει αξίες και προσδοκίες που θα υποστηρίζουν την δυνατότητα των παιδιών να 
αισθάνονται κοινωνικά, συναισθηματικά και σωματικά ασφαλή (Cohen et all, 2009). Αντίστοιχα 
και το κλίμα της σχολικής τάξης ορίζεται από τρεις άξονες: τον συναισθηματικό (στάσεις, 
συναισθήματα κ.ά.), αυτόν την κοινωνικής οργάνωσης και τον άξονα της εργασίας 
(Ματσαγγούρας, 1988), ενώ άλλοι ερευνητές προσθέτουν πολιτισμικούς παράγοντες και 
παράγοντες οικολογίας και οργάνωσης που αλληλεπιδρούν με τους προαναφερόμενους 
(Πασιαρδή, 2001). Ως θετικό κλίμα σχολικής τάξης χαρακτηρίζεται αυτό που προωθεί σχέσεις 
σεβασμού, φροντίδας, ενδιαφέροντος και συνεργασίας ενώ παράλληλα εξασφαλίζει 
συναισθηματική ασφάλεια (Matsumura et all, 2008).  
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Ερευνητικά ευρήματα υπογραμμίζουν την επίδραση του σχολικού κλίματος τόσο στην 
ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών/τριών όσο και στα συναισθηματικά ζητήματα ή προβλήματα 
συμπεριφοράς που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Ιδιαίτερα ως προς τα τελευταία έχει βρεθεί ότι ένα 
θετικό σχολικό κλίμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικό (Loukas, 2007). Σημαντικός είναι και ο 
ρόλος του κλίματος της τάξης και στον σχολικό εκφοβισμό - αν και συχνά στις σχετικές έρευνες 
παραβλέπεται - καθώς αυτό δέχεται επιδράσεις από το γενικότερο σχολικό κλίμα και επηρεάζει 
τους/τις μαθητές/τριες που είναι αναγκασμένοι να το βιώνουν για ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους 
(Rigby, 2008).  

Σχολικό εκφοβισμό βιώνει ένας/μία  μαθητής/τρια όταν εκτίθεται επαναλαμβανόμενα και για 
μεγάλο χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις που διαπράττουν εναντίον του ένας ή 
περισσότεροι συμμαθητές/τριες του/της. Οι αρνητικές αυτές πράξεις περιλαμβάνουν φυσική 
επαφή, λέξεις, γκριμάτσες ή χειρονομίες και αποκλεισμό από την ομάδα με πρόθεση. Ένα 
πρόσθετο κριτήριο αποτελεί και η ανισορροπία δύναμης (Olweus, 1995). Η αντιμετώπισή του 
μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν: α) προάγονται θετικές συμπεριφορές β) γίνει συνείδηση ότι 
το ενδιαφέρον, ο σεβασμός των άλλων και η συνεργασία αποτελούν τον καλύτερο τρόπο 
συνδιαλλαγής με τους συνανθρώπους μας γ) αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των ατόμων στη 
σχολική κοινότητα δ) καλλιεργείται η αίσθηση της ευθύνης των μελών της σχολικής κοινότητας 
που υπαγορεύει αποχή από οποιαδήποτε έκφραση εκφοβισμού, αποθάρρυνση στους θύτες και 
υποστήριξη στα θύματα και η καλλιέργεια αξιών (Guerin & Hennesy, 2002, Rigby, 2008). 
Ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις, όπου τα παιδιά προσπαθούν να εγκλιματιστούν στο νέο περιβάλλον, 
η ενδυνάμωση τους αναφορικά με την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, τη 
συμπεριφορά τους και να διαμορφώνουν ουσιαστικές φιλίες μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα 
αποδοτικό μέτρο πρόληψης, περιορισμού ή ακόμα και εξάλειψης επιθετικών συμπεριφορών αλλά 
και ακαδημαϊκής αποτυχίας (Webster-Stratton & Reid, 2004).  

Τα προαναφερόμενα αντανακλούν παιδαγωγικές πρακτικές μιας εκπαίδευσης για την 
ιδιότητα του πολίτη όπου κρίνονται απαραίτητα τόσο η ηθική ανάπτυξη αλλά και η καλλιέργεια 
αξιών (Καρακατσάνη, 2004, Figueroa, 2004). Η στοχοθεσία μιας ηθικής διαπαιδαγώγησης ενός 
ενεργού πολίτη δεν σχετίζεται με θρησκευτικές ή μεταφυσικές οπτικές αλλά αφορά στην 
ανάπτυξη ηθικών αντιλήψεων και ερμηνειών της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
την καλλιέργεια της συμμετοχής των ατόμων ως δημιουργικοί πολίτες και την ανάπτυξη ενός 
ηθικού κριτηρίου αναφορικά με τη συμπεριφορά τους και τους κοινωνικούς κανόνες 
(Καρακατσάνη, 2004). Πρόκειται για μια δημοκρατική ηθική που θα στοχεύει στην ηθική 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα καλλιεργεί την έννοια της δικαιοσύνης και της 
αλληλεγγύης (Νικολάου, 2009). Ενώ ως αξίες, υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης για την ιδιότητα 
του πολίτη αναφέρονται η θετική προσημείωση του να είναι κανείς ενεργός πολίτης 
ενημερωμένος, κριτικός, στοχαστικός και υπεύθυνος, καθώς και το ότι έχει υποχρεώσεις και 
πρέπει να σέβεται τις ταυτότητες των άλλων (Tate, 2000). Σύμφωνα με τον Figueroa (2004) οι 
αξίες αυτές συνοδεύονται από την καλλιέργεια αρετών όπως: α) η ισότητα, που αφορά κυρίως 
στην ίση αντιμετώπιση όλων ως να έχουν μια εγγενή αξία, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις 
σχετικές διαφορές, β) η αυτονομία, που αφορά στην ανεξαρτησία δράσεων και αποφάσεων όχι 
όμως σε μια αυθαίρετη βάση αλλά συνδεδεμένη με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γ) η 
αλληλεγγύη που αφορά στην αίσθηση δεσμού μεταξύ ομάδων ή ατόμων και στην εποικοδομητική 
αλληλεπίδρασή τους και η ορθοφροσύνη αφορά στη λήψη αποφάσεων στη βάση ενός ‘καλού’. 
Συναίσθημα, αξία και δράση αποτελούν ιδιότητες αλληλένδετες, συνδιαμορφούμενες και 
καθορίζουν από κοινού τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνουμε το κοινό καλό και 
ενεργούμε για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που προκύπτουν (Αpple, 1988). Επίσης η 
αναστοχαστική διαδικασία και ο διάλογος γύρω από αυτά αποτελεί ιδιαίτερα εποικοδομητική 
προσέγγιση στην εκπαίδευση (Γκίβαλος, 2005, Banks, 2008).  

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος θεωρείται ιδανική για τη διδασκαλία τέτοιων αντικειμένων 
καθώς αναπτύσσει την κριτική σκέψη, εμπλέκει τους μαθητές στη συμμετοχή σε αποφάσεις και 
διαδικασίες διαλόγου αποτελώντας βίωμα δημοκρατικής ζωής και ως τέτοιο επιτυγχάνει την 
εσωτερίκευση των δημοκρατικών αξιών (Pearce & Hallgarten, 2000, Banks, 2004, Καρακατσάνη, 
2004, Hartley & Huddleston, 2010). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η διαμαθητική αλληλεπικοινωνία 
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συμβάλλει, σύμφωνα με τον Piaget, στην γνωστική ανάπτυξη μέσω των παραγόμενων γνωστικών 
συγκρούσεων, ενώ κατά τον Vygotsky δημιουργείται η δυναμική της «ζώνης της επικείμενης 
ανάπτυξης» (ZPD) (Ματσαγγούρας, 2004). Η τελευταία υποστηρίζει θεωρητικά και τη λειτουργία 
ανομοιογενών ομάδων στην τάξη όπου ικανότεροι ή – όπως στην περίπτωσή μας- μεγαλύτεροι/ες 
συμμαθητές/τριες βοηθούν τους/τις μικρότερους/ες. Τέτοια σχήματα είναι αποτελεσματικά για 
όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, καθώς η διαφορά μεταξύ των δύο μελών δεν είναι τόση 
ώστε να λειτουργεί αρνητικά, αντίθετα εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση στο μέλος που υστερεί να 
διατυπώσει ερωτήσεις, απόψεις ή ακόμα και προτάσεις. Μέσα από μια τέτοια αλληλεπικοινωνία 
τα μικρότερα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εσωτερικεύσουν ανώτερες μορφές γνωστικής 
λειτουργίας, ενώ τα μεγαλύτερα ‘αναγκάζονται’ να παρουσιάσουν διδακτικά αντικείμενα 
οργανωμένα λογικά και να προχωρήσουν σε εξηγήσεις και αιτιολογήσεις με ακρίβεια και 
πληρότητα. Πρόκειται για διαδικασίες που με τη σειρά τους και αυτές προάγουν τη μαθησιακή 
εξέλιξη και την ενσυναίσθηση (Ματσαγγούρας, 2004). 

Μέθοδος  

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 3 εκπαιδευτικοί, 49 παιδιά Α’ δημοτικού και 23 παιδιά Στ’ 
δημοτικού. Το σχολείο βρίσκεται σε αστική περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στο κτιριακό 
συγκρότημα του συστεγάζονται ένα 6/θέσιο και ένα 12/θέσιο σχολείο συγκεντρώνοντας ένα 
μεγάλο αριθμό μαθητών/τριων. Οι τάξεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανήκαν και στα δύο 
σχολεία, καθώς επιχειρήσαμε να τα συνδέσουμε όχι μόνο διαταξικά αλλά και διασχολικά.  

Σε κάθε τμήμα της Α’ δημοτικού λειτουργούσαν 6 ομάδες μαθητών/τριών. Σε κάθε μία από 
αυτές τις ομάδες εντάσσονταν κάθε φορά 2 μαθητές/τριες της Στ’ δημ. Το πρόγραμμα διήρκησε 6 
μήνες και ολοκληρώθηκε αντίστοιχος αριθμός δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες 
που πραγματοποιήθηκαν ήταν: α) κατά τη διδασκαλία της εισαγωγικής ενότητας της Γλώσσας τα 
παιδιά της Στ’ δημ. βοήθησαν τα παιδιά των Α’ τάξεων να δημιουργήσουν τις πρώτες τους 
συλλαβές με πλαστελίνη και να παίξουν παιχνίδια σχετικά με αυτές β) με αφορμή την Πανελλήνια 
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού τα παιδιά ασχολήθηκαν με τα αθλήματα και τη συμμετοχή ατόμων 
με ειδικές ανάγκες σε αυτά και συνεργάστηκαν στη δημιουργία κατασκευών που αναφέρονταν 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες γ) με αφορμή την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου οι μαθητές/τριες 
συνεργάστηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν κολάζ με θέμα ‘Πόλεμος και Ειρήνη’ δ) Λίγο πριν 
τα Χριστούγεννα τα παιδιά ανέλαβαν να κατασκευάσουν κούκλες από ανακυκλώσιμα υλικά ε) 
Εστιάζοντας στις ομοιότητες μεταξύ διαφόρων πολιτισμών γνώρισαν και δημιούργησαν μάσκες 
από διάφορες χώρες στ) Τα παιδιά της Στ’ δημ. ανέλαβαν να διαβάσουν και να συζητήσουν με τα 
μικρά παιδιά 6 λογοτεχνικά βιβλία που εστίαζαν κυρίως σε ζητήματα ετερότητας, ελευθερίας και 
φόβου . Τα βιβλία αυτά ήταν:1)Μακ Ντόναλντ, Ά. (2000). Το γουρουνάκι που ήθελε να’ χει μαλλιά 
Αθήνα: Άγκυρα. 2)Imai, A. (2007). Ένα σπίτι για το Φρίξο. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.3)Τριβιζάς, Ε. 
(1996). Ο φαλακρός σκαντζόχοιρος. Αθήνα: Κέδρος. 4)Τριβιζάς, Ε. (1996). Το παραπονεμένο 
ελεφαντάκι. Αθήνα: Κέδρος. 5)Νικολούδη, Φ. (2000). Το χαρούμενο λιβάδι. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα. 6)Τσορώνη – Γεωργιάδη, Γ. (2009). Ο μεγάλος χνουδωτός. Αθήνα: Σαββάλας. 

Τα μεγάλα παιδιά έπαιρναν τα βιβλία αυτά στο σπίτι για κάποιες μέρες ώστε να 
προετοιμάσουν την παρουσίασή τους και τις θεματικές που θα σχολιάσουν. Στο τέλος της 
δραστηριότητας αυτής προχώρησαν από κοινού σε κατασκευές και κολάζ που σχετίζονταν με τα 
θέματα των βιβλίων. Μετά από κάθε δραστηριότητα ακολουθούσε αναστοχασμός.  

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων απάντησαν σε 
ερωτηματολόγια προκειμένου να αποτυπωθεί ο βαθμός ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων τους, η καλλιέργεια θετικών στάσεων, καθώς και να αξιολογηθεί η όλη 
δραστηριότητα και να εντοπισθούν τυχόν αστοχίες. Τα ερωτηματολόγια ήταν διαφορετικά, ώστε 
να ανταποκρίνονται στο επίπεδο κατανόησης της ηλικίας των συμμετεχόντων/ουσών.  

Ερευνητικό εργαλείο 
Η ανάλυση του ερωτηματολογίου που δόθηκε στα παιδιά της Στ τάξης έγινε με το στατιστικό 

πακέτο S.P.S.S. 20. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να 
δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας σε δηλώσεις που αφορούσαν την προσωπική/ατομική βελτίωση 
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που τους παρείχε το πρόγραμμα, τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, το βαθμό ικανοποίησης 
από το πρόγραμμα και την αξιολόγηση του προγράμματος. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει το 
ερωτηματολόγιο με τους άξονες που επιλέχθηκαν. 

Πίνακας 1. Παράγοντες ερωτηματολογίου 

 
Προσωπική Βελτίωση  Κοινωνικές δεξιότητες  
Η δραστηριότητα αυτή : Αισθάνθηκα ότι μπορώ να προσφέρω σε 

άλλους 
με βοήθησε να γίνω πιο υπεύθυνος/η με βοήθησε να κατανοώ τις ανάγκες των 

άλλων 
με βοήθησε να γίνω πιο οργανωμένος να οργανώσω μια ομάδα με σκοπό τη 

βοήθεια ατόμων ή ομάδων που έχουν την 
ανάγκη μoυ 

αύξησε την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές 
μου 

να συνεργαστώ καλύτερα  με τους /τις 
συμμαθητές/τριες της τάξης μου 

να καταλάβω τη  θετική σημασία της 
ομαδικής εργασίας 

βοήθησε να βρεθώ κοντά με άλλους 
συμμαθητές/τριες του σχολείου μου 

Ικανοποίηση από το πρόγραμμα Αξιολόγηση προγράμματος  
Η δραστηριότητα αυτή ήταν διασκεδαστική Επίτευξη επικοινωνίας με 

συμμαθητές/τριες της τάξης 
έκανα κάτι ενδιαφέρον δουλεύοντας με αυτό 
τον τρόπο 

Επίτευξη συνεργασίας με συμμαθητές/τριες 
της άλλης τάξης 

με έκανε να νιώσω άβολα⃰ Επίτευξη στόχων ομάδας 
δε μου πρόσφερε τίποτα⃰ Βαθμός πειθαρχίας και συγκέντρωσης στην 

τάξη συνεργασίας 
⃰ reverse code  Οργάνωση και προετοιμασία 

 
Ο άξονας της «Προσωπικής Βελτίωσης» αναφέρεται στους στόχους που τέθηκαν ώστε οι 

μαθητές/τριες, να αναγνωρίσουν τη σημασία της ομαδικής εργασίας και να καλλιεργήσουν την 
έννοια της προσωπικής ευθύνης, τέτοιας όπως ορίζεται από «την ευθύνη που έχω απέναντι σε μια 
άλλη ομάδα» (Βασιλειάδης, 2015) να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και οργανωτικές δεξιότητες. Ο 
άξονας των «Κοινωνικών Δεξιοτήτων» αφορά την καλλιέργεια και ανάπτυξη της 
αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης και συνεργασίας, αλλά και της πρόθεσης για ανάληψη δράσης για 
τους σκοπούς αυτούς. Εκκινεί από το θεωρητικό μας παράδειγμα, αναφορικά με σχετικούς άξονες 
του σχολικού κλίματος, της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη και του σχολικού 
εκφοβισμού και στοχεύει στην ανίχνευση συνεργατικών στάσεων και προσφοράς. Ο άξονας της 
«Ικανοποίησης από το πρόγραμμα» έγινε για τη διερεύνηση της προσωπικής ικανοποίησης ως 
προς το βαθμού συναισθηματικής ασφάλειας και των προσωπικών/ατομικών ενδιαφερόντων. 
Τέλος, η αξιολόγηση του προγράμματος στο σύνολό του, αφορά στο πώς οι μαθητές/τριες 
αξιολογούν το πρόγραμμα στους τομείς της επικοινωνίας, της συνεργασίας αλλά και του βαθμού 
οργάνωσης και πειθαρχίας. Όσον αφορά τη πειθαρχία/συγκέντρωση αναφερόμαστε στην 
προσήλωση στους στόχους, αλλά και στον τρόπο δουλειάς πριν και κατά τη διάρκεια κάθε 
δραστηριότητας. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις/δηλώσεις οι μαθητές/τριες δήλωσαν το βαθμό συμφωνίας σε 
τετράβαθμη κλίμακα Likert ( Καθόλου=1 έως πάρα πολύ =4). Στον άξονα της Αξιολόγησης του 
προγράμματος δόθηκε πεντάβαθμη κλίμακα (Κακή=1 έως Εξαιρετική=5). Οι μαθητές/τριες της Στ 
τάξης κλήθηκαν να απαντήσουν σε 2 ερωτήσεις ανοικτού τύπου όπου τους ζητήθηκε να 
αναφέρουν σε τι τους βοήθησε η επαφή τους με τα μικρότερα παιδιά και τι θα άλλαζαν στο 
πρόγραμμα. 
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Πίνακας 2. Ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτήσεων Ά τάξη 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 
Όταν δούλευα με τα μεγάλα 
παιδιά ένοιωθα  

Καλά  Πολύ καλά Άβολα Άσχημα 

Τώρα νιώθω τα μεγάλα παιδιά 
φίλους μου  

Ναι Όχι 

Αν είχα κάποιο πρόβλημα θα 
ζητούσα τη βοήθειά τους 

Ναι Όχι 

Θα ήθελες να συνεχιστεί το 
πρόγραμμα  

Ναι Όχι 

 
Στους/στις μαθητές/τριες της Α’ τάξης δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 4 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου και τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στον πίνακα 2.Οι 
ανοικτές ερωτήσεις αφορούσαν στο τι τους άρεσε και τι δεν τους άρεσε από το πρόγραμμα, αλλά 
και στο αν είχαν κάποια ιδέα να προτείνουν για αυτό. Οι ερωτήσεις αυτές επεξεργάστηκαν με τη 
μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση με μονάδα 
καταγραφής το γενικό θέμα που αναπτύσσεται στην πρόταση, την παράγραφο ή όλο το κείμενο. 

Τα ερωτηματολόγια που συντάχτηκαν αποτυπώνουν τους στόχους του προγράμματος. Τα 
ερευνητικά μας ερωτήματα καλούνται να δώσουν απαντήσεις στις παρακάτω υποθέσεις και  
συνοψίζονται ως εξής: 

 Τα προγράμματα αυτής της μορφής συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος 
συναισθηματικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 
 Ενδυναμώνουν τους μαθητές/τριες μετατρέποντάς τους από απλούς εκτελεστές σε 
δημιουργούς. 
 Αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες (υπευθυνότητα, προσφορά σε άλλους, αλληλεγγύη 
και αλληλοβοήθεια) 
 Υπάρχει συσχέτιση της ανάπτυξης προσωπικών χαρακτηριστικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 
 Τα προγράμματα αυτά προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών. 
 

Αποτελέσματα έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στα παιδιά της Στ’ τάξης εμφανίζει υψηλό βαθμό 
εσωτερικής αξιοπιστίας καθώς ο δείκτης Cronbach’s Alpha είναι ,843 στοιχείο που δηλώνει ότι το 
ερωτηματολόγιο μετρά αυτό για το οποίο φτιάχτηκε (Howitt & Cramer, 2011). Ο δείκτης 
διχοτόμησης κινείται επίσης σε υψηλά επίπεδα κάτι που επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθμό 
εσωτερικής αξιοπιστίας (Part1=,778 και Part2=,739). Η περιγραφική στατιστική μας δείχνει τους 
μέσους όρους σε καθέναν από τους τέσσερις παράγοντες του ερωτηματολογίου: 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι παραγόντων 

 

 
 

  Άξονες ερωτηματολογίου 
Ν=22 Προσωπική 

Βελτίωση 
Κοινωνικές 
δεξιότητες 

Ικανοποίηση από το 
πρόγραμμα 

Αξιολόγηση 
προγράμματος 

Μέσος όρος 3,24 3,23 3,61 19,6 
Διάμεσος 3,33 3,31 3,7 19,8 
Επικρατούσα 
τιμή  

3,6 3,5 3,75 24 
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συνεργασίας, αυτογνωσίας, αλλά και συνειδητοποίησης: «Να καταλάβω ότι μπορώ και είμαι 
χρήσιμος να βοηθήσω τους γύρω μου».  

Στην ερώτηση τι θα άλλαζες στο πρόγραμμα τα παιδιά της Στ’ τάξης προτείνουν συνέχιση 
του προγράμματος: μεγαλύτερη συχνότητα επισκέψεων (ποσοστό 54,5%), μεγαλύτερη διάρκεια 
(41%), περισσότερες δραστηριότητες (εκδρομές, μαθήματα, παιχνίδια στην αυλή ποσοστό 
27,3%), συνεργασία και με άλλες τάξεις (13,6%), ενώ ένα ποσοστό 13,6% δεν θα άλλαζε τίποτα.  

Οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης στην ερώτηση τι σου άρεσε στο πρόγραμμα δήλωσαν «όλα» 
σε ποσοστό 56% στο σύνολο του δείγματος, οι δραστηριότητες με τις κατασκευές 36%, η 
δραστηριότητα με τα βιβλία 9%, η δραστηριότητα με το παιχνίδι 9%, ενώ υπήρχε και μία δήλωση 
(2%) που αναφέρθηκε στη γνωριμία που επιτεύχθηκε μεταξύ τους. Στην ερώτηση τι δεν σου άρεσε 
στο πρόγραμμα ένα ποσοστό 11% στο σύνολο του δείγματος ανέφερε την περιορισμένη συχνότητα 
του προγράμματος, ενώ 4 απαντήσεις αφορούσαν «τα παιχνίδια», τη διακοπή των υπόλοιπων 
μαθημάτων, την κούραση και το ότι «κάποια παιδιά κάποιες φορές μιλούσαν άσχημα» Αντίθετα η 
πλειοψηφία, 76%, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν τους άρεσε. Συνυπολογίζοντας τις 
απαντήσεις στις δύο αυτές ερωτήσεις αντιλαμβανόμαστε ότι τα ποσοστά των θετικών προς το 
πρόγραμμα δηλώσεων υπερτερούν σημαντικά έναντι των αρνητικών. Τέλος, στην ερώτηση που 
αφορά στις τυχόν προτάσεις που έχουν να κάνουν σχετικά με το πρόγραμμα αναφέρθηκαν: «πιο 
πολλά πράγματα», «υπολογιστές», «άλλα μαθήματα», να «ερχόσασταν κάθε μέρα». 
 
Συζήτηση –Συμπεράσματα 

Στο παρόν άρθρο επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε την εφαρμογή και αξιολόγηση ενός 
καινοτόμου προγράμματος. Εκκινώντας από τις αρχές της εκπαίδευσης για τον πολίτη, θεωρούμε 
ότι ένα καινοτόμο πρόγραμμα θα πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και να συμβάλλει στην 
αλλαγή, βελτίωση και επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών σχέσεων, τέτοιων που να καλλιεργούν 
ηθικές αξίες και στάσεις ζωής: της υπευθυνότητας, της  οργάνωσης, της ενσυναίσθησης και της 
εμπλοκής των μελών μιας κοινότητας με όρους ενεργούς συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης των 
κανόνων και στόχων που αφορούν την κοινότητά τους. Βάσει της θεωρητικής αυτής παραδοχής 
οργανώθηκε και σχεδιάστηκε το πρόγραμμα αυτό. Η αποτίμηση και αξιολόγηση του 
προγράμματος, όπως αυτή προκύπτει από την έρευνά μας, αλλά και την αξιολόγησή του από τους 
μαθητές/τριες, δείχνει ότι τέτοιου είδους συνεργατικές, διαταξικές και διασχολικές, πρακτικές 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ισχυρού θετικού σχολικού κλίματος και ανάπτυξης 
προσωπικών αξιών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι επιπτώσεις τους, κι εκεί εστιαζόμαστε στην 
έννοια της καινοτομίας, δεν αφορά μια αποσπασματική πτυχή της σχολικής ζωής, η κάποιων 
ατομικών δεξιοτήτων. Αφορά μια προσέγγιση όπου η ανάπτυξη των προσωπικών 
χαρακτηριστικών συμβάλλει στη δημιουργία ενεργών πολιτών που αναπτύσσουν κοινωνικές 
δεξιότητες απαραίτητες για τη δημιουργία μια συνεργατικής κουλτούρας. 

Οι υποθέσεις λοιπόν πάνω στις οποίες βασίστηκε τόσο η ανάπτυξη και εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων και όλου του προγράμματος, επαληθεύονται. Οι συσχετίσεις των παραγόντων 
επαληθεύουν ότι η παροχή προγραμμάτων που κινητοποιούν τους/τις μαθητές/τριες καθιστώντας 
τους δημιουργούς κι όχι απλά εκτελεστές, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας, της 
πειθαρχίας και της οργάνωσης για την επίτευξη των στόχων. Παράλληλα, αυξάνουν το βαθμό 
ενσυναίσθησης και κατανόησης των αναγκών του άλλου αλλά και της θέλησης για προσφορά και 
αλληλεγγύη μέσα από την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών της κοινότητας. 
Ένα τέτοιο πλαίσιο τέλος θεωρούμε, σύμφωνα με το θεωρητικό μας, ότι μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά στο επίπεδο της πρόληψης φαινομένων σχολικού εκφοβισμού. 

Προτείνουμε τη συνέχιση και ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων που καλλιεργούν τη 
συνεργασία μεταξύ των μελών μιας σχολικής κοινότητας. Επιχειρηματολογούμε υπέρ της 
παροχής ενός εκπαιδευτικού περιεχομένου που να καλλιεργεί το στοχασμό και τον αναστοχασμό 
με τη διαπραγμάτευση θεμάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος.  

Το παρόν πρόγραμμα έλαβε μέρος στη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης ανάμεσα σε 
μαθητές/τριες της Στ’ και Α’ τάξης. Προτείνουμε την επέκτασή του κι εφαρμογή σε άλλες τάξεις 
(πχ. Γ’ και Δ’) «συγγενικών» δηλ. τάξεων και σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, 
μαθηματικά κλπ). Παρέχουμε το ερευνητικό εργαλείο στους εκπαιδευτικούς για τη αποτίμηση των 
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δράσεων αυτών. Το ερευνητικό αυτό εργαλείο δύναται να εμπλουτιστεί ώστε να μπορεί να 
μετρήσει κι άλλους τομείς (πχ. γνωστικούς), υποστηρίζοντας τη θετική συμβολή της έρευνας στη 
διαμόρφωση και βελτίωση καινοτόμων προγραμμάτων. 
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Περίληψη 

Η διαμόρφωση του πολίτη του μέλλοντος συνιστά μια βασική προτεραιότητα στο λόγο και στις πρακτικές 
τόσο των εθνικών όσο και των υπερεθνικών αρχών. Στο σχολικό θεσμό αυτή η προτεραιότητα 
αποτυπώνεται με την υλοποίηση προγραμμάτων που προωθούν την ανάληψη ευθύνης και την καλλιέργεια 
της ωριμότητας των μαθητών, μέσα από την εμπλοκή τους σε δημοκρατικές διεργασίες και σε θέματα που 
αφορούν τη σχολική ζωή. Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο ανάδειξης καλών πρακτικών του 
Δικτύου Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας με τον τίτλο 
«Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου». Σκοπός του Δικτύου είναι η 
προετοιμασία των σημερινών μαθητών και αυριανών πολιτών για την ένταξή τους στην κοινωνία του 21ου 
αιώνα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η Ομοταγής Εκπαίδευση αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο με στόχο τον 
πολιτικό γραμματισμό των μαθητών, την οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας και τη λήψη υπεύθυνης θέσης 
απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας. 
Λέξεις κλειδιά: Σχολικά Δίκτυα, Ομοταγής Εκπαίδευση, Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Εισαγωγή 

Με στόχο την ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις και την άρθρωση ενός κοινού 
οράματος που καθοδηγεί τη συλλογική δράση (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000; Ρες, 2005) 
διαμορφώνονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον κοινότητες μάθησης και δράσης, οι οποίες 
δημιουργούν συνθήκες για αλλαγή και βελτίωση. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές ξεπερνούν την 
αδράνεια, προσδιορίζουν τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων και συζητούν τεκμηριωμένα 
προτάσεις επίλυσής τους. Μέσα στο σχολείο δεν είναι απαθείς παρατηρητές, αλλά ενεργοί 
συνδιαμορφωτές, λαμβανομένης φυσικά υπόψη της ηλικίας τους καθώς και της πραγματικότητας 
που βιώνουν. 

Το Δίκτυο «Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου» («ΣΗ.ΜΑ. – 
Α.Ε.Π.») στηρίζεται σε αυτές τις επιδιώξεις. Αποτελεί διεύρυνση και συνέχεια του Δικτύου 
Εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων με τίτλο «Είμαι Παιδί: Υπάρχω – Αισθάνομαι – 
Διεκδικώ», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Comenius Regio της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας 2013 – 2015 με τίτλο 
«Εκφοβισμός των Εφήβων: Τρόποι πρόληψης και Αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον 
Ελλάδας και Κύπρου», ενώ αντλεί την εμπειρία του από τη σύζευξη του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Comenius Regio της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του 
European Schoolnet «ΕνΔυναμώνω – Enable»: Ενδυναμώνοντας τα παιδιά – Αντιμετωπίζοντας 
τον εκφοβισμό» με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων και την ενίσχυση της συλλογικής ικανότητας 
ανάπτυξης και αλλαγής των μελών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην πιλοτική φάση 
λειτουργίας του Δικτύου «ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» αξιοποιείται ένας πυρήνας σχολείων που 
συμμετείχαν στην υλοποίηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio. Σε αυτό 
πήραν μέρος εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων από 158 σχολεία σε σύνολο 172 μονάδων 
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και δημιουργήθηκε Δίκτυο 240 Μαθητών - Μεντόρων, με 
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σύνθημα «Ενημερώνω - Εκπαιδεύω – Αντιμετωπίζω τις δυσκολίες», οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν με 
την τεχνική της «Ομοταγούς Εκπαίδευσης» (peer mentoring).  

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της λειτουργίας του Δικτύου 
«ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του με έμφαση στη σκοποθεσία, τη 
μεθοδολογία και την τεχνική της Ομοταγούς Εκπαίδευσης. 

Σκοπός και στόχοι του Δικτύου 

Πρωταρχικός σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Δικτύου είναι η προετοιμασία των 
σημερινών μαθητών και αυριανών πολιτών για την ένταξή τους στην κοινωνία του 21ου αιώνα, 
διαδικασία που απαιτεί πολλαπλές δεξιότητες και γνώσεις. Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών 
σε κρίσιμα ζητήματα και η συμβολή τους στη διαμόρφωση σχεδίων δράσης έναντι των 
προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας, καλλιεργούν την υπευθυνότητα και οδηγούν στη 
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η συλλογική δράση είναι συστημική και πολυπαραγοντική. 

Για να τελεσφορήσει οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής ή βελτίωσης, απαιτούνται κριτική 
ικανότητα, κοινά αρθρωμένο όραμα και αξίες. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται ο πολιτικός 
γραμματισμός των μαθητών, που αποβλέπει στο να οικοδομούν σχέσεις συνεργασίας, να 
λαμβάνουν θέση απέναντι στα ποικίλα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας είτε είναι 
οικονομικά, είτε πολιτιστικά, είτε περιβαλλοντικά κ.λπ., και να συμβάλλουν εποικοδομητικά στην 
επίλυσή τους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους (Binkley et al., 2012). 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο επιμέρους στόχοι του Δικτύου είναι: 1. Η ευαισθητοποίηση και η 
ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας στην κατεύθυνση προετοιμασίας του Αυριανού Ενεργού 
Πολίτη του Κόσμου (η προώθηση της «Ενεργούς Δημοκρατικής Πολιτειότητας» και της 
ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας), 2. Η παρότρυνση των μαθητών να σέβονται έμπρακτα 
τόσο την εθνική τους πολιτιστική κληρονομιά όσο και την παγκόσμια, αλλά και τις 
πανανθρώπινες αξίες, 3. Η αναγνώριση και ο σεβασμός της ισότητας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και η προάσπισή τους, 4. Η σύνθεση και η κοινοποίηση προτάσεων εκ μέρους των 
μαθητών με στόχο τη βελτίωση του σχολικού κλίματος, 5. Η εξοικείωση των μαθητών με 
αλληλεπιδραστικές πολυμεσικές και υπερμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές στην κατεύθυνση της 
εποικοδομητικής προσέγγισης της γνώσης και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση της διαδικτυακής 
έρευνας, επικοινωνίας, ενημέρωσης / υποβολής αιτημάτων / στήριξης θέσεων, στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας τους για να γίνουν «ψηφιακοί πολίτες του κόσμου» (digital citizens), 6. Η 
συναισθηματική και κοινωνική αγωγή, 7. Η πρόληψη και η μείωση φαινομένων σχολικού 
εκφοβισμού με την οικοδόμηση σχέσεων αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού και με την αποδοχή 
της διαφορετικότητας, μέσω της δημιουργίας Ομάδων Μαθητών – Μεντόρων / Υποστηρικτών 
Συνομηλίκων – Διαμεσολαβητών, 8. Το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα και η 
συνειδητοποίηση της συστημικής λειτουργίας της κοινωνίας. 

Μεθοδολογία 

Η βασική παιδαγωγική αρχή που καθοδηγεί τις δράσεις του Δικτύου είναι ο μαθητοκεντρικός 
προσανατολισμός σε μία ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία η οποία στοχεύει, μέσα από την 
αλληλεπίδραση και τον αναστοχασμό επί θεμάτων που άπτονται της σύγχρονης πραγματικότητας, 
στην παραγωγή κριτικού λόγου, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη διαμόρφωση πλαισίων 
δράσης (Fullan, 1991; Hargreaves & Evans, 1997). Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιείται η 
τεχνική της «Ομοταγούς Εκπαίδευσης» (peer mentoring).  

Εννοιολογική προσέγγιση  
Το “peer – mentoring” παραπέμπει στην ελληνική λέξη «μέντωρ». Ο Μέντωρ ήταν ένα 

πρόσωπο της Οδύσσειας στο οποίο ο Οδυσσέας εμπιστεύθηκε «τα του οίκου του» όταν έφευγε για 
τον Τρωικό Πόλεμο. Τη μορφή του Μέντορα έπαιρνε η θεά Αθηνά σε πολλές περιστάσεις, όπως 
για να συνοδεύσει τον Τηλέμαχο στην Πύλο και στη Σπάρτη σε αναζήτηση του πατέρα του, ή για 
να προστρέξει σε βοήθεια του Οδυσσέα κατά τη «μνηστηροφονία», δηλαδή την εξόντωση των 
μνηστήρων της Πηνελόπης. 
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Ωστόσο, σύμφωνα με τον Roberts (1999) η προσέγγιση του ρόλου του Μέντορα βασίζεται στο 
έργο «Les Aventures de Telemaque» του Γάλλου συγγραφέα Φρανσουά Φενελόν, ο οποίος 
παρουσιάζει τον Μέντορα-Αθηνά να συνοδεύει τον Τηλέμαχο στο ταξίδι του, να του δίνει 
κατευθύνσεις με τη φιλική γνώμη του και να τον επαναφέρει τελικώς κοντά στον πατέρα του, τον 
Οδυσσέα. Με αυτόν τον τρόπο, η λέξη «μέντορας» στη γαλλική, από αυτή σε άλλες ευρωπαϊκές 
γλώσσες, και ως «μερικό» αντιδάνειο και στη νέα ελληνική, σημαίνει και γενικά τον σύμβουλο 
και φίλο που δρα ως πνευματικός οδηγός και καθοδηγητής. 

Η Ομοταγής Εκπαίδευση αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο (ο 
μέντορας) ενθαρρύνει και βοηθάει ένα ή περισσότερα, λιγότερο έμπειρα άτομα, να αναπτύξουν 
δεξιότητες σε ένα κοινό πεδίο ενδιαφερόντων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και τα δύο μέρη, δηλαδή 
ο «εκπαιδευτής» και ο «εκπαιδευόμενος» έχουν τη δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και 
εξέλιξης, εφόσον δημιουργείται μια δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης με στόχο την ανταπόκριση 
σε ζητήματα που αναδύονται αναφορικά με το ρόλο του καθενός. 

Ως διαδικασία η Ομοταγής Εκπαίδευση εμφανίζεται κατά τη δεκαετία του 60’ με βάση τις 
παιδαγωγικές αρχές του βραζιλιάνου παιδαγωγού Paulo Freire, ο οποίος στο έργο του αναγνωρίζει 
τον παρεμβατικό ρόλο της εκπαίδευσης (Λάμνιας, 2001), αναδεικνύοντας έτσι τη δυνατότητα 
αλλαγής διαμορφωμένων καταστάσεων, μέσα από τη «συνειδητοποίηση» και τη δράση του 
ατόμου. Ο Freire δίνει έμφαση στην ανάγκη για εκπαιδευτές που θα λειτουργούν ως μέντορες, 
σεβόμενοι παράλληλα την αυτονομία, την προσωπική ελευθερία και τη δυνατότητα εξέλιξης κάθε 
εκπαιδευόμενου.  

Από τότε μέχρι σήμερα η Ομοταγής Εκπαίδευση εφαρμόζεται με επιτυχία σε διάφορα 
μαθησιακά περιβάλλοντα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα μέσο ομαλής 
προσαρμογής και στήριξης νέων μαθητών από μεγαλύτερους σε ηλικία συμμαθητές τους ή 
συνομηλίκους (Wright & Cowen, 1985; Cowie, & Wallace 2001).  

Παιδαγωγικά οφέλη  
Τα οφέλη της Ομοταγούς Εκπαίδευσης αντανακλώνται σε όλους τους εμπλεκομένους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Dennison, 2000). Οι μαθητές – μέντορες εκπαιδεύονται σε δεξιότητες 
συμβουλευτικής, αποκτούν δεξιότητες ενεργούς ακρόασης, κατανοούν καλύτερα τόσο τον εαυτό 
τους όσο και τους άλλους, ενισχύουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αποκτούν εμπειρία στην 
ανάληψη ευθυνών. Οι «εκπαιδευόμενοι» αναπτύσσουν ουσιαστικές σχέσεις με τους 
συνομηλίκους, υποστηρίζονται στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, κατακτούν γνώσεις και 
δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να ανταποκρίνονται σε προβληματικές καταστάσεις 
(Brander et al., 2004). Κατ’ αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται το σύνολο του μαθητικού δυναμικού 
μιας σχολικής μονάδας και δημιουργείται ένα σχολικό κλίμα που χαρακτηρίζεται από το γνήσιο 
ενδιαφέρον του ενός για τον άλλο. 

Εφαρμογές της Ομοταγούς Εκπαίδευσης στην εκπαίδευση 

Την τελευταία περίοδο όλο και περισσότερες σχολικές μονάδες στο πλαίσιο εφαρμογής 
καινοτόμων προγραμμάτων υιοθετούν την Ομοταγή Εκπαίδευση με στόχο την πρόληψη και 
αντιμετώπιση προβλημάτων που αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία τους. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2009 εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Child Exploitation and 
Online Protection (CEOP), μια υπηρεσία αφιερωμένη στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, η 
υπηρεσία CyberMentors, ένα πρόγραμμα – διαδικτυακής καθοδήγησης από συνομηλίκους. Η 
υπηρεσία στοχεύει να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για τους νέους που πλήττονται τόσο 
από διαδικτυακό όσο και από εκτός διαδικτύου εκφοβισμό και την ενδυνάμωση των νέων στο να 
έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο. Οι CyberMentors 
εκπαιδεύονται από εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους συμβούλους. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
αποτελείται από ασκήσεις, ομαδική εργασία, παιχνίδια ρόλων και συζήτηση γύρω από τον 
εκφοβισμό και την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο. Στα σχολεία που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα CyberMentors αναφέρεται θετική αλλαγή στη συμπεριφορά των μαθητών, θετική 
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συμμετοχή στη σχολική ζωή από τους μαθητές και αυξανόμενη αναγνώριση της αξίας των 
στρατηγικών στήριξης από συνομηλίκους σε περίπτωση εκφοβισμού (Ofsted, 2012). 

Στη Γερμανία ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κρατίδιο της Βάδης – 
Βυρτεμβέργης, όπου η ομοταγής εκπαίδευση αποτελεί θεσμό από το 1994 (Martin & Molt, 2011). 
Η παροχή γνωστικής και συναισθηματικής υποστήριξης από μαθητές σε συμμαθητές τους 
πραγματοποιείται σε θεματικές περιοχές όπως αυτές της Μουσικής, του Αθλητισμού, της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Στην Κύπρο ο οργανισμός HFC (Hope for Children) από το 2014 έχει αναλάβει τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της εκστρατείας “Beat Bullying”, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και στη δημιουργία κώδικα 
αναγνώρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Βασική 
δραστηριότητα στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών είναι οι Πυρήνες 
Πρόληψης εντός του σχολικού χώρου – Ομάδες Υποστήριξης Συνομηλίκων (Peer Support 
Group). Πρόκειται για την εκπαίδευση / ενημέρωση των παιδιών εντός του σχολικού χώρου η 
οποία γίνεται από συνομήλικους (peers). Τα παιδιά τα οποία επιλέγονται, εκπαιδεύονται από 
ειδικούς επαγγελματίες για να λειτουργούν ως πρεσβευτές εναντίον του σχολικού εκφοβισμού στα 
σχολεία. 

Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του «Enable» (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση του 
Εκφοβισμού σε Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Μάθησης και Ψυχαγωγίας), ενός προγράμματος 
χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με φορείς υλοποίησης τη Μονάδα Εφηβικής 
Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. 
Κυριακού» και του Επιστημονικού Οργανισμού «Μαζί για την Εφηβική Υγεία», το πρόβλημα του 
εκφοβισμού των νέων μεταξύ 11 και 14 ετών αντιμετωπίζεται μέσω της συναισθηματικής 
ανάπτυξης και της εκπαίδευσης ομηλίκων. Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Συνομηλίκων βασίζεται 
στην ιδέα ότι ένα σώμα μαθητών μπορεί να προσφέρει υποστήριξη στους συνομηλίκους / 
συμμαθητές του. Οι Υποστηρικτές είναι υπεύθυνοι μαθητές που εκπροσωπούν τον μαθητικό 
πληθυσμό και θέλουν να κάνουν τη διαφορά στο σχολείο τους. Οι Υποστηρικτές λαμβάνουν την 
απαιτούμενη κατάρτιση και υποστήριξη, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. 

Η Ομοταγής Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Δικτύου «ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου «ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» εφαρμόζεται η τεχνική της 
Ομοταγούς Εκπαίδευσης. Οι μαθητές – μέντορες του Δικτύου επιλέγονται για να λειτουργήσουν 
ως Υπεύθυνοι Ενεργοί Παρατηρητές με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: α) αναγνωρισιμότητα, β) 
ικανότητα, γ) δημοτικότητα από συνομηλίκους και δ) εθελοντική προσφορά. Η επιλογή των 
συγκεκριμένων κριτηρίων βασίζεται στη φιλοσοφία ότι κάποια μηνύματα μεταδίδονται στα παιδιά 
καλύτερα όταν προέρχονται από συνομηλίκους ή άλλα νεαρά άτομα (Brammer & Walker, 1995; 
Κολιάδης, 1997). 

Οι θεματικοί άξονες της εκπαίδευσης των συνομηλίκων εστιάζουν στα εξής: α) καλές 
πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης εκφοβιστικών συμπεριφορών στο σχολικό χώρο, β) 
ισότητα, γ) ανθρώπινα δικαιώματα, δ) ανθρωπιστικές αξίες, ε) καλλιέργεια συναισθηματικής 
νοημοσύνης, στ) ελεύθερη έκφραση και δημιουργική τέχνη, ζ) ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, η) 
υποστήριξη των συνομηλίκων και μαθητική αλληλεγγύη, θ) οικογενειακή αγωγή, ι) ανάδειξη της 
παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ια) υιοθέτηση υγιών στάσεων ζωής, ιβ) ψηφιακή 
αγωγή του ενεργού πολίτη, ιγ) έλλογος καταναλωτισμός, ιδ) αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, ιε) 
σημασία του εθελοντισμού. 

Η Ομοταγής Εκπαίδευση περιλαμβάνει ασκήσεις χαλάρωσης, αυτογνωσίας, βιωματικές 
ασκήσεις, δραματοποιήσεις επινοημένων σεναρίων, παιχνίδια ρόλων που αναδεικνύουν τις 
δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης, της ενσυναίσθησης, της έκφρασης των συναισθημάτων και 
της επικοινωνίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο 7 βημάτων: α) υποδοχή – 
γνωριμία – ένταξη στην ομάδα, β) υπογραφή συμβολαίου – δήλωση εχεμύθειας, γ) ενεργητική 
ακρόαση, δ) ανοιχτές ερωτήσεις – καταιγισμός ιδεών, ε) ενσυναίσθηση, στ) αναγνώριση 
συναισθημάτων και ζ) προσφορά βοήθειας. 
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Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο 
Δίκτυο η Σχολική Ομάδα Υποστήριξης και Μαθητικής Αλληλεγγύης – Σ.Ο.Υ.Μ.Α. 
γνωστοποιούνται τα ονόματα της ομάδας, ο ρόλος και τα καθήκοντά της. Οι Μέντορες – μέλη της 
Σ.Ο.Υ.Μ.Α. διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. Λειτουργούν ως 
πρότυπα προς μίμηση για τους συνομηλίκους τους, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη 
διαμόρφωση μιας ομάδας με υγιή προσανατολισμό (Κολιάδης, 1997). Με τη συμπεριφορά τους 
δείχνουν ότι στο σχολείο επιλύεται κάθε ζήτημα δημιουργικά, πολιτισμένα και με αξιοπρέπεια. 
Παρέχουν υποστήριξη στους συμμαθητές τους, κατανοούν τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ 
των συνομηλίκων τους και συζητούν μαζί τους με στόχο την επίλυση, αναζητούν από κοινού 
πιθανές λύσεις και δεσμεύονται στην τήρηση τους.  

Κατά τη φάση υλοποίησης του Δικτύου η Σχολική Ομάδα Υποστήριξης και Μαθητικής 
Αλληλεγγύης έχει την απαιτούμενη υποστήριξη και καθοδήγηση από εκπαιδευτικό που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα και διαθέτει την απαιτούμενη κατάρτιση για το ρόλο αυτό. 

Η ύπαρξη της Σ.Ο.Υ.Μ.Α. αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας στο σχολείο, προσφέρει αίσθηση 
ηρεμίας, βελτιώνει το σχολικό κλίμα, ενθαρρύνει το συμμαθητή να εκφραστεί, ενδυναμώνει το 
ρόλο του, διδάσκοντας τις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής και του Ενεργού Πολίτη. Τα μέλη 
της ομάδας αποτελούν μια ήρεμη δύναμη σε κάθε σχολείο, διεκδικούν ένα καλύτερο επίπεδο 
σχολικής ζωής μέσα από την κριτική σκέψη με έμφαση στην ενίσχυση της ομάδας, στην αίσθηση 
του «ανήκειν», στη βελτίωση των σχέσεων των μελών της μαθητικής κοινότητας μέσα από το 
διάλογο. Μέσα από το ισχυρό δίκτυο αλληλεπίδρασης οι μαθητές βιώνουν τα οφέλη της 
συνεργασίας και της συλλογικότητας, αναπτύσσουν εξωστρέφεια και ποικίλες πτυχές της 
προσωπικότητάς τους, ανταλλάσσουν εμπειρίες και κατανοούν καλύτερα την καθημερινή 
πραγματικότητα στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον, μετατρέποντας το σχολείο σε ψυχικά 
ανθεκτική κοινότητα (Doll et al., 2009). 

Στις ομαδικές συναντήσεις των μαθητών του Δικτύου, παρατηρείται ότι οι μαθητές 
ευαισθητοποιούνται, προάγεται η ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, δίνεται η ευκαιρία να 
συνεργαστούν και όχι να ανταγωνιστούν, να μοιραστούν συναισθήματα, να εκφραστούν 
ελεύθερα, να διερευνήσουν τη δυναμική των διαπροσωπικών τους σχέσεων, να επιλύσουν 
προβλήματα, να κάνουν διάλογο, θέτοντας ως προϋπόθεση το σεβασμό προς τον Άλλο και την 
ελεύθερη έκφραση χωρίς επίκριση. 

Συμπεράσματα 

Στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας οι εκπαιδευτικές καινοτομικές πρακτικές 
αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την ανταπόκριση του σχολείου στις απαιτήσεις της νέας 
εποχής. Ο μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ανταγωνιστική οικονομία 
προϋποθέτει μια εκπαίδευση που θα αποσκοπεί στο μετασχηματισμό του ρόλου της σχολικής 
μονάδας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις. Στο συγκείμενο 
αυτό είναι αδήριτη η ανάγκη για επανεκτίμηση και αναθεώρηση των σκοπών και στόχων της 
εκπαίδευσης, του περιεχομένου των προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας και  μάθησης. 
Η Ομοταγής Εκπαίδευση δεν αποτελεί άλλο ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο λειτουργίας της 
σχολικής μονάδας, αλλά μια φιλοσοφία που διαπνέει και μεταβάλλει το σχολείο σε μια αληθινή 
κοινότητα μάθησης, όπου κάθε μέλος γίνεται ταυτόχρονα δάσκαλος και μαθητής. 
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Γνωριμία με τους μαγνήτες-Μαγνητικές αλληλεπιδράσεις στο 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Αριστεία ΙΙ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές 
Επιστήμες», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)δημιουργήθηκε μια κοινότητα επαγγελματικής 
μάθησης και πρακτικής, η οποία λειτούργησε με την εποικοδομητική αλληλεπίδραση μεταξύ 5 μόνιμων 
εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης, που εργάζονται σε νηπιαγωγεία του νομού Φλώρινας και 2 
ερευνητριών από την Παιδαγωγική Σχολή του ΠΔΜ. Το πρόγραμμα που αποσκοπούσε στην εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών στο διδακτικό σχεδιασμό, στη 3ηφάση του, περιλάμβανε το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) με τίτλο «Γνωριμία με τους μαγνήτες - Μαγνητικές 
αλληλεπιδράσεις στο νηπιαγωγείο». Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της ΔΜΑ θεμελιώθηκε 
στις σύγχρονες τάσεις της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, όπως είναι ο συνδυασμός διερεύνησης και 
εποικοδομητικής διδακτικής μεθόδου. Τα μαθησιακά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την επάρκεια της ΔΜΑ, 
ως προς την επίτευξη του μεγαλύτερου μέρους των στόχων της. Τα καινοτομικά χαρακτηριστικά 
συνίστανται τόσο στο πλαίσιο παραγωγής, όσο και στο περιεχόμενο και τον διερευνητικό προσανατολισμό 
της ΔΜΑ. 
Λέξεις κλειδιά: Φυσικές Επιστήμες, Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία, Μαγνητισμός, Προσχολική 
Εκπαίδευση 
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Εισαγωγή 
Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες χαρακτηρίζονται 

από την ανάδυση της συστηματικής προσέγγισης στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων, με 
στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων από τους 
μαθητευόμενους. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι ερευνητές αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα 
του συντονισμού μεταξύ του σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων, όπως και δραστηριοτήτων 
και εργαλείων που υποστηρίζουν διαφορετικές διδακτικές μεθοδολογίες (Pea&Collins, 2008). 
Αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών να συνδέουν και να συνδυάζουν 
διάσπαρτες ιδέες στις Φυσικές Επιστήμες, είναι απαραίτητα τόσο η ανατροφοδότηση της 
διδασκαλίας και των διδακτικών πρακτικών από την αξιολόγηση της μάθησης, όσο και 
προγράμματα επαγγελματικής μάθησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, με τελικό στόχο 
τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής (Pea&Collins, 2008).  

Σημαντικό χώρο στην εκπαιδευτική έρευνα, που σχετίζεται με τη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στον ευρωπαϊκό χώρο τουλάχιστον, φαίνεται να καταλαμβάνουν οι ΔΜΑ 
(TeachingLearningSequences, TLS).  Πρόκειται για μεσαίας κλίμακας αναλυτικά προγράμματα, 
διάρκειας 5-15 ωρών που αποτελούν προϊόντα αναπτυξιακής έρευνας (Μéheut&Psillos,2004). Οι 
παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ΔΜΑ είναι: η φύση 
και η εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, η έρευνα σχετικά με τις εναλλακτικές ιδέες και τους 
συλλογισμούς των μαθητών, ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου και οι τρέχουσες 
απόψεις σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση (π.χ. εποικοδομισμός, διερεύνηση) (Duit,2007; 
Lijnse,1995). Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση μιας ΔΜΑ εντάσσεται σε μια κυκλική 
εξελικτική διαδικασία βελτίωσης(iteration), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα, που 
σχετίζονται αφ’ ενός με τηναποτελεσματικότητα της ΔΜΑ– πράγμα πολύ σημαντικό και 
επιβοηθητικό της εκπαιδευτικής πράξης – και αφ’ ετέρου συνεισφέρουν στην κατανόηση της 
μάθησης,  την πλαισίωση και τον έλεγχο των θεωριών μάθησης ή και του επιστημονικού 
μετασχηματισμού του περιεχομένου (Psillos&Kariotoglou, 2016). 

Η σημασία της ενασχόλησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις Φυσικές Επιστήμες είναι 
πια γενικά αποδεκτή καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη τους για την κατανόηση και την 
ερμηνεία του κόσμου που τα περιβάλει και επιπλέον ικανοποιεί την έμφυτη περιέργειά τους 
(Eshach&Fried,2005; Eshach,2006; Spektor-Levyetal., 2013). Οι σύγχρονες παραδοχές για τις 
δυνατότητες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, ενισχυόμενες από εμπειρική έρευνα που 
σχετίζεται με τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών,εστιάζουν στο ότιτα παιδιά αυτής της ηλικίας 
είναι ικανά να μάθουν πολύ περισσότερα από όσα οι ερμηνείες της πιαζετιανής θεωρίας 
θεωρούσαν ότι ισχύουν γι’ αυτή την ηλικία.Αυτό αφορά τόσο την κατανόηση και μάθηση 
εννοιών, όσο και την εμπλοκή με τις πρακτικές των Φυσικών Επιστημών (Τεμερτζίδου κ.α. 2015; 
Gelmanetal., 2010; Samarapungavanetal., 2008). Ευνοϊκή για την εμπλοκή των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας στις ΦΕ είναι επίσης η επικέντρωση των αναλυτικών προγραμμάτων στη 
διδασκαλία και την αντίστοιχη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων όλων των βαθμίδων στις 
επιστημονικές πρακτικές (Wilsonetal.2015;French&Woodring 2013; Duschletal., 2007).  

Έχοντας ως αφετηρία όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η εργασία μας επικεντρώνεται στην 
παρουσίαση μιας ΔΜΑ με τίτλο “Γνωριμία με τους μαγνήτες - Μαγνητικές αλληλεπιδράσεις στο 
νηπιαγωγείο”. Τα ενδιαφέροντα και καινοτομικά χαρακτηριστικά της που θα παρουσιάσουμε 
λεπτομερέστερα στη συνέχεια εντοπίζονται κατά την άποψή μας τόσο στο πλαίσιο σχεδιασμού, 
ανάπτυξης και αξιολόγησης της ΔΜΑ, όσο και στο διδακτικό προσανατολισμό της (συστηματική 
ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες, διερεύνηση, καλλιέργεια επιστημονικών δεξιοτήτων). 

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της ΔΜΑ «Γνωριμία με τους μαγνήτες - 
Μαγνητικές αλληλεπιδράσεις στο νηπιαγωγείο» 

Το πλαίσιο  
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της ΔΜΑ ήταν μέρος ενός 

προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με τίτλο 
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες», το οποίο αφορούσε τη συνεργασία 
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Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Πανεπιστημίου, εν προκειμένω της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης της προσχολικής 
εκπαίδευσης, σε αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα συνεργάστηκαν 2 ερευνητές και 5 
εκπαιδευτικοί της προσχολικής Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), δημιουργώντας μια κοινότητα 
επαγγελματικής μάθησης και πρακτικής. Κατά την 1ηφάση του προγράμματος καταγράφηκαν οι 
αρχικές απόψεις των ΕΠΕ, οι πρακτικές τους και οι ανάγκες τους σε σχέση με το σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων ΦΕ. Παράλληλα, προετοιμάστηκε από τους ερευνητές, μια ΔΜΑ με τίτλο: «ο 
κύκλος του νερού». Οι ΕΠΕ, στη 2η φάση του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν, μελέτησαν και 
προσάρμοσαν το περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό υλικό της ΔΜΑ στις μαθησιακές ανάγκες των 
παιδιών της κάθε ομάδας, στην οποία εφαρμόστηκε η ακολουθία. Η 3ηφάση του προγράμματος 
περιελάμβανε το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ΔΜΑ με τίτλο «Γνωριμία με τους μαγνήτες - 
Μαγνητικές αλληλεπιδράσεις στο νηπιαγωγείο» - πρόκειται για τη ΔΜΑ που παρουσιάζεται σε 
αυτή την εργασία - η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινότητας μάθησης 
που προαναφέρθηκε. Η κοινότητα μάθησης λειτούργησε με συνεχή συζήτηση και 
ανατροφοδότηση τόσο με ζητήματα που σχετίζονται με την (εκπαιδευτική) επιστημονική θεωρία 
στο πεδίο της διδασκαλίας των ΦΕ, όσο και ζητήματα  που ανέκυπταν από την εκπαιδευτική 
πράξη κατά την εφαρμογή της στα νηπιαγωγεία που δίδασκαν οι ΕΠΕ. 

Ο σχεδιασμός της ΔΜΑ 
Το προς διδασκαλία επιστημονικό περιεχόμενο προσδιορίστηκε με βάση ένα έγκυρο 

επιστημονικό εγχειρίδιο (Hewitt, 1997), το οποίο στη συνέχεια μετασχηματίστηκε 
διδακτικάπροκειμένου να προσαρμοστεί στις νοητικές ικανότητες των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας.Πιο συγκεκριμένα το μετασχηματισμένο διδακτικό περιεχόμενο της ΔΜΑ που 
προσδιορίστηκε, περιγράφεται στα παρακάτω σημεία: 

 Οι μαγνήτες αλληλεπιδρούν μόνο με μερικά αντικείμενα, από τα οποία κάποια τα 
τραβούν (έλκουν). Oι μαγνήτες δεν έλκουν όλα τα μέταλλα, αλλά μόνο το σίδηρο. Όλα τα 
μεταλλικά αντικείμενα δεν είναι σιδερένια. 

 Ο μαγνήτης δεν έχει την ίδια δύναμηπαντού. Είναι πιο ισχυρός στα άκρα του και πιο 
αδύναμος στο κέντρο του (μαγνητικοί πόλοι). 

 Όλοι οι μαγνήτες δεν έχουν την ίδια δύναμη. Ένας μεγάλος σεμέγεθος μαγνήτης δεν 
σημαίνει ότι είναι δυνατότερος. Δεν έχουν όλοι οι μαγνήτες την ίδια ισχύ. Όλοι οι 
μαγνήτες δεν έχουν το ίδιο μέγεθος. Το μέγεθος τουμαγνήτη δεν καθορίζει τη δύναμη του. 

 Οι μαγνήτες χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή για να 
εξυπηρετήσει ανάγκες όπως είναι η στήριξη αντικειμένων(μαγνητικός πίνακας), η επαφή 
δύο αντικειμένων (κλείσιμο ψυγείου), η κατασκευή διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών, κ.α. 

Το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού περιελάμβανε τη βιβλιογραφική αναζήτηση και 
καταγραφή των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών(Driveretal., 1999; Ραβάνης, 2003). Από το 
σύνολο των επιστημονικά καταγεγραμμένων ιδεών επιλέχτηκαν, με κριτήριο την ηλικία στην 
οποία καταγράφηκαν καθώς και τη σχέση τους με το προς διδασκαλία περιεχόμενο, οι ακόλουθες: 
α) Οι μαγνήτες έλκουν όλα τα μέταλλα,β) Η ισχύς του μαγνήτη είναι ανάλογη του μεγέθους του,γ) 
Η ελκτική ιδιότητα του μαγνήτη αποδίδεται σε κάποιο είδος κόλλας ή σε μαγικές ιδιότητες καιδ) 
Οι μαγνήτες έλκουν όλα τα αντικείμενα ασημένιου χρώματος. 

Η επιλογή του επιστημονικού περιεχομένου και ο διδακτικός μετασχηματισμός του, καθώς 
επίσης και η διδακτική διαχείριση των εναλλακτικών αντιλήψεωντων παιδιών, καθόρισαν τους 
γενικούς και ειδικούς στόχους της ΔΜΑ, η δομή της οποίας περιγράφεται συνοπτικά στην εικόνα 
1. Οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν καθόρισαν και τις δραστηριότητες, οι οποίες 
περιγράφονται συνοπτικά στην επόμενη ενότητα. 
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2η δραστηριότητα 
Υλικά: Μικροί ραβδόμορφοι μαγνήτες. 
Περιγραφή δραστηριότητας: Σε κάθε ομάδα δίνουμε μικρούς ραβδόμορφους μαγνήτες και 

ζητάμε από τα παιδιά να πειραματιστούν, επιχειρώντας να τους συνδέσουν πάνω στο τραπέζι για 
να δημιουργήσουν κλειστά σχήματα. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το σχήμα της, αναφέρει τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε, πώς τα έλυσε καθώς και τα συμπεράσματα, που εξήγαγε. 

3η δραστηριότητα 
Υλικά: Κανάλια - αυτοκινητόδρομοι κατασκευασμένοι με μακετόχαρτο, μικρά αυτοκινητάκια, 

μικροί ραβδόμορφοι μαγνήτες ένας από τους οποίους είναι κολλημένος στην οροφή του 
αυτοκινήτου. 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά εργάζονται σε ζευγάρια. Στο κανάλι τοποθετούν το 
αυτοκινητάκι, που από πάνω έχει κολλημένο ένα μικρό ραβδόμορφο μαγνήτη. Προσπαθούν να το 
κατευθύνουν μ’ έναν άλλο μαγνήτη χρησιμοποιώντας την απωστική δύναμη έτσι ώστε να φτάσει 
μέχρι το τέλος του «αυτοκινητόδρομου». Επαναλαμβάνει το 2ο παιδί. 

4η δραστηριότητα 
Υλικά: Δύο ραβδόμορφοι μαγνήτες ίδιου μεγέθους και διαφορετικής ισχύος, συνδετήρες. 
Περιγραφή δραστηριότητας: Δίνουμε σε κάθε ομάδα παιδιών δύο ραβδόμορφους μαγνήτες 

ίδιου μεγέθους και διαφορετικής ισχύος καθώς και δύο σωρούς με αρκετούς συνδετήρεςκαι τα 
καλούμε να υποθέσουν και να αιτιολογήσουν ποιος μαγνήτης πιστεύουν ότι θα τραβήξει τους 
περισσότερους συνδετήρες. Στη συνέχεια τα παιδιά της κάθε ομάδας πλησιάζουν τους μαγνήτες 
στους σωρούς των συνδετήρων και ανακαλύπτουν ποιος μαγνήτης είναι πιο δυνατός. 
Διατυπώνουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους. 

5η δραστηριότητα 
Υλικά: Δύο ραβδόμορφοι μαγνήτες διαφορετικού μεγέθους και ισχύος, αρκετοί συνδετήρες. 
Περιγραφή δραστηριότητας Δίνουμε στα παιδιά αρκετούς συνδετήρες, καθώς και από ένα 

μικρό κι ένα μεγάλο ραβδόμορφο μαγνήτη διαφορετικής ισχύος. Η κάθε ομάδα διατυπώνει τις 
υποθέσεις της και κρεμάει στον ένα πόλο του κάθε μαγνήτη όσους περισσότερους συνδετήρες 
μπορεί. Γίνεται καταμέτρηση των συνδετήρων και καταγραφή του πλήθους που κόλλησαν σε 
κάθε μαγνήτη. Παρουσιάζουν στην ολομέλεια και εξηγούν αυτά που παρατήρησαν και 
κατέγραψαν. 

Ενότητα 3η: Χρήσηκαι χρησιμότητα των μαγνητών 
Διδακτικοί στόχοι της ενότητας:Ν’ αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα των μαγνητών στην 

καθημερινή ζωή του ανθρώπου. 
1η δραστηριότητα 
Υλικά: Διάφοροι μαγνήτες, που μπορεί να υπάρχουν στην τάξη. 
Περιγραφή δραστηριότητας: Αναζήτηση μαγνητών στην τάξη και συζήτηση για τη 

χρησιμότητά τους. Αναζήτηση μαγνητών στο σπίτι τους, με τη βοήθεια των γονιών τους και 
παρουσίασή τους στην τάξη, αν υπάρχει δυνατότητα. Αναζήτηση πληροφοριών για τη χρήση των 
μαγνητών στο διαδίκτυο ή σε βιβλία.  

Δραστηριότητεςαξιολόγησης 
Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη ορισμένων από τους στόχους, σχεδιάστηκαν νέες 

δραστηριότητες: 
1η Δραστηριότητα 
Αξιολογούμενος διδακτικός στόχος:  Να διαπιστώσουν ότι οι όμοιοι πόλοι του μαγνήτη 

απωθούνται και οι διαφορετικοί πόλοι έλκονται 
Υλικά: Έγχρωμα μοντέλα μαγνητών από αφρώδες υλικό (10 για κάθε ομάδα). 
Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και παίζουν ένα είδος ντόμινο 

προσπαθώντας να τοποθετήσουντους μαγνήτες/μοντέλα (εικόνα 3) αρχικά σε θέσεις έλξης και στη 
συνέχεια άπωσης. 
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πρόκειται για εναλλακτική αντίληψη και όχι για περιορισμένο λεξιλόγιο. Η 
επιφύλαξή μας ενισχύεται από το ότι κατά τη διδασκαλία, ζητήσαμε από τα παιδιά να 
κρατήσουν μαγνήτες και να ψάξουν αν υπάρχει κάποιου είδους κόλλα. Η διαπίστωση 
των παιδιών ήταν αρνητική. 

Επίσης ως προς την καλλιέργεια διερευνητικών/επιστημονικών δεξιοτήτων και της 
διαδικαστικής γνώσης (scienceasaprocess), παρ’ όλο που δεν αξιολογήθηκαν στις συνεντεύξεις 
προελέγχου και μεταελέγχου, έχουμε την εκτίμηση ότι τα παιδιά είχαν πολλαπλές ευκαιρίες 
συμμετοχής και άσκησης στις επιστημονικές πρακτικές (παρατήρηση, ταξινόμηση, διατύπωση και 
καταγραφή υποθέσεων, πειραματισμός και έλεγχος υποθέσεων).  

Συμπερασματικά 

Τα καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος εντοπίζονται σε τρεις άξονες:στη  διδακτική μεθοδολογία, 
στο ρόλο του εκπαιδευτικού, στο ρόλο των παιδιών. 
Πιο συγκεκριμέναως προς τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν, έγινε προσπάθεια αυτές να είναι 
εναρμονισμένες με τις προτάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας στη διδασκαλία τωνΦΕ και οι 
οποίες αφορούν:τη συνεργασία σε ομάδες,  τη διερεύνηση (προβληματισμός, υπόθεση, καταγραφή 
υποθέσεων, πείραμα, έλεγχος των υποθέσεων, καταγραφή και εξαγωγή συμπερασμάτων, παρουσίαση) και 
τη συστηματική αξιολόγηση (συνεντεύξεις πριν και μετά την εφαρμογή, δραστηριότητεςαξιολόγησης). 

Ένα δεύτερο σημείο καινοτομίας εντοπίζεται στο ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στη 
μαθησιακή διαδικασία, καθώς αναλαμβάνει την επιλογή του επιστημονικούπεριεχομένου και το διδακτικό 
τουμετασχηματισμό, λαμβάνει υπόψη και αξιοποιείτις εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών και θέτει 
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Επιπλέον αναζητά πληροφορίες, υποστηρίζει, καθοδηγεί και 
αλληλεπιδρά με το παιδί ως ισότιμο μέλος της ομάδας, δημιουργεί κοινότητες μάθησης, σχεδιάζει μια 
ΔΜΑ,τηρεί συστηματικό ημερολόγιο, αναστοχάζεται, αξιολογεί και επανασχεδιάζει.Προφανώς απαραίτητη 
προϋπόθεση, για την επιτυχή ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε αυτό τον νέο ρόλο είναι τόσο η αρχική 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η επιμόρφωσή τους στον διδακτικό σχεδιασμό ΔΜΑ στις Φυσικές 
Επιστήμες. 

Τέλος το παιδί καλείται να διαδραματίσει  ενεργητικό ρόλο. Επιλύει προβλήματα,διατυπώνει υποθέσεις, 
αιτιολογεί-επιχειρηματολογεί, συμμετέχει σε επιστημονικές πρακτικές και καλλιεργεί επιστημονικές 
δεξιότητες και αποκτά γνώσεις(Wilson etal., 2015; Johnston, 2014). Συμμετέχει σε ομάδες, συνεργάζεται, 
αλληλεπιδρά με τα υλικά, τους συνομηλίκους του και τον εκπαιδευτικό. 

Ως προς τη ΔΜΑ αυτήν καθ’ αυτή, εκτιμούμε ότι αποτελεί μια συστηματική και καινοτομική 
προσέγγιση στην συστηματική έκθεση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας στις Φυσικές 
Επιστήμες(Gelmanetal., 2010; Samarapungavanetal., 2008). Τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής της 
είναι σημαντικά, αναδεικνύεται όμως η αναγκαιότητα επαναλαμβανόμενων κύκλων σχεδιασμού – 
εφαρμογής – αξιολόγησης, έτσι ώστε η ΔΜΑ να επιτύχει το σύνολο των στόχων της (Psillos&Kariotoglou, 
2016).  
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Περίληψη 
Μέσα σε έναν κόσμο όλο και πιο ομοιογενή, αλλά συγχρόνως όλο και πιο ετερογενή, η πολιτισμική 
δημιουργία ανοίγει ένα πεδίο διαμεσολάβησης σε διαφορετικούς ορισμούς της πραγματικότητας, 
προασπίζοντας την ταυτότητα και τη διαφορά ως σχέση συμβίωσης και αλληλοσυμπλήρωσης. Η 
Εκπαίδευση μπορεί να αναδείξει αυτή τη δυνατότητα δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία μορφών του 
Πολιτισμού, με την προοπτική οι διάφορες ταυτότητες να χρησιμοποιηθούν ως θετική εμπειρία στη 
διάθεση του καθενός να κατανοεί. Η άρρηκτη σχέση ανάμεσα στον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση 
καθιστά επιτακτική και αυτονόητη την ανάγκη να αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους µέσω των 
οποίων ο Πολιτισμός, στις διάφορες εκδοχές του, να μπορέσει να προσεγγίσει ολοένα και μεγαλύτερες 
κοινωνικές ομάδες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού άλλωστε δεν εξαντλείται µόνο στη µετάδοση της 
γνώσης. Ο εκπαιδευτικός οφείλει επίσης να µεταλαµπαδεύει και να εμπνέει αξίες. Και οι πολιτιστικές 
αξίες, ιδιαίτερα στη χώρα µας, µία χώρα µε πλούσια πολιτισμική παράδοση, οφείλουν να βρίσκονται 
ψηλά στη κλίµακα των προτεραιοτήτων του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. 
Λέξεις κλειδιά: σχολεία, πολιτισμός, διασύνδεση, εκπαίδευση, εμπειρία 

Εισαγωγή 
Η δημιουργία εκπαιδευτικής πύλης στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας 

μεταξύ των ελληνικών και ευρωπαϊκών σχολείων. Οι στρατηγικές συνεργασίες προσφέρουν την 
ευκαιρία σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και της νεολαίας, σε δημόσιες αρχές, σε οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κοινωνικό-οικονομικούς τομείς που συνεργάζονται 
προκειμένου να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές που οδηγούν σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 
Προσφέρει τη δυνατότητα για, προβολή της πολιτισμικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών αυτών 
οργανισμών. Η προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας είναι από μόνη της μία κατεξοχήν 
εκπαιδευτική εμπειρία (Hooper & Greenhill, 1999). 

Με τον όρο πολιτιστική ταυτότητα εννοούμε τη συλλογική ταυτότητα, δηλαδή τη συνείδηση 
που έχουν τα μέλη του κοινωνικού συνόλου ότι αποτελούν ένα ιδιαίτερο σύνολο, ξεχωριστό και 
διαφορετικό από τα άλλα. Η πολιτιστική ταυτότητα ενός λαού περιλαμβάνει τη γλώσσα, τις αξίες, 
τις ιδεολογίες, τα πρότυπα ατομικής και οικογενειακής συμπεριφοράς καθώς και την πολιτική και 
επιστημονική κληρονομιά. 

Η συνεχής διαδικασία της παγκοσμιοποίησης προκαλεί συχνά την αναζήτηση των εννοιών 
της ταυτότητας, της αυθεντικότητας, αλλά και της διαφορετικότητας. Η πολιτιστική ταυτότητα 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 590 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

δεν είναι κάτι το δεδομένο, κάτι σταθερό, αλλά είναι μια διαδικασία συνεχούς διαπραγμάτευσης. 
Η ταυτότητα είναι ένα σύνολο πρακτικών εσωτερικών ή εξωτερικών σ’ ένα συγκεκριμένο 
κοινωνικό χώρο, που τα άτομα κινητοποιούν σε σχέση με αυτή ή την άλλη πολιτική συγκυρία. Οι 
πρακτικές αυτές ορίζουν διαρκώς τόσο τις συλλογικές όσο και τις ατομικές ταυτότητες. Η 
ταυτότητα δεν είναι μια ξεχωριστή, σταθερή και αμετάβλητη οντότητα, αντίθετα είναι το προϊόν 
μιας επιμειξίας, ενός πολιτισμικού συγκρητισμού. 

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο πολλαπλασιασμός των μέσων επικοινωνίας, αλλά 
και των ανταλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα έχουν ευνοήσει την ομοιομορφία. Αυτό όμως έχει ως 
αποτέλεσμα τα άτομα να προσπαθούν να προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την 
ταυτότητά τους σε όλα τα επίπεδα. "Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από μια σοβαρή αντίθεση 
ανάμεσα στην ομοιομορφία που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και στις ιδιαιτερότητες που 
αισθάνονται να απειλούνται" (Βρύζας, 1997).  

Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό τη δημιουργία και χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης στα πλαίσια της διασύνδεσης των ελληνικών εκπαιδευτικών οργανισμών τόσο 
της χώρας μας όσο και της Ε.Ε. Στόχος της πλατφόρμας θα είναι η προβολή της πολιτισμικής 
ταυτότητας των χωρών αυτών, μέσα από τις δραστηριότητες που θα αναπτύσσουν οι μαθητές. 

Αναγκαιότητα χρήσης της πλατφόρμας 
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και µε τη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυσή της στην 

εκπαίδευση δόθηκαν νέες διαστάσεις στην επιμόρφωση των μαθητών. Το παραδοσιακό μοντέλο 
εκπαίδευσης µε τις συναντήσεις του επιµορφωτή µε τον εκπαιδευόμενο έχει αρχίσει να εξασθενεί, 
συνήθως λόγω ύπαρξης περιοριστικών παραγόντων του χώρου και του χρόνου. Έτσι νέες μέθοδοι 
εκπαίδευσης, βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, αρχίζουν να εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία, όπως η τηλεκπαίδευση. 

Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών μέσω της πλατφόρμας καταφέρνει να διαχειρίζεται με 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο την αλληλεπίδραση τεχνολογίας και μάθησης. Οι νέες 
τεχνολογίες, ιδίως η πληροφορική με το τεράστιο πλήθος των σύγχρονων εφαρμογών της, έχει 
ταυτισθεί με την έννοια της ανάπτυξης στην εκπαίδευση. Πράγματι με την εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών στο σχολείο, αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος και αποτελούσε, μαζί με 
τα σχολικά εγχειρίδια την κύρια πηγή μάθησης. Μέσω της πλατφόρμας αυτής ο εκπαιδευτικός θα 
έχει ως πρόσθετο ρόλο να κάνει χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, να οργανώνει 
τις απαραίτητες δραστηριότητες μέσα και έξω από την σχολική τάξη κατευθύνοντας με τον τρόπο 
αυτό στην γνωριμία της πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου τους. 

Η πολυπολιτισμικότητα των ελληνικών σχολείων της Ε.Ε. συνέβαλε στη δημιουργία της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία έχει ως στόχο την αποδοχή και την αρμονική διαβίωση 
ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Για την επιτυχία του 
σκοπού αυτού σύμφωνα με τον Δαμανάκη (1997), η εκπαίδευση στρέφεται σήμερα στην επιλογή 
νέων παιδαγωγικών και διδακτικών δρόμων που θα ικανοποιούν κυρίως την ανάγκη για 
επικοινωνία και αλληλογνωριμία.  

Η πλατφόρμα αποτελεί πρόσφορο πεδίο για την πραγματοποίηση της πολιτισμικής 
συνάντησης στην οποία στοχεύει η δημιουργία της εκπαιδευτικής πύλης. Μέσω αυτής 
αναδεικνύονται τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία ανάμεσα στους λαούς των χωρών αυτών, χωρίς να 
«παραγνωρίζονται και οι ιδιαιτερότητας οι οποίες καθορίζουν τη διαφορετικότητα κάθε λαού» 
(Γκότοβας, 2002). 

Η παρατήρηση, ο εντοπισμός και η διδακτική προσέγγιση των στοιχείων του πολιτισμού 
της κάθε χώρας, μέσα από τα μάτια των μαθητών οδηγούν τους μαθητές στη βαθύτερη 
συνειδητοποίηση της ιστορίας ενός λαού και «αναδένουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, 
το εδώ με το εκεί, συνδέοντας τις γενιές καθώς και τους κρίκους στην αλυσίδα της ιστορικής 
συνέχεια» (Μωραΐτη, 1997) 

Σκοπός της πλατφόρμας 
Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων και η ανάδειξη και παρουσίαση των βασικών 
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών τους.  Πρόκειται για μία εργασία που στόχος 
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της είναι η μελλοντική εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης που θα επιλεγούν μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιμέρους στόχοι  
α) Η συνεργασία και η επικοινωνία  μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών των 
συνεργαζόμενων σχολείων  μέσω της πλατφόρμας.  
β) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης πληροφοριών από τους ίδιους 
τους μαθητές/ριες σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας τους  
γ) Ο σεβασμός του «άλλου» και  αποδοχή της διαφορετικότητας μέσω της γνωριμίας της 
πολιτιστικής του κληρονομιάς των εκπαιδευτικών μονάδων. 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν 
Συγκεκριμένα οι μαθητές θα ερευνήσουν τη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και 

της ευρύτερης περιοχής που περικλείει τον τόπο διαμονής τους. Πριν  διδαχθούν οι μαθητές τη 
πολιτιστική κληρονομιά της χώρας τους και αργότερα του κόσμου θα πρέπει πρώτα να 
κατακτήσουν τον πολιτισμό του τόπου τους. Ο πολιτισμός είναι ένα σημαντικό βίωμα με πολλές 
συνιστώσες που καλύπτει τις συλλογικές ανθρώπινες συμπεριφορές και λειτουργεί σαν μέρος της 
συλλογικής μνήμης των κοινωνικών ομάδων. Χαρακτηρίζεται από πολυσημία και αποτελεί φορέα 
μιας πλούσιας εξηγητικής διάστασης, καθώς συνδέεται με τις έννοιες της παιδείας, της 
επιμόρφωσης, της επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας και γενικότερα της πνευματικής και ψυχικής 
αναβάθμισης, της κοινωνικής συμμετοχής και της τεχνολογικής ανάπτυξης (Bade 1995). 
Επομένως, οι μαθητές, με τον τρόπο αυτό, θα τον αγαπήσουν τον τόπο τους, θα 
προσανατολιστούν στον χώρο και στον χρόνο και θα βρουν το στίγμα τους. Παράλληλα, θα 
έρθουν σε επαφή με μαθητές από άλλες χώρες που  συμμετέχουν σε μια αντίστοιχη διαδικασία. 
Κατά την επικοινωνία των συμμετεχόντων μαθητών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν 
απόψεις για την εκπαιδευτική διαδικασία και σχόλια σχετικά με την πολιτισμική κουλτούρα της 
περιοχής τους. 
Οι μαθητές μαθαίνουν να σέβονται τον πολιτισμό των άλλων, βρίσκουν ομοιότητες στα 
παραμύθια, δημοτικά τραγούδια, παιχνίδια, έργα λαϊκής τέχνης των άλλων λαών και 
συνειδητοποιούν πως όσα ενώνουν τους πολιτισμούς είναι περισσότερα από εκείνα που τους 
διαφοροποιούν. Αυτό θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον για να ανακαλύψουν ακόμα περισσότερα 
πράγματα για τον τόπο τους, να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας της 
περιοχής που μένουν οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων και να συγκρίνουν τα ήθη και 
έθιμα των εμπλεκόμενων περιοχών.  

Οι μαθητές, δουλεύοντας σε µικρές ομάδες µαθαίνουν την οµαδική εργασία, µαθαίνουν 
να ασκούν και να δέχονται κριτική, καθώς και να σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να εκτιµούν 
την αξία των ατοµικών και κοινών δραστηριοτήτων τους. Συγκεκριμένα: 

 Εργάζονται σε ένα ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον 
 Κάνουν ευρεία χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και 

εξοικειώνονται και με το περιβάλλον των Τηλεδιασκέψεων 
 Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά στις δραστηριότητες ενώ ενισχύεται το 

συλλογικό πνεύμα και η κοινωνικοποίησή τους. 
 Καλλιεργείται η Βιωματική Μάθηση 
 Καλλιεργείται η φαντασία των μαθητών και ο προβληματισμός τους 
 Αναπτύσσεται κριτική και δημιουργική σκέψη 
 Αναπτύσσονται οι μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών 
 Παρέχονται  διαφοροποιημένες ευκαιρίες για μαθητές με ποικίλα επίπεδα 

ικανότητας, διαφορετικά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα ταλέντα 
 Σε κάθε δραστηριότητα θα συμμετέχει μία τάξη του σχολείου.  

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος 
Στην αρχή θα γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για τις προσδοκίες που έχουν για το 

τετράμηνο που θα διαρκέσει η δραστηριότητα, τι θα ήθελαν να μάθουν. Σε πρώτη φάση θα δοθεί 
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στους μαθητές ένα Quiz, το οποίο θα είναι αναρτημένο στη πλατφόρμα, προκειμένου να 
διαπιστωθούν οι γνώσεις τους σχετικά με το θέμα του συγκεκριμένου άξονα και ειδικότερα τα 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου άξονα στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου τους. Η είσοδος 
των συμμετεχόντων μαθητών στο quiz θα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικοποιημένων 
στοιχείων εισόδου (username & password). Το quiz θα περιέχει ερωτήσεις σε μορφή 
σταυρόλεξου, ερωτηματολόγιου πολλαπλών απαντήσεων κλπ.  

Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί η συνεργατική μάθηση, δηλαδή οι μαθητές θα χωριστούν σε 
µικρές αυτοεκπαιδευόµενες ομάδες. Ο άξονας με τον οποίο θα ασχοληθούν την συγκεκριμένη 
περίοδο θα χωριστεί σε υποενότητες. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει τη συλλογή πληροφοριών για 
μια υποενότητα και στο τέλος όλες οι πληροφορίες θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν από 
τους μαθητές, για να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του συγκεκριμένου άξονα από 
κάθε σχολείο. Κατά τη διάρκεια του τετράμηνου και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα 
πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι οργανισμοί που παίρνουν 
μέρος στο πρόγραμμα.  

Ο εκπαιδευτικός του κάθε μαθήματος θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει στη πλατφόρμα 
ψηφιακό υλικό όπως θα προκύπτει κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το ψηφιακό 
υλικό καθώς και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία των quiz των 
συμμετεχόντων μαθητών, θα αποτελέσουν την υποδομή για τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού 
μαθήματος. Επομένως θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μάθημα με τη συμμετοχή σχολικών 
μονάδων από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα αξιολογούν, χωριστά η καθεμία, το ψηφιακό υλικό 
και την εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθείται από όλους τους συμμετέχοντες. 

Ο σκοπός των τηλεδιασκέψεων είναι η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους εταίρους, 
η διασφάλιση της κοινής συνισταμένης πορείας της έρευνας, η αντιμετώπιση ενδεχόμενων 
προβλημάτων και η αλληλεπίδραση και συνεργασία των μαθητών από τα συμμετέχοντα σχολεία. 
Σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις θα γίνει χρήση ηλεκτρονικού ασπροπίνακα, κοινή χρήση εφαρμογών 
και επιφάνειας εργασίας (Desktop Sharing), ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (Chat) κατά τη 
διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και παρουσίαση ηλεκτρονικών εγγράφων.  

Επίσης θα πραγματοποιηθούν από όλα τα σχολεία επισκέψεις πεδίου σε μέρη από τα 
οποία οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες και να κατακτήσουν γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο του προγράμματος (λαογραφικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.). Θα 
πραγματοποιηθούν επίσης συνεντεύξεις με άτομα που μπορούν να δώσουν σημαντικές 
πληροφορίες για το θέμα της έρευνας των μαθητών. Σε αυτές τις συνεντεύξεις οι μαθητές θα 
πάρουν το ρόλο του δημοσιογράφου και τα βίντεο των συνεντεύξεων θα προβληθούν με 
υπότιτλους στους υπόλοιπους εταίρους.  

Στο τέλος του τετράμηνου οι μαθητές θα συμπληρώσουν ξανά το quiz που τους είχε δοθεί 
στην αρχή της δραστηριότητας, το οποίο θα επεξεργαστεί από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου 
να αξιολογηθεί η δραστηριότητα. 

Περιγραφή της πλατφόρμας 
Η πλατφόρμα moodle είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Μαθημάτων για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί με 
προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής Εκπαιδευτικής Διαδικασίας βασίζεται στη 
φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα.   

Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση, 
προσφέροντας ένα μέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτικού / επιμορφωτή 
- μαθητή. Παράλληλα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες  του χώρου και του 
χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός δυναμικού 
περιβάλλοντος εκπαίδευσης. 

Η πλατφόρμα moodle είναι σχεδιασμένη με στόχο την υλοποίηση νέων δράσεων που 
προάγουν την επιχειρησιακή της ωφελιμότητα στις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές. 
Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη - δασκάλου ο οποίος μπορεί εύκολα και γρήγορα να 
δημιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό 
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υλικό που διαθέτει (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, βίντεο, κλπ). Παράλληλα οι 
εκπαιδευόμενοι (χρήστες - μαθητές) αποκτούν ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στην 
προσφερόμενη γνώση. 

Στην παρούσα εργασία, θα προσπαθήσουμε να παραμετροποιήσουμε την πλατφόρμα 
σύγχρονων τηλεδιασκέψεων big blue button για την υποστήριξη εκπαιδευτικών σεναρίων. Οι 
τηλεδιασκέψεις αποτελούν την αιχμή του δόρατος στις τεχνολογίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 
Στην αγορά υπάρχουν πολλές πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, τόσο εμπορικές όσο και ανοιχτού 
κώδικα. Το big blue button είναι μία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη διεξαγωγή 
τηλεδιασκέψεων. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για την υποστήριξη διαφόρων εκπαιδευτικών 
σεναρίων και οι πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης παρέχουν ένα περιβάλλον που ενοποιεί αυτά τα 
εργαλεία.  

Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας αποτελεί η ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της 
συμβατικής διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι που ικανοποιούνται από το σχεδιασμό και 
τα οφέλη που αποκομίζονται από τη χρήση της πλατφόρμας είναι οι εξής: 

 ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην 
εκπαιδευτική δραστηριότητα για την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογικής αιχμής 

 δημιουργία ενός εύχρηστου μέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας δασκάλου 
– μαθητή 

 αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και τις συσσωρευμένης εκπαιδευτικής 
εμπειρίας  

 εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου και της άρτιας δικτυακής υποδομής των 
ιδρυμάτων 

 ευκολία στη χρήση από δασκάλους-μαθητές για την υποστήριξη ατόμων με διαφορετική 
τεχνολογική παιδεία και κουλτούρα αλλά με τις ίδιες υψηλές απαιτήσεις στη ποιότητα της 
προσφερόμενης εκπαίδευσης 

 παροχή μιας αξιόπιστης χαμηλού κόστους υπηρεσίας τηλεματικής για την Ασύγχρονη 
Τηλεκπαίδευση 

 προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες – απαιτήσεις των Σχολείων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 

 ευκολία στη διαχείριση, την αναβάθμιση και την επέκταση 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι: 
1. οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών 
2. οι διακριτές κατηγορίες των μαθημάτων 
3. η ευκολία χρήσης & δημιουργίας μαθήματος 
4. η δομημένη παρουσίαση του μαθήματος 

Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη - δασκάλου ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
δημιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Ο λογαριασμός του δημιουργείται 
από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Ο δάσκαλος μπορεί 
να δημιουργήσει όσα μαθήματα επιθυμεί, να επικοινωνεί με τους χρήστες-μαθητές των 
μαθημάτων του, να εισάγει το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (κείμενα, εικόνες, 
παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κλπ), καθώς επίσης να δημιουργεί 
ομάδες εργασίας και περιοχές συζητήσεων. 

Ο χρήστης - μαθητής μπορεί να εγγραφεί σε όσα μαθήματα του επιτρέπεται, να έχει 
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και να συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας, 
περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασμός του δημιουργείται είτε 
αυτόματα με την εγγραφή του στην πλατφόρμα είτε από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, 
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. 

Τέλος ο διαχειριστής-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι αυτός που έχει τη συνολική 
εποπτεία της πλατφόρμας. Δημιουργεί και ελέγχει τους λογαριασμούς των χρηστών, διαχειρίζεται 
τα μαθήματα, καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση 
δεδομένων. 
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Ειδικότερα, τα υποσυστήματα που συνθέτουν το Ηλεκτρονικό Μάθημα για την 
συγκεκριμένη πλατφόρμα και εισάγονται / ελέγχονται από τον χρήστη - δασκάλου είναι τα εξής: 
1. Ατζέντα όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα σταθμοί του μαθήματος (διαλέξεις, 
συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). 
2. Έγγραφα όπου αποθηκεύεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος 
(κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, κλπ). 
3. Ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα και ενημερώνουν τους χρήστες - μαθητές. 
4. Περιοχές Συζητήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα σχετικά με το μάθημα. 
5. Ομάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) που απαρτίζονται από εγγεγραμμένους χρήστες 
(μαθητές και δασκάλους). 
6. Σύνδεσμοι από το Διαδίκτυο που αφορούν το αντικείμενο του μαθήματος. 
7. Εργασίες Φοιτητών, χώρος για την ηλεκτρονική διαχείριση των εργασιών του μαθήματος. 
8. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης που δημιουργεί ο δάσκαλος με στόχο την εξάσκηση των μαθητών 
στην ύλη του μαθήματος. 
9. Περιγραφή Μαθήματος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, 
την ύλη, τη δομή, κλπ του μαθήματος. 
10. Βίντεο Μαθήματος όπου αποθηκεύονται και παρουσιάζονται αρχεία βίντεο ή σύνδεσμοι σε 
αρχεία βίντεο αποθηκευμένα σε έναν Video on Demand Server που αφορούν το μάθημα. 
11. Κουβέντα, χώρος όπου πραγματοποιούνται συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στους 
εγγεγραμμένους χρήστες (μαθητές και δασκάλους) του μαθήματος. 
12. Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων όπου υποστηρίζεται η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ χρηστών 
μαθητών και δασκάλων. 
13. Εργαλεία Διαχείρισης Μαθήματος που επιτρέπουν την αλλαγή των πληροφοριών ταυτότητας 
και πρόσβασης του μαθήματος, τη διαγραφή ή την ανανέωση του μαθήματος, τη διαχείριση των 
εγγεγραμμένων χρηστών, κλπ) 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση Διασχολικού Προγράμματος με τίτλο «Διαφέρουμε, ε και;» και 
θέμα τη διαφορετικότητα υπό το πρίσμα της αναπηρίας. Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 
2014-15 και τα σχολεία που συνεργάστηκαν ήταν το Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας, το Ειδικό Δημοτικό 
Κωφών & Βαρηκόων Χαλκίδας, το 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας και το Δημοτικό Σχολείο Σκύρου. 
Διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών έδωσαν μια νέα οπτική προσέγγισης σε ζητήματα αναπηρίας και 
ενίσχυσαν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την συνεργασία των μαθητών και μαθητριών των σχολείων 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και έστειλαν το μήνυμά τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους. Η 
διαφορετικότητα είναι στοιχείο προσδιορισμού και όχι διαχωρισμού. 
Λέξεις κλειδιά: Διαφορετικότητα, Στερεότυπα, Αναπηρία, Ειδική Αγωγή, Διασχολικό Πρόγραμμα 

Εισαγωγή 

Η κατανόηση της διαφορετικότητας χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση, την αποδοχή και 
τον σεβασμό της μοναδικότητας του κάθε ατόμου και των ατομικών διαφορών (i-RED, 2011). Το 
σχολείο μπορεί να γίνει ένα περιβάλλον υποστηρικτικό μέσα από διαδικασίες συνεργασίας, 
αλληλεπίδρασης και ενίσχυσης θετικών συμπεριφορών, αναδεικνύοντας τον/την σημαντικό/ή 
«άλλος/η» και ως άτομο αλλά και ως μέλος μιας ομάδας με ικανότητες αλλά και ανάγκες. Με τον 
τρόπο αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα ανταποκρίνεται σε μια πολυδιάστατη και ποικιλόμορφη 
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κοινωνία ανατρέποντας τις αρνητικές αντιλήψεις που αφορούν τη διαφορετικότητα και την 
αναπηρία. 

Η διατύπωση ενός ορισμού για την αναπηρία με τη μορφή μιας καθολικής έννοιας και 
αξιολόγησής της εμποδίζεται και δημιουργεί σύγχυση εξ αιτίας των ορολογιών που 
χρησιμοποιούνται (Κουτάντος, 2000). Τόσο η ανομοιογένεια των αναπηριών όσο και η βαρύτητα 
της αναπηρίας αλλά και άλλοι παράγοντες χαρακτηρίζουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, 
αναδεικνύοντας διαφορετικούς λειτουργικούς περιορισμούς, ανάγκες και ικανότητες στις ζωές 
των αναπήρων ατόμων (Έκθεση Ε.Σ.Α.μεΑ, 2008). Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(2001) οργανικές ή και περιβαλλοντικές αιτίες έχουν σαν αποτέλεσμα την αναπηρία αλλά και την 
δημιουργία εμποδίων σε όλο το φάσμα της ζωής των αναπήρων ατόμων (World Health 
Organization, 2001). Τρία θεωρητικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί ώστε να ερμηνεύσουν την 
αναπηρία. 

Το ιατρικό μοντέλο έχει σα βάση του το «φυσιολογικό» και κάθε τι που αποκλίνει από αυτό. 
Η αναπηρία είναι το «πρόβλημα» του ίδιου του ανάπηρου ατόμου, ενώ κάθε παρέμβαση ή 
θεραπεία τείνει στο «φυσιολογικό». Το μοντέλο αυτό έχει δείξει ότι είναι προβληματικό και η 
αποδοχή του μπορεί να οδηγήσει στην αναπαραγωγή στερεότυπων με αποτέλεσμα τον κοινωνικό 
αποκλεισμό των αναπήρων ατόμων. Αντίθετα το κοινωνικό μοντέλο τονίζει ότι η αναπηρία είναι 
κυρίως μια κοινωνική κατασκευή, αφού τοποθετεί εμπόδια μέσω των αντιλήψεων και 
συμπεριφορών για την αναπηρία αλλά και την έλλειψη των ίσων ευκαιριών σε επίπεδο 
σχεδιασμού, οδηγώντας σε κοινωνικό αποκλεισμό.  Το συγκεκριμένο μοντέλο επικεντρώνεται στη 
διαφορετικότητα και τις ικανότητες των αναπήρων ατόμων, θέτοντας ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Το πολυδιάστατο μοντέλο είναι ένας συνδυασμός του ιατρικού και του κοινωνικού 
μοντέλου (Έκθεση Ε.Σ.Α.μεΑ, 2008). 

Τα άτομα, στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν ένα σύνθετο κοινωνικό περιβάλλον και να 
λειτουργήσουν σε αυτό, δημιουργούν μια υπεραπλουστευμένη και γενικευμένη εικόνα του. Τα 
στερεότυπα είναι η έκφραση αυτής της κοινωνικής «γνώσης» που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι 
κατέχουν για λαούς, κοινωνικές ομάδες ή κατηγορίες ατόμων (π.χ ανάπηροι, αλλοδαποί, φυλή, 
ηλικιωμένοι, φύλο, κ.α). Κατά τον Φίλια (1991) τα στερεότυπα εμποδίζουν τον άνθρωπο να δει 
την πραγματικότητά μέσω της απλοποίησής της και τελικά της αλλοίωσής της (Φίλιας, 1991), 
γιατί απουσιάζουν οι αντικειμενικοί όροι προσέγγισής της. Τα στερεότυπα που αφορούν την 
αναπηρία σχετίζονται με την ισχυρή προσκόλληση στο ιατρικό μοντέλο.  
 
Εκπαίδευση και αναπηρία  

Η απουσία γνώσης και βαθύτερης κατανόησης της αναπηρίας αναδεικνύει το σημαντικό 
ρόλο της εκπαίδευσης, όχι μόνο του γενικού πληθυσμού, αλλά της κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε 
επίπεδο καθημερινότητας και της θετικής παρέμβασης από την παιδική κιόλας ηλικία, ώστε κάθε 
αρνητική αντίληψη να μειωθεί ή και να αρθεί (Scope About Disability, 2014). Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα παρέμβασης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα αναπηρίας δε μπορούν να έχουν 
μόνο γνωστικό-πληροφοριακό χαρακτήρα. Η προσομοίωση της αναπηρίας είναι μια μέθοδος που 
μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για κοινωνική αλληλεπίδραση, να μεταδώσει 
κοινωνικά μηνύματα, να ενισχύσει την αναγνώριση προσωπικών αξιών αλλά και να προωθήσει 
την ενσυναίσθηση (Hyman, 1978). Η αλλαγή των αντιλήψεων που αφορούν τη διαφορετικότητα 
και την αναπηρία είναι μια συνεχής προσπάθεια που στηρίζεται στη βιωματική εμπειρία, την 
αλληλεπίδραση και την εκπαίδευση. 
 
Εκπαιδευτικό Διασχολικό Πρόγραμμα 
Διαστάσεις – Όψεις του θέματος  

Η προσέγγιση του θέματος έγινε από δύο διαστάσεις: 
- Η διαφορετικότητα υπό το πρίσμα της αναπηρίας 
- Εξοικείωση των παιδιών της Γενικής Εκπαίδευσης με την αναπηρία και συνύπαρξη – 

συνεργασία με τα παιδιά της Ειδικής Αγωγής.  
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Παιδαγωγικοί στόχοι  
Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν εξ αρχής ήταν: 
- Καλλιέργεια ενσυναίσθησης 
- Κατανόηση της ομοιότητας μέσω της διαφορετικότητας 
- Ομαδοσυνεργατικότητα  
- Ενδοσχολική / Διασχολική συνεργασία 
- Δημιουργία καταστάσεων – δράσεων με στόχο την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 
- Καλλιέργεια έννοιας της προσφοράς 

Μεθοδολογία  
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε: 
- Χρήση Τ.Π.Ε. για διασχολική επικοινωνία – έρευνα – παρουσίαση 
- Ομαδοσυνεργατικότητα 
- Αυτοδημιουργία / Παραγωγική σκέψη 
- Ανταλλαγή επισκέψεων των εμπλεκόμενων σχολείων (όπου αυτό ήταν εφικτό) 
- Χρήση οπτικοακουστικού υλικού 
- Συνεργασία ανάμεσα σε 4 σχολεία (2 Γενικής Εκπαίδευσης και 2 Ειδικής Αγωγής), με 

ειδικότητες: δασκάλους/ες (Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής), Νηπιαγωγούς 
Ειδικής Αγωγής, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μουσικό, Πληροφορικό, Θεατρολόγο και 
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)  

Συνεργασία με άλλους φορείς 

Έχοντας σα βασική μας αρχή το «άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα», συνεργαστήκαμε 
και με φορείς εκτός του εκπαιδευτικού χώρου 

- Σύλλογος ΑμεΑ Χαλκίδας «Άνθρωπος – Ελπίδα – Πολιτισμός» 
- Επίσκεψη δασκάλου νοηματικής γλώσσας σε γενικό σχολείο, για εκμάθηση νοηματικής 

γλώσσας 

Πεδία σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων 

Λόγω της εμπλοκής διαφορετικών ειδικοτήτων, κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν 
στοιχεία από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων. 
Συγκεκριμένα έγινε χρήση στοιχείων από τα Α.Π.Σ.: 

- Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ανά κατηγορία αναπηρίας για το Νηπιαγωγείο) 
- Για μαθητές/τριες με προβλήματα ακοής για την Π.Ε. 
- Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 
- Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.) 
- Φυσικής Αγωγής 
- Μουσικής 
- Θεατρικής Αγωγής  

Χρονική εξέλιξη του Προγράμματος 

Η αρχική συνάντηση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών έγινε τον Οκτώβριο του σχολικού 
έτους 2014-15. Δημιουργήθηκε ένας πρώτος «σκελετός» και οργανώθηκαν οι δραστηριότητες. 
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έγιναν άλλες 5 συναντήσεις (μία ανά δίμηνο).  

Η υλοποίηση του Προγράμματος βασίστηκε πάνω σε δομημένο πρόγραμμα στοχευμένων 
δραστηριοτήτων, το οποίο ακολουθήθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης. 
Οι δραστηριότητες αυτές τροποποιήθηκαν (ή προστέθηκαν νέες) από τους/τις εκπαιδευτικούς των 
ειδικοτήτων (φυσικής αγωγής, μουσικής, πληροφορικής, θεατρικής αγωγής). 

- 1ος μήνας: Θέματα αυτογνωσίας 
- 2ος μήνας: Ομοιότητες και διαφορές 
- 3ος μήνας: Εισαγωγή στην έννοια της αναπηρίας 
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- 4ος μήνας: Ενδοσχολικές και διασχολικές δράσεις – Προσπάθεια κατάρριψης 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων σχετικά με το θέμα της αναπηρίας και δημιουργία 
σχέσεων εμπιστοσύνης 

- 5ος μήνας: Δημιουργία υλικοτεχνικού αποτελέσματος 
- 6ος μήνας: Παρουσίαση αποτελέσματος Προγράμματος σε δημόσια εκδήλωση στη 

Χαλκίδα 
  

Παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 
1) Κατασκευή πρόσκλησης για την κοινή αποκριάτικη δράση των 3 σχολείων της Χαλκίδας 
2) Κατασκευή πασχαλινής κάρτας (δώρο στα παιδιά του Ειδικού Δημοτικού Κωφών & 

Βαρηκόων Χαλκίδας και του 12ου Δημ. Σχολείου Χαλκίδας) 
 

Δημοτικό Σχολείο Σκύρου 
1) Ενημέρωση - συζήτηση για την αναπηρία με τη δασκάλα του Τμήματος Ένταξης 
2) Παρουσίαση βίντεο και ταινιών σχετικά με τη διαφορετικότητα και την Ειδική Αγωγή 
3) Αναζήτηση πληροφοριών από τα παιδιά στο διαδίκτυο για τα σύνδρομα των παιδιών των 

δύο Ειδικών Σχολείων 
4) Παιχνίδια αυτογνωσίας 
5) Δημιουργία animation για τη διαφορετικότητα με τη χρήση της  γλώσσας 

προγραμματισμού scratch (τίτλος παρακτέου έργου «Διαφέρουμε, ε και;)  
6) Κατασκευή αποκριάτικων μασκών (οι οποίες δόθηκαν ως δώρο στα παιδιά των 

υπόλοιπων 3 σχολείων) 
7) Κατασκευή στο Word καρτών με ονόματα ζώων, στο εργαστήρι Πληροφορικής 

(συμμετοχή στην κοινή αποκριάτικη δράση των σχολείων) 
 

12ο  Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 
1) Εργασία πάνω σε δομημένο πρόγραμμα, σχετικό με τη διαφορετικότητα και την αναπηρία 

(Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015). 
 1η  Συνάντηση: «ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;». Στην  πρώτη μας συνάντηση κάναμε  διάφορα 

παιχνίδια γνωριμίας (πώς μας λένε, από  πού πήραμε  το όνομά μας, ποια είναι τα 
ενδιαφέροντα μας). Σε μια λευκή κόλλα χαρτί, το κάθε παιδί έκανε ένα μεγάλο κύκλο, 
στη μέση του χαρτιού. Στη συνέχεια έγραψαν στο κέντρο του κύκλου το όνομά τους 
με μεγάλα γράμματα και δίπλα ζωγράφισαν αυτά που τους αρέσουν.  

 2η Συνάντηση: «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ». 
Καθισμένοι/ες στο μαγικό μας κύκλο συζητήσαμε για το πώς συνεννοούνται 
καλύτερα  οι άνθρωποι και πότε δε μπορούν να συνεννοηθούν. Κάναμε  ασκήσεις 
δεξιοτήτων ακρόασης και τα παιδιά κατάλαβαν πόσο άσχημο είναι όταν μιλάει ένα 
παιδί και δεν το ακούν τα υπόλοιπα.  

 3η Συνάντηση: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ». Μετά από τις ασκήσεις 
δεξιοτήτων ακρόασης, συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να μπουν κανόνες για να 
λειτουργήσει καλά η ομάδα-τάξη μας. Γράψαμε τους δικούς μας κανόνες, που έγιναν 
δεκτοί από όλα τα παιδιά και δημιουργήσαμε το συμβόλαιο της ομάδας. Το 
συμβόλαιο υπογράφηκε από όλα μέλη της ομάδας και αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο 
της τάξης. 

 4η Συνάντηση: «Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑ». Κατανόηση  της εξωτερικής 
εικόνας του παιδιού και αποδοχή της σωματικής ταυτότητάς του. «Μου αρέσω  όπως 
είμαι». Καθίσαμε όλοι/ες σε κύκλο και συζητήσαμε γύρω από την εξωτερική μας 
εμφάνιση. Έγιναν διάφορες δραστηριότητες. Στην αρχή οι δασκάλες περιέγραψαν 
εξωτερικά τους/τιε μαθητές/ριες και στη συνέχεια τα ίδια τα παιδιά περιέγραψαν τον 
εαυτό τους. Έπειτα οι μαθητές/τριες περιέγραψαν τους/τις συμμαθητές/τριές τους. 
Μετά από κάθε περιγραφή πρόσθεσαν τη φράση: «Μου αρέσεις όπως είσαι».  
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 5η Συνάντηση: «ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ». Να 
συνειδητοποιήσουν ότι ο/η καθένας/μία μας έχει ταλέντα αλλά και μειονεξίες, να 
αποδεχθούν τις μειονεξίες και να κατανοήσουν ότι η αξία μας δεν εξαρτάται από τα 
ταλέντα μας. Έγινε συζήτηση γύρω από τα ταλέντα και τις ικανότητές μας. 
Αναφερθήκαμε στις προσωπικές μας ικανότητες και μειονεξίες. Σε λευκές κόλλες Α4 
οι μαθητές/ριες ζωγράφισαν ένα μεγάλο κύκλο και τον χώρισαν σε δύο ημισφαίρια. 
Στο ένα ημισφαίριο έγραψαν τη φράση: «Είμαι καλός/ή σε…» και στο άλλο τη 
φράση: «Δεν είμαι τόσο καλός/ή σε…»  Αφού ολοκλήρωσαν τις φράσεις έγραψαν 
κάτω από τον κύκλο: «Ακόμη και αν δεν τα καταφέρνω καλά σε όλα, αξίζω γι’ αυτό 
που είμαι!».  

 6η  Συνάντηση: «ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ  & ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Να κατανοήσουν ότι διαφέρουμε 
σε αυτό που μας αρέσει και σ’ αυτό που δε μας αρέσει, δηλαδή να συνειδητοποιήσουν 
ότι ο/η καθένας/μία έχει τις προτιμήσεις του/της και είναι σεβαστές από τους/τις 
άλλους/ες. Αρχίσαμε με ερωτήσεις για το τι τους αρέσει να κάνουν το πρωί που 
ξυπνάνε, ποια είναι τα αγαπημένα τους φαγητά, ποιο άθλημα αγαπούν περισσότερο. 
Σκεφτήκαμε τις απαντήσεις και διαπιστώσαμε ότι ακούσαμε πολλές διαφορετικές 
απόψεις και όλες ήταν σωστές. Έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 
καλύτερος/η, δεν υπάρχει χειρότερος/η αλλά διαφορετικός/ή! Οι μαθητές/ριες μέσα 
από τη συζήτηση διαπίστωσαν ότι είναι διαφορετικοί/ες μεταξύ τους, ότι υπάρχει 
διαφορετικότητα/ποικιλία. Έκλεισαν με τη φράση: «Η τάξη μας είναι γεμάτη με 
μοναδικά παιδιά».  

 7η  Συνάντηση: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ». Στόχος της συνάντησης ήταν η 
κατανόηση της έννοιας αναπηρία και ότι η αναπηρία έχει διαβαθμίσεις. Μέσα από 
βιωματικές ασκήσεις για την όραση, για την ακοή, για τη μετακίνηση, τα παιδιά 
απέκτησαν προσωπική εμπειρία του πως είναι να μη μπορείς να δεις, να ακούσεις ή 
να περπατήσεις. 

 8η  Συνάντηση: «ΔΙΑΚΡΙΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ». Μέσα από βιωματικές ασκήσεις 
οι μαθητές/ριες ενημερώθηκαν και εξοικειωθήκαν με τις έννοιες προκατάληψη και 
διάκριση. Τα παιδιά κλήθηκαν να παίξουν διάφορους ρόλους και εξωτερίκευσαν τα 
συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους, εκφράστηκαν ελεύθερα και κατανόησαν ότι 
τα αρνητικά σχόλια πληγώνουν ενώ τα θετικά μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα.  

 9η  Συνάντηση: «ΚΩΦΩΣΗ & ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ». Στη συνάντηση αυτή μιλήσαμε για 
την κώφωση και την τυφλότητα. Μέσα από ερωτήσεις όπως: τι είναι κώφωση, τι την 
προκαλεί, αν μπορούν οι άνθρωποι που είναι κωφοί να μιλήσουν, τι είναι νοηματική 
γλώσσα, τι είναι η χειλανάγνωση, πώς επικοινωνούν, οι μαθητές/ριες 
προβληματίστηκαν και κατέληξαν σε πολλές απαντήσεις. Κατανόησαν γιατί η 
κώφωση ονομάζεται και αόρατη αναπηρία. Αντίστοιχη συζήτηση έγινε για την 
τυφλότητα. Ερωτήσεις όπως: τι σημαίνει η φράση προβλήματα όρασης, τι εννοούμε 
όταν λέμε ότι κάποιο άτομο είναι τυφλό, τι προκαλεί τύφλωση στον άνθρωπο, τι είναι 
η γραφή Μπράιγ, οδήγησαν τους/τις μαθητές/ριες σε πολλά συμπεράσματα.  

 10η  Συνάντηση Παρακολουθήσαμε την ταινία «Miracle Worker» (Helen Keller’s 
story ) Μια αληθινή ιστορία, που μεταφέρει την προσπάθεια της δασκάλας Άννυ 
Σάλιβαν να γκρεμίσει τα τείχη της σιωπής και του σκοταδιού που περιβάλλουν τη 
μικρή Έλεν Κέλερ και να αποκαλύψει τη μαγεία της επικοινωνίας.  

2) Στα πλαίσια της διαθεματικότητας του προγράμματος εντάχθηκε και το μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής, μέσω του οποίου οι μαθητές/τριες μας είχαν την ευκαιρία, παράλληλα 
με την άσκηση, να κατανοήσουν και έννοιες που συμβάλλουν  στην ομαλή συμβίωση με 
τα άτομα με αναπηρία. Οι στόχοι που τέθηκαν μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες 
ήταν: 
 να δώσουμε στο παιδιά γνώσεις και βιωματικές εμπειρίες σχετικά με την έννοια της 

αναπηρίας 
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  να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα άσκησης των ατόμων με αναπηρία, να μάθουν 
την ύπαρξη και τη λειτουργία των παραολυμπιακών αθλημάτων, καθώς και να 
ασκηθούν μέσω αυτών 

 να βιώσουν την αίσθηση της αναπηρίας και να αναπτύξουν το αίσθημα της 
αλληλοβοήθειας, της αλληλοκατανόησης, και της ενσυναίσθησης 

 να κατανοήσουν βιωματικά ότι οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν να αθληθούν 
 να έρθουν σε επαφή και να συναθληθούν με αθλητές/τριες των παραολυμπιακών 

αθλημάτων 
 να μάθουν μία νέα μορφή κινητικής έκφρασης και επικοινωνίας, μέσω της 

νοηματικής γλώσσας 
 να μάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων χρησιμοποιήθηκαν ομαδικά παιγνίδια, παραλλαγμένα 
παραολυμπιακά αγωνίσματα, παραδοσιακά παιγνίδια, ασκήσεις ανακαλυπτικές - 
εφευρετικότητας, μουσικοκινητικά παιγνίδια προσανατολισμού. 
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 
 Με αφορμή την «Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 

Οκτώβρη, καλέσαμε στο σχολείο μας τον Σύλλογο «Άνθρωπος – Ελπίδα - Πολιτισμός», ο 
οποίος έχει στο δυναμικό του ενεργούς αθλητές/τριες παραολυμπιακών αθλημάτων. 
Πραγματοποιήθηκαν οι συστάσεις του Συλλόγου και η δράση του, γνωστοποιήθηκαν 
στους/στις μαθητές/τριές μας οι Πανελλήνιες, Βαλκανικές και Πανευρωπαϊκές διακρίσεις 
των αθλητών/τριών. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το παραολυμπιακό άθλημα Boccia και 
δημιουργήθηκαν μικτές ομάδες από μαθητές/τριες του σχολείου μας  και αθλητές/τριες με 
αναπηρία και διεξήχθη φιλικός αγώνας μεταξύ τους. 
Αργότερα παρουσιάστηκε το αγώνισμα της ρίψης ειδικού ακοντίου και 
πραγματοποιήθηκαν ρίψεις από τους/τις αθλητές/τριες με αναπηρία και από τους/τις 
μαθητές/τριές μας . 

 Κατά τη διάρκεια της χρονιάς εφαρμόστηκαν παιγνίδια εξοικείωσης με την απώλεια των 
αισθήσεων, (το ναρκοπέδιο, η τυφλόμυγα, ο εντοπισμός ενός μουσικού οργάνου με 
κλειστά μάτια και ακουστικό ερέθισμα, τυφλός - οδηγός, μετακίνηση από ένα σημείο στο 
άλλο χωρίς τα πόδια, μετακίνηση στο χώρο με καρέκλα γραφείου (με ρόδες) 
Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με παραολυμπιακά αθλήματα όπως: 
Τρέξιμο τυφλών  
Ρίψη ακοντίου από καθιστή θέση 
Βόλεϊ από καθιστή θέση 
Boccia 
Goalball 

3) Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Α.μ.Ε.Α. (3-12-14) η Δ΄ τάξη 
παρακολούθησε την παράσταση «Ο Ψαράς και η Ψυχή του» του Όσκαρ Ουάιλντ από τη 
θεατρική ομάδα Α.μ.Ε.Α. του Συλλόγου «Άνθρωπος – Ελπίδα - Πολιτισμός» 

4) Προβολή της ταινίας «Το αριστερό μου πόδι» (κινητικές αναπηρίες) 
5) Η Δ΄ τάξη παρουσίασε το τραγούδι «Ω έλατο» στη νοηματική γλώσσα, στη γιορτή των 

Χριστουγέννων 
6) Στις 27/3 κατασκευή πασχαλινών λαμπάδων (δώρο στα παιδιά των 2 Ειδικών Σχολείων) 
7) Διασκευή του τραγουδιού «Αυτά τα χέρια» των Locomondo, από τα παιδιά και τη 

μουσικό του σχολείου.  
8) Καλέσαμε εξειδικευμένο δάσκαλο νοηματικής γλώσσας, ο οποίος δίδαξε στους/στις 

μαθητές/τριές μας απλές, καθημερινές λέξεις στη νοηματική γλώσσα και τους έμαθε να 
νοηματίζουν τη διασκευή του τραγουδιού «Αυτά τα χέρια» των Locomondo. 

9) Στην τελική γιορτή του σχολείου μας, η Δ΄ τάξη συμμετείχε παρουσιάζοντας ένα 
μουσικοκινητικό δρώμενο με θέμα τα παραολυμπιακά αθλήματα και τραγουδώντας και 
νοηματίζοντας το τραγούδι «χέρια σαν κι αυτά». 
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Κοινές δράσεις σχολείων  
Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας – Ειδικό Δημοτικό Κωφών & Βαρηκόων Χαλκίδας 

1) Δημιουργία κάρτας με τον τίτλο του Προγράμματος και τα λογότυπα των δύο Ειδικών 
Σχολείων, η οποία στο εσωτερικό της περιείχε ενημερωτικό έντυπο για την 3η Δεκεμβρίου 
(Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία). Η κάρτα αυτή μοιράστηκε από τα παιδιά και 
τους-τις εκπαιδευτικούς των δύο σχολείων σε κοινή έξοδο-δράση την 3η Δεκεμβρίου. 

2) Προετοιμασία κλόουν για την κοινή αποκριάτικη δράση των 3 σχολείων 
  
Ειδικό Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Σκύρου 

1) Επίσκεψη εκπαιδευτικού του Ειδικού Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Σκύρου 
(γνωριμία με τα παιδιά, προβολή φωτογραφιών παιδιών Ειδικών Σχολείων και συζήτηση-
ενημέρωση για την αναπηρία). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκαν από τα παιδιά 
του Δημοτικού της Σκύρου αποκριάτικες μάσκες-δώρο για τα παιδιά των 3 σχολείων της 
Χαλκίδας). 

 
Ειδικό Νηπιαγωγείο – 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας 

1) Επίσκεψη εκπαιδευτικών του Ειδικού Νηπιαγωγείου στο 12ο Δημοτικό Σχολείο 
Χαλκίδας. Γνωριμία με τα παιδιά, προβολή φωτογραφιών παιδιών Ειδικών Σχολείων και 
συζήτηση-ενημέρωση για την αναπηρία). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκαν στα 
παιδιά οι μάσκες και προσκλήσεις για την επικείμενη επίσκεψη της επόμενης ημέρας στα 
Ειδικά Σχολεία.  

2) Επίσκεψη του 12ου Δημοτικού στο χώρο του Ειδικού Νηπιαγωγείου. Δόθηκαν 
πασχαλινές λαμπάδες-δώρο στα παιδιά του Νηπιαγωγείου.  

3) Επίσκεψη του 12ου Δημοτικού Σχολείου στο χώρο των Ειδικών Σχολείων. 
 Νοηματική με θέμα τα ζώα από τα παιδιά του Ειδικού Δημοτικού Κωφών & 

Βαρηκόων. Παντομίμα από τα παιδιά του 12ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 
 Κατασκευή αποκριάτικων μασκών 
 Κατασκευή κλόουν από τα παιδιά των τριών σχολικών μονάδων 
 Γαϊτανάκι με την παρουσία του δασκάλου παραδοσιακών χορών κου Δημήτρη 

Ελευθερίου 
 
Κοινές δράσεις όλων των σχολικών μονάδων 

1. Ομαδικό ουράνιο τόξο, το οποίο σχεδιάστηκε σε χαρτί του μέτρου και «ταξίδεψε» για να 
χρωματιστεί από τα παιδιά όλων των σχολείων 

2. Κούκλες – κουκλοθέατρο. Μια ιδέα που ξεκίνησε από τα παιδιά και την εκπαιδευτικό 
Θεατρικής Αγωγής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας. Τα σχολεία έλαβαν ένα δέμα 
με μία πρόσκληση-dvd, διάφορα υλικά και ιδέες για κατασκευή κούκλων και κατέληξε 
στη δημιουργία σεναρίου από όλα τα παιδιά. Οι κούκλες και το σενάριο επέστρεψαν 
στους/στις μαθητές/τριες του 12ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας για την τελική 
επεξεργασία, προετοιμασία διαλόγων και σκηνικών. Το έργο με τίτλο «Το νησί της 
διαφορετικότητας» παρουσιάστηκε στην καλοκαιρινή γιορτή του 12ου Δημοτικού 
Σχολείου και σε δημόσια εκδήλωση στη Χαλκίδα.  

 
Αξιολόγηση Προγράμματος - Συμεπάσματα 

Τα παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Η αρχική άγνοια και η 
αμηχανία και λιγότερο ο φόβος και η λύπη έδωσαν τη θέση τους σε πλήθος θετικών 
συναισθημάτων, όπως χαρά και ικανοποίηση. Απέκτησαν γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με 
τηn αναπηρία και κατανόησαν τις ανάγκες και τις δυνατότητες των αναπήρων ατόμων. Με τη 
συνεχή αλληλεπίδραση αναπτύχθηκαν συμπεριφορές υποστήριξης και αλληλοσεβασμού. 
Παράλληλα με τις βιωματικές δραστηριότητες καλλιεργήθηκε όχι μόνο η ενσυναίσθηση, αλλά τα 
παιδιά άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη βαθύτερη αξία του εαυτού τους και τη μοναδικότητά τους 
σαν άτομα σε σχέση με τους/τις άλλους/ες. Η συμμετοχή των ειδικοτήτων μουσικής, θεατρικής 
αγωγής και πληροφορικής στο πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά  να αναδείξουν τα 
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ιδιαίτερα ταλέντα τους, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν και να μεταφέρουν τις εμπειρίες 
τους στη σχολική κοινότητα. Τα παιδιά μίας εκ των γενικών τάξεων, επανερχόμενα μετά από ένα 
σχολικό έτος, διασκεύασαν ένα θεατρικό έργο, επικεντρωμένο στη διαφορετικότητα υπό το 
πρίσμα της αναπηρίας, μεταφέροντάς την στον πολυδιάστατο χαρακτήρα της και αποδεικνύοντας 
περίτρανα ότι έχουν μπει οι βάσεις για την αλλαγή αντιλήψεων και νέων στάσεων ζωής. Η 
διαφορετικότητα όπως κι αν αυτή εκφράζεται και εκδηλώνεται δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά δίνει τη 
δυνατότητα σε ξεχωριστά και μοναδικά άτομα να συναντηθούν και να ζήσουν νέες εμπειρίες.  
 
Ευχαριστίες 

Θερμές ευχαριστίες σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που συνέβαλλαν στην υλοποίηση 
του Προγράμματος. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών: 
 
Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 
1. Ζαχαρένια Καραθανάση (Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής) 
2. Ελένη Λουκοπούλου (Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής) 
3. Ιωάννα Λιάσκου (Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής) 
4. Ελένη Αλεξανδρή (Ε.Β.Π.) 
5. Μαρία Βράνια (Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής) 
 
Ειδικό Δημοτικό Κωφών & Βαρηκόων Χαλκίδας 
1. Κων/νος Ρήγας (Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής) 
 
12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας (Δ' Τάξη & Τ.Ε.) 
1. Βασιλική Καμπούρη (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής) 
2. Ειρήνη Μπάζη (δασκάλα) 
3. Ελένη Τερτίπη (δασκάλα Ειδικής Αγωγής) 
4. Ελένη Ρασσιά (Θεατρολόγος) 
5. Μαρίζα Πετροπούλου (μουσικός) 
 
Δημοτικό Σχολείο Σκύρου (ΣΤ' Τάξη & Τ.Ε.) 
1. Χρήστος Μαργώνης (Καθηγητής Πληροφορικής) 
2. Εύη Μάρκου (Δασκάλα Ειδικής Αγωγής) 
3. Ελένη Σταθοπούλου (Δασκάλα) 
4. Κων/νος Φεργάδης (Δάσκαλος) 
5. Πηνελόπη Μπέλκη (Μουσικός) 
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Εκπαιδεύοντας τον ενεργό ευρωπαίο πολίτη: η περίπτωση του ομίλου  
«The EU Citizens’ Club» 

 
Δρ. Κίτσου Σοφία 

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά 
skitsou@hotmail.com 

Περίληψη 

Η μάθηση με στόχο την ενεργό συμμετοχή του πολίτη προσφέρεται μέχρι σήμερα κυρίως μέσα από το 
επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και δίνει έμφαση στη γνωστική διάσταση της ιδιότητας του 
πολίτη: οι νέοι αποκτούν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις πρακτικές σε 
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η διδασκαλία του θεωρητικού πλαισίου ωστόσο δεν 
αρκεί αν δεν συνδυάζεται με μια πρακτική άσκηση της πολιτειότητας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουμε 
ένα παράδειγμα καινοτόμου δράσης, τον όμιλο «The EU  Citizens’ Club», o οποίος λειτούργησε για πρώτη 
φορά το σχολικό έτος 2015-2016 στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο έχοντας ως στόχο: α) όχι μόνο να  
γνωρίσει στους μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλά και β) να καλλιεργήσει τα κίνητρα, τις 
δεξιότητες και να τους δώσει την δυνατότητα μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους (project, 
προσομοίωση κ.λπ.) για ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινά, για μια βιωματική άσκηση της 
ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη. 
Λέξεις-κλειδιά: ενεργός πολίτης, Ευρωπαϊκή Ένωση, όμιλος «Τhe EU Citizens’ Club», καινοτομία, 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Eισαγωγή 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), η κοινωνική 
και πολιτική αγωγή των μαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και την υποχρεωτική 
εκπαίδευση διαμορφώνεται κυρίως μέσω των μαθημάτων της «Μελέτης του Περιβάλλοντος» 
(Νηπιαγωγείο και πρώτες τέσσερις τάξεις του Δημοτικού) και της «Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής» (Ε΄- ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου). Ταυτόχρονα, τα 
προαιρετικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων όπως της Αγωγής Υγείας, Αγωγής του 
Καταναλωτή και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
υλοποιούνται μετά το πέρας των κανονικών μαθημάτων, επικουρούν το επίσημο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών και καλλιεργούν, μεταξύ άλλων, την ενεργό πολιτειότητα/πολιτότητα ενώ 
συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και την ενεργό εμπλοκή τους, αργότερα, ως 
ενήλικες στα κοινά (Περικλέους 2006).  Η μάθηση όμως με στόχο τον ενεργό πολίτη, τουλάχιστον 
σε επίσημο επίπεδο, στην υποχρεωτική εκπαίδευση προσφέρεται μέσα από το αυτόνομο μάθημα 
της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, του οποίου σκοπός μεταξύ άλλων είναι: η κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να αποκτήσουν τη γνώση, 
την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη και 
ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι (ΔΕΠΠΣ Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής). 

Στο Λύκειο η εισαγωγή του μαθήματος της «Πολιτικής Παιδείας» κατά το σχολικό έτος 2013-
2014 ως ενιαίου και υποχρεωτικού στις δύο πρώτες τάξεις έγινε με το σκεπτικό/στόχο να 
«αποκτήσουν οι μαθητές κοινωνική, οικονομική και πολιτική παιδεία, […] να κατανοήσουν 
βασικούς θεσμούς για την οργάνωση και τη λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας και της 
πολιτείας και να αναπτύξουν πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, προκειμένου να 
συμμετέχουν ενεργά στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό και 
οικονομικό γίγνεσθαι ως ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες» (Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος 
Πολιτική Παιδεία Α΄ & Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου).  

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα βρίσκεται στην 
προτελευταία θέση σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του ενεργού πολίτη (Hoskins et al, 2006) ενώ η 
ικανότητα που σχετίζεται με την ιδιότητα του πολίτη περιλαμβάνεται στις 8 βασικές ικανότητες 
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που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ότι πρέπει να αποκτώνται από τους νέους στο 
τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να εξοπλιστούν για την ενήλικη ζωή (Σύσταση 
2006/962/ΕΚ). Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πληροφόρηση παρουσιάζει πολλά κενά με αποτέλεσμα οι 
πολίτες να μην είναι καλά πληροφορημένοι «για τους λόγους, τις επιδιώξεις και τα επιτεύγματα 
των Ευρωπαϊκών πολιτικών, νόμων και μέτρων. Η άγνοια προκαλεί αδιαφορία για τις μέχρι τώρα 
κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και δυσπιστία για τους περίπλοκους μηχανισμούς 
χάρη στους οποίους επιτεύχθηκαν» (Μούσης, 2011) ενώ ένα από τα βασικά προβλήματα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θεωρείται το δημοκρατικό έλλειμμα, η απουσία δηλαδή των πολιτών 
από τη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Σύμφωνα μάλιστα με τα αποτελέσματα του 
Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη τον Μάιο-Ιούνιο του 2014, καταγράφεται ραγδαία αύξηση του 
ευρωσκεπτικισμού και καταρρέει η δημοτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κυρίως στις 
χώρες του Νότου που έχουν πληγεί βαθιά από την οικονομική κρίση, με την Ελλάδα να βρίσκεται 
στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα που παρουσιάζει ο Economist, ενώ το ποσοστό των 
ευρωπαίων νέων, ηλικίας 15-24 ετών, που αμφισβητεί την ΕΕ ανέρχεται στο 48%. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πιο πρόσφατου Ευρωβαρόμετρου, το οποίο διενεργήθηκε το 
Νοέμβριο του 2015, η ευρωσκεπτικιστική τάση στην χώρα μας έχει ενισχυθεί κατά 4 μονάδες από 
την αντίστοιχη έρευνα του Φθινοπώρου του 2014, με 8 στους 10 Έλληνες να εκφράζουν τη 
δυσπιστία τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (το 81% που παρουσιάζει η Ελλάδα βρίσκεται 
26 μονάδες υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, EU28:55%) και η χώρα μας να καταγράφει 
το δεύτερο χαµηλότερο ποσοστό εµπιστοσύνης στην Ένωση (EL:18%, EU28:32%) µετά την 
Κύπρο (17%).  

Ως εκ τούτου, η κοινωνική και πολιτική αγωγή των νέων ευρωπαίων πολιτών αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία, η συμμετοχή των οποίων στη διαμόρφωση και στην οικοδόμηση του μέλλοντος κρίνεται 
απαραίτητη. Κατά τα τελευταία χρόνια, «οι νέοι ήταν μεταξύ εκείνων που επλήγησαν 
περισσότερο από τις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής πόλωσης και μετασχηματισμού σε 
όλα τα μέρη της Ευρώπης. […] Παράλληλα, η έλλειψη εμπιστοσύνης των νέων στην κοινωνία 
των ενηλίκων και τους κατεστημένους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς της έχει καταγραφεί 
επανειλημμένα» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). 

Η έλλειψη εμπλοκής των νέων φέρνει στο επίκεντρο τη συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα 
της εκπαίδευσης των μαθητών προκειμένου να γίνουν ενεργοί πολίτες μέσα από την προσφορά 
τόσο γνώσεων, όσο και δεξιοτήτων. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί επισημαίνουν ότι «μέσα 
από τα επίσημα και υποχρεωτικά προγράμματα αγωγής του πολίτη εκείνο που επιτυγχάνεται είναι 
κυρίως η βελτίωση των γνώσεων και όχι η αλλαγή των στάσεων» (Περικλέους, 2006). Με αυτά τα 
δεδομένα είναι φυσικό να στρεφόμαστε στην καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων που 
καθορίζουν τον ενεργό πολίτη μέσα από καινούργιες εκπαιδευτικές προτάσεις καθώς το 
ζητούμενο είναι η αλλαγή των διαθέσεων και της κουλτούρας. Λαμβάνοντας υπόψη μας τον 
ΟΟΣΑ, ο οποίος «ορίζει την καινοτομία, που βασίζεται στην τεχνολογία, σαν την 
πραγματοποίηση ή την εφαρμογή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου, προϊόντος, ή μιας 
διαδικασίας ή μιας μεθόδου» (Λυγάτσικας, 2015; OECD & Eurostat, 2005), το ερώτημα που 
τίθεται είναι: είναι αυτό εφικτό; Και αν ναι, με ποιο τρόπο; 

Ο όμιλος «Τhe ΕU Citizens’ Club» 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το σχολικό έτος 2015-2016 λειτούργησε για πρώτη φορά στο Ζάννειο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά ο όμιλος «Τhe ΕU Citizens’ Club» που είχε ως στόχο: α) όχι μόνο 
να  γνωρίσει στους μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρέχοντάς τους τις απαραίτητες 
γνώσεις για την ιστορία της, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του Ευρωπαίου πολίτη, τις πολιτικές που ακολουθεί στους επιμέρους τομείς και με 
ποια αποτελέσματα για την καθημερινότητά τους κ.λπ. (γνωστική διάσταση της ιδιότητας του 
πολίτη) αλλά και β) ταυτόχρονα να καλλιεργήσει τα κίνητρα, τις δεξιότητες και να τους δώσει την 
δυνατότητα για ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινά, για μια βιωματική άσκηση της 
ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη (πρακτική διάσταση της ιδιότητας του πολίτη). 
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Εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς γιατί η δημιουργία ενός ομίλου και όχι ενός 
προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με στόχο την καλλιέργεια του ενεργού Ευρωπαίου 
πολίτη; Η ανάγκη για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και τις εξελίξεις της και η ευαισθησία 
για τις ανάγκες των μαθητών οδήγησαν στη δημιουργία του θεσμού των μαθητικών ομίλων στο 
πλαίσιο της  λειτουργίας των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Σκοπός των ομίλων, 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3966/2011, είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και 
ενδιαφερόντων των μαθητών σε ποικίλους γνωστικούς τομείς και η δημιουργία πυρήνων 
δημιουργικότητας και αριστείας. Οι όμιλοι λειτουργούν ως πυρήνες ενεργοποίησης και 
κοινωνικής δικτύωσης και συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, συνδυάζοντας 
την ατομική πρωτοβουλία με τη συλλογική υπευθυνότητα και συνεργασία ενώ στους ομίλους 
μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από γειτονικά σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, ο τρόπος λειτουργίας των ομίλων με τους εκπαιδευτικούς να έχουν την ευθύνη 
κατάρτισης του αναλυτικού προγράμματος του ομίλου, καθορισμού ή και παραγωγής του 
σχετικού διδακτικού υλικού καθώς και του καθορισμού των στόχων και των υποχρεώσεων των 
μαθητών για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, δημιουργούν ένα πλαίσιο αυτονομίας για τον 
εκπαιδευτικό. Ο τρόπος επιλογής των μαθητών, κατόπιν αιτήσεώς τους ή ακόμη και με δοκιμασίες 
ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου και των 
γειτονικών σχολείων, δημιουργούν, σε συνδυασμό με τον αυστηρό κανονισμό λειτουργίας τους, 
ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται από υψηλά κίνητρα και προσδοκίες από την πλευρά 
των συμμετεχόντων μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό, προϋπόθεση 
λειτουργίας ομίλου είναι η συμμετοχή 11 μαθητών κατ' ελάχιστον και ο μέγιστος αριθμός 
μαθητών είναι 20 (εκτός αν η τυχόν υπέρβαση του ορίου των 20 μαθητών αιτιολογείται λόγω 
ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορούν στο πρόγραμμα και στη λειτουργία του ομίλου) ενώ υπάρχει 
όριο απουσιών (απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση, ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει 
πάνω από 8 ή 16 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του προγράμματος είναι 
40 ή 80 ώρες αντίστοιχα) και η εκπόνηση εργασιών ή και η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου 
έργου τους ανατεθεί από τον υπεύθυνο/ους του ομίλου είναι υποχρεωτική, διαφορετικά οι μαθητές 
που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα 
συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου. Η τήρηση των υποχρεώσεων από την 
πλευρά των μαθητών, όπως αυτές απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας των ομίλων, θα 
μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι δημιουργεί σε ένα πρώτο επίπεδο ένα πλαίσιο όπου 
καλλιεργείται ήδη με βιωματικό τρόπο η ιδιότητα του υπεύθυνου μαθητή-πολίτη. 

Στον όμιλο «Τhe ΕU Citizens’ Club» αρχικά δήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν 28 
μαθητές, έγινε επιλογή 23 μαθητών και τελικά παρακολούθησαν 22. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
του ομίλου εστίασε σε δύο διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη: τη γνωστική διάσταση και την 
πρακτική διάσταση (στη σχετική βιβλιογραφία αλλά και στα ευρωπαϊκά κείμενα απαντά κανείς 
μια διευρυμένη έννοια της ταυτότητας και της ιδιότητας του πολίτη που περιλαμβάνει εκτός από 
τις δύο προαναφερθείσες και τις ακόλουθες: τη νομική διάσταση, η οποία περιέχει ένα δίκτυο 
πολιτειακών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, τη συναισθηματική διάσταση που αφορά 
την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και συνοχής και συνδέεται με θέματα ταυτότητας και 
αξιών, βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). Το σίγουρο, ωστόσο, είναι ότι για να γίνει πράξη η 
ενεργός συμμετοχή του πολίτη, «οι άνθρωποι χρειάζονται γνώση και πληροφόρηση προκειμένου 
να δραστηριοποιηθούν με κάποια σιγουριά» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). 

Η γνωστική διάσταση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη 

Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη γνωστική διάσταση, το αναλυτικό πρόγραμμα του ομίλου κάλυψε 
συνολικά και επιμέρους τις παρακάτω θεματικές ενότητες:  

• Ποιος είναι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί και πώς δημιουργήθηκε;  Ποιοι 
είναι οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της; Ποιες χώρες την ίδρυσαν και πόσες χώρες την 
απαρτίζουν σήμερα; Πόσες και ποιες είναι οι επίσημες γλώσσες της; 

• Πώς λειτουργεί; Ποια είναι τα θεσμικά της όργανα; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις; 
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• Με τι ασχολείται; Ποιες είναι οι βασικές πολιτικές της; Σε ποιους τομείς έχει 
αρμοδιότητα; 

• Τι σημαίνει ενιαία αγορά; Ποιες πολιτικές θεμελιώνουν την ενιαία αγορά; Τι σημαίνει το 
Ευρώ; 

• Τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος πολίτης; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις; 
• Ποιος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή; Ποιο το μέλλον της; 
Ανάλογα με τους στόχους και το διδακτικό περιεχόμενο της κάθε συνάντησης καθώς και το 

επίπεδο γνώσεων των μαθητών εφαρμόστηκε μια ποικιλία από διδακτικές μεθόδους όπως: 
• παρουσιάσεις‐εισηγήσεις με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, 
• διαλεκτική/μαιευτική, 
• διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια αναζήτησης, μνήμης, παζλ, κουίζ κ.ά. τα οποία είναι 

διαθέσιμα στη «Γωνιά του παιδιού» του επίσημου δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
• εκπαιδευτικές επισκέψεις στα αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία φυλάσσονται στο 

European University Institute της Φλωρεντίας και στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Αθήνα προκειμένου να ενημερωθούν για την οργάνωση και τη λειτουργία του 
συγκεκριμένου θεσμικού οργάνου, 

• η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών όπως του Υπεύθυνου του Γραφείου Αθηνών της 
Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ενημερωθούν για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικές πολιτικές της. 

Η πρακτική διάσταση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη 

Ωστόσο, η δραστηριοποίηση του πολίτη «πάνω απ' όλα είναι ζήτημα απόκτησης εμπειρίας» 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000) και αυτή είναι η πρακτική διάσταση της ενεργού συμμετοχής του 
πολίτη, η οποία επιδιώχθηκε μέσα από: 

• τη διοργάνωση ομαδικών συζητήσεων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης ώστε οι 
μαθητές να ασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας (π.χ. κανόνες διαλόγου, 
προσεκτική ακρόαση, επιχειρηματολογία, έκφραση αντίθετης άποψης, διαχείριση και επίλυση 
συγκρούσεων κ.λπ.), να παίρνουν θέση σε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και να συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων, 

• τα παιχνίδια ρόλων και την προσομοίωση π.χ. συνεδρίασης επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με θέμα την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σένγκεν, συνδυάζοντας την 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών με τη συνεργατική και βιωματική μάθηση, 

• τη μέθοδο project, π.χ. οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης των συμμαθητών τους για την 
πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας των 
καταναλωτών («ΕU-trophia») και την ευαισθητοποίησή τους για ενεργό συμμετοχή στο 
δημοκρατικό βίο της Ευρώπης μέσα από  την άσκηση των δικαιωμάτων τους όπως αυτά 
προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Η άσκηση προσομοίωσης 

Το Μάρτιο του 2016, ο όμιλος πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (European University Institute of Florence) το οποίο 
είναι εξειδικευμένο στα ευρωπαϊκά θέματα και διαχειρίζεται τα ιστορικά αρχεία της ΕΕ ενώ θέτει 
στη διάθεση του κοινού τα έγγραφα των ευρωπαϊκών οργάνων, καθώς και διαφόρων οργανώσεων 
και προσωπικοτήτων με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι 
μαθητές του ομίλου πήραν μέρος σε προσομοίωση συνεδρίασης της Επιτροπής για τις Πολιτικές 
Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις (Committee on Civil Liberties, Justice 
and Home Affairs) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την «προσωρινή αναστολή της 
συνθήκης Σένγκεν και την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων» με γλώσσα εργασίας την 
αγγλική. Στη συνεδρίαση οι μαθητές –ευρωβουλευτές, χωρισμένοι στις ακόλουθες τέσσερις 
πολιτικές ομάδες  

• Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Group of the European People's Party), 
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• Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (Group of the 
Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament (S&D)), 

• Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων 
Χωρών (Group of the European United Left - Nordic Green Left), 

• Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας (Europe of Freedom and Direct 
Democracy Group), 
έπρεπε αρχικά να εναρμονιστούν με τις θέσεις των πολιτικών ομάδων στις οποίες ανήκαν και να 
προετοιμάσουν με προσοχή τα επιχειρήματά τους καθώς και να αποφασίσουν για έναν 
εκπρόσωπο-ομιλητή. Έπειτα από περίπου 40 λεπτά, τοποθετήθηκαν μέσω των εκπροσώπων τους 
στο υπό συζήτηση θέμα, διαφώνησαν και κατόπιν συζήτησης και διαλόγου, ψήφισαν (με απλή 
πλειοψηφία) κατά της προσωρινής αναστολής της συνθήκης Σένγκεν και της επαναφοράς των 
συνοριακών ελέγχων και προχώρησαν, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση και ισχυρή 
επιχειρηματολογία, σε νέο ψήφισμα (πάλι με το σύστημα της απλής πλειοψηφίας στην ουσία 
επρόκειτο για ομοφωνία) για πιο στενή συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών, δικαστικών και 
άλλων αρμόδιων αρχών προκειμένου να μην χρειαστεί να ανασταλεί η συνθήκη Σένγκεν. 

Η προσομοίωση ως μια  αναπαράσταση ή ένα μοντέλο που έχει κατασκευαστεί για να 
αναπαραστήσει και να επιτρέψει την κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήματος έδωσε τη 
δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με, να συμμετάσχουν ενεργά, να βιώσουν τις 
διαδικασίες λήψης των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εκ των έσω. Επιπλέον, 
εξοικειώθηκαν με την επιχειρηματολογία και το δημόσιο λόγο και μάλιστα στην ξένη γλώσσα. «Η 
βελτίωση της ικανότητας λόγου και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, η παρουσίαση σωστά 
επεξηγημένων θέσεων, η σφαιρική προσέγγιση θεμάτων και η δομημένη σκέψη» ήταν μερικά από 
τα οφέλη της προσομοίωσης που εμπεριείχε και στοιχεία debate (Pητορική Εταιρεία Ελλάδας). 

Ταυτόχρονα, η εξεύρεση επιχειρηματολογίας σε απόψεις που ενδεχομένως ο ομιλητής να μην 
υποστηρίζει –αφού επρόκειτο για παιχνίδι ρόλων- κάποιοι από τους συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
υποδυθούν τους ευρωβουλευτές πολιτικών ομάδων με τις θέσεις των οποίων διαφωνούσαν, 
υπήρξε η μεγαλύτερη πρόκληση. «Με αυτόν τον τρόπο όμως καλλιεργείται η συνεργασία και η 
ανεκτικότητα και προωθείται η κατανόηση ότι οι διαφορές μεταξύ απόψεων, είναι επιλύσιμες 
μέσω της λογικής και της συζήτησης, στα πλαίσια ενός πολιτισμένου διαλόγου και μακριά από 
μία στείρα περιχαρακωμένη αντιπαράθεση» (Pητορική Εταιρεία Ελλάδας). 

Η βιωματική αυτή προσέγγιση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ είχε ως στόχο την καλλιέργεια της ιδιότητας του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη, του 
πολίτη που δεν αντιδρά απλά στις αποφάσεις που παίρνουν οι άλλοι γι’ αυτόν αλλά συμμετέχει ο 
ίδιος ενεργά στη λήψη των αποφάσεων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι κοινωνικές ικανότητες 
και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη περιλαμβάνονται, όπως ήδη έχουμε 
αναφέρει, στις 8 βασικές ικανότητες που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Πρόκειται 
για δεξιότητες ζωής. 
 
Το project «ΕU-trophia» 

Όπως προαναφέρθηκε, το project «ΕU-trophia» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους 
μαθητές του ομίλου και είχε ως στόχο την ενημέρωση των συμμαθητών τους-αυριανών πολιτών 
της Eυρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των 
τροφίμων και της προστασίας των καταναλωτών και την ευαισθητοποίησή τους για ενεργό 
συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης. 

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθούν για 
τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας των τροφίμων, να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τους 
κινδύνους που προέρχονται από τα μεταλλαγμένα προϊόντα αλλά και να αναπτύξουν στάσεις που 
σχετίζονται με το ήθος και τη συμπεριφορά του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη-καταναλωτή, ο 
οποίος ενεργοποιείται απέναντι στην ασυδοσία και την έλλειψη κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της 
κατανάλωσης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προσπαθεί να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις 
που τον αφορούν, διεκδικώντας τα δικαιώματά του για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το project 
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ομίλου μπορεί να διαφέρουν, η λειτουργία όλων τους μπορεί να συνοψισθεί στα εξής: εκπαίδευση, 
διάδοση της πληροφόρησης και δράση. Τέτοιου είδους όμιλοι κατασκευάζουν ισχυρές γέφυρες 
στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών και θα μπορούσαν να συνδέονται και να συνεργάζονται 
με αντίστοιχους ομίλους που λειτουργούν σε σχολεία άλλων κρατών μελών της ΕΕ.  

Καθώς οι «Ευρωπαίοι πολίτες διακατέχονται από έντονο σκεπτικισμό για τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές ενώ φαίνονται να έχουν χάσει μέρος της εμπιστοσύνης τους 
στα όργανα λήψης των αποφάσεων» (Παπαντωνίου, 2012) και εξαιτίας της υποτίμησης της 
ποιότητας ζωής τους (απόρροια της οικονομικής κρίσης και της αυστηρής νομισματικής πολιτικής 
της ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία απειλείται με κατάρρευση σήμερα περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε στην ιστορία της, είναι σημαντικό να βρει τρόπους για να φέρει τους πολίτες κοντά της 
μειώνοντας το «δημοκρατικό έλλειμμα» και το επικοινωνιακό χάσμα.  
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Περίληψη 

Η ανάγκη επανασχεδιασμού της διδακτικής πρακτικής οδηγεί, με τη βοήθεια των νέων 
ICT τεχνουργημάτων (artifacts), στην ανάπτυξη σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης, τα 
οποία διεισδύουν στην καθημερινή πρακτική της σχολικής εκπαίδευσης. Τα περιβάλλοντα 
αυτά συνιστούν πλέον ολοκληρωμένες εφαρμογές για τη διαχείριση, παρακολούθηση, 
τεκμηρίωση, παράδοση και αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, 
χρησιμοποιούν δε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε 
την πρακτική εφαρμογή ενός τέτοιου περιβάλλοντος κατάλληλου για τη διδασκαλία 
μαθημάτων της Β/θμιας Εκπ/σης. Πρόκειται για τη γνωστή πλατφόρμαδιαχείρισης 
μάθησης Moodle, την οποία αφού παραμετροποιήσαμε, διαμορφώσαμε και εμπλουτίσαμε 
κατάλληλα, ανεβάσαμε στο διαδίκτυο και χρησιμοποιήσαμε στη διδακτική πρακτική. 
Στην παρούσα εργασία καταγράφεται και παρουσιάζεται η εμπειρία μας από τη χρήση 
αυτού του εργαλείου.Πιστεύουμε ότι η ενασχόληση με εφαρμογές αυτού του είδους, 
εκτός του ότι διευρύνει περαιτέρω τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, αποτελεί 
μια σίγουρη επένδυση στο επαγγελματικό τους μέλλον. 

Λέξεις κλειδιά: συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), διδακτικό μοντέλο, μαθησιακό 
υλικό 

Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές που σημειώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης είναι πράγματι 

ραγδαίες. Η εμφάνιση νέων περιβαλλόντων μάθησης και η ευρεία χρήση και αποδοχή τους, είναι 
μια από αυτές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα καινοτομία στο χώρο της σχεδίασης διδακτικών 
μεθόδων, η οποία διευκολύνει το έργο του καθηγητή και καθιστάτημάθηση πέρα από 
συνεργατική, μια διαδικασία ευχάριστη και αποδοτική. Τα περιβάλλοντα αυτά στην ουσία 
αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού που εκτείνονται από τη διαχείριση 
εκπαιδευτικών οργανισμών έως τη διεξαγωγή online μαθημάτων με χρήση ομαδοσυνεργατικών 
μεθόδων (Watsonetal., 2007). 

Ο χώρος των ICT βρίθει καινούργιων όρων και ακρωνυμίων. Κατά τις προηγούμενες 
δεκαετίες χρησιμοποιήθηκε ευρέως η φρασεολογία ComputerAidedInstruction (CAI) και 
ComputerAssistedLearning (CAL), καθώς επρόκειτο για την αυγή της χρήσης της ψηφιακής 
τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης (Parretal., 2000). Η εστίαση ήταν πρώτιστα στο νέο 
εργαλείο και αργότερα στην μέθοδο. Καθώς η εξειδίκευση και η πολυπλοκότητα αυξάνονται, η 
εργαλειοθήκη εμπλουτίζεται και η τεχνολογική φάση μετατοπίζεται προς μια πιο ενσωματωμένη 
και αποδοτική χρήση των νέων λογισμικών. Τελικά ο όρος LearningManagementSystems (LMS – 
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης) επικρατεί, για να αποδώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των 
λογισμικών διδακτικής ως πλαισίων (frameworks) τα οποία συνδυάζουνπολλαπλές πλευρές της 
μαθησιακής διαδικασίας (Szabo&Flesher, 2002). Έτσι, το σύστημα μάθησης εκτός από την 
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παρουσίαση περιεχομένου, διαχειρίζεται μαθήματα και βαθμολογίες, αναλύει δεξιότητες, 
παρακολουθεί επιδόσεις και συντάσσει αναφορές. 

Τα περισσότερα LMS βασίζονται στο προφίλ ιστού (web-based) ώστε να διευκολύνουν την 
πρόσβαση και τη διαχείριση του περιεχομένου τους. Επίσης χρησιμοποιούνται από όλους τους 
μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για να επαυξήσουν την υποστήριξη της μάθησης και έξω 
από την τάξη, απευθυνόμενα στο δυνητικά τεράστιο αριθμό των μαθητών από απόσταση 
(Gilhooly, 2001). Για το λόγο αυτό η χρήση τους έχει συμβάλλει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια 
στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (Mezirow, 1991) καθώς και της συνεργατικής μάθησης. 
Ακόμη περισσότερο, η ανάγκη για εμπλουτισμό του περιεχομένου, η υποστήριξη πολλαπλών 
μαθημάτων αλλά και χρηστών online, η παρακολούθηση της απόδοσης και η αξιολόγηση 
αποτελούν επιδιωκόμενα επαυξημένα χαρακτηριστικά του λογισμικού, τα οποία συναντώνται στα 
σύγχρονα LCMS (LearningContentManagementSystems). Πρόκειται για μια τεχνολογία που 
εξειδικεύει τις πύλες πρόσβασης (learningportals) έτσι ώστε να διαχειρίζονται ολοκληρωμένα τη 
ροή εργασιών (Kerschenbaum& Biehn, 2013). 

 

Τεχνική & εμπορική ανάλυση 
Τα σύγχρονα LMS ανήκουν στην κατηγορία των SAAS (Software as a Service) 

υπολογιστικών πλατφορμών, οι οποίες συναποτελούνται από δίκτυα απομακρυσμένων server που 
αποθηκεύουν συνήθως τις πληροφορίες στο cloud. Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε 
διαφορετικά κομμάτια της πλατφόρμας και έχουν διαβάθμιση δικαιωμάτων (διαχειριστής, 
συντονιστής περιεχομένου, καθηγητής, μαθητές κ.τ.λ.). Η εργασία γίνεται μέσω όλων των 
δημοφιλών φυλλομετρητών διαδικτύου (καθώς και από οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή τους 
υποστηρίζει). Η ανάπτυξη του βασικού λογισμικού στηρίζεται συνήθως σε βάσεις δεδομένων 
mySql, MicrosoftSQLServer είτε Oracle, για την υλοποίηση της back-end διαχείρισης δεδομένων. 
Ακόμη, υπάρχει εξ΄ορισμού υποστήριξη για το διεθνές στάνταρ μαθησιακών αντικειμένων 
SCORM (Bohletal., 2002). 

Τα περισσότερα LMS έρχονται με εμπορικές άδειες λογισμικού, ωστόσο υπάρχουν και 
υλοποιήσεις ανοικτού λογισμικού. Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013, το μεγαλύτερο 
μερίδιο αγοράς εμφανίζει η εταιρεία Blackboard (41%) και ακολουθούν η Moodle (23%) και η 
Desire2Learn (11%) (σύμφωνα με το CampusComputing, 2013). Παρόμοια συστήματα διαθέτουν 
και αναπτύσσουν πολλές άλλες εταιρείες που ασχολούνται με την επιμόρφωση στελεχών, την 
ανίχνευση δεξιοτήτων και την παραγωγή υλικού παράλληλα με την αξιολόγηση και τα τεστ 
γνώσεων. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα μοντέρναLMS είναισυνοπτικά: 
ανοικτότητα, κοινωνικότητα, ευελιξία, στατιστικά μάθησης και φορητότητα. 
 

Διδάσκοντας με LMS 
Το περιβάλλον εργασίας ενός LMS είναι πλούσιο σε εργαλεία μάθησης, ασκήσεις, 

ερωτήσεις, επιλογές, υποστηρικτικό και παραμετροποιήσιμο υλικό. Ο συντονιστής περιεχομένου 
μπορεί να καθορίσει τις λεπτομέρειες κάθε μαθήματος που διδάσκεται, να αποθηκεύσει τις 
πληροφορίες και οδηγίες προς διδάσκοντες και μαθητές, να ορίσει τις διαδικασίες αξιολόγησης 
και να διαμορφώσει (αισθητικά και λειτουργικά) τις σχετικές ιστοσελίδες. Απαραίτητο είναι να 
καθορίσει επίσης και τα πνευματικά δικαιώματα του αναρτημένου (και του παραγόμενου) υλικού. 

Η πρόσβαση των χρηστών είναι διαβαθμισμένη, όπως και τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν 
χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή, χρήστες διδάσκοντες και χρήστες μαθητές. Ο διαχειριστής 
αποφασίζει για το ρόλο του κάθε χρήστη, τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα και τις 
επιτρεπτές, για αυτόν, ενέργειες. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επικοινωνούν μεταξύ τους, να 
ενημερώνονται από την υπηρεσία νέων του συστήματος αλλά και να συνεργάζονται 
διαμοιράζοντας υλικό και διενεργώντας τεστ γνώσεων. 

Ένα μεγάλο τμήμα της λειτουργικότητας του LMSείναι αφιερωμένο στις διαδικασίες 
αξιολόγησης (προκαταρκτικά τεστ, ερωτήσεις, εξετάσεις, βαθμολόγηση, παρακολούθηση 
προόδου).Επειδή το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι προσανατολισμένο στις εξετάσεις, οι 
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δεξιότητες αξιολόγησης είναι ψηλά στις προτεραιότητες των σχεδιαστών για το συγκεκριμένο 
περιβάλλον. 
 

Η δική μας προσέγγιση 
Για τη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε η πλατφόρμα Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), η οποία αποτελείται από ελεύθερο, ανοικτού κώδικα, 
λογισμικό, γραμμένο σε PHP και διανεμόμενο κάτω από την δημόσια άδεια GNU (πληροφορίες 
για την οποία μπορούν να αναζητηθούν στη URL http://www.gnu.org/licenses/gpl-
3.0.en.html). ToMoodle είναι ανεπτυγμένο πάνω σε παιδαγωγικές αρχές και χρησιμοποιείται από 
μια τεράστια ποικιλία εκπαιδευτικών οργανισμών παγκοσμίως (σχολεία, πανεπιστήμια, κολλέγια, 
κέντρα δια-βίου μάθησης κ.τ.λ.). Με πλήρως παραμετροποιήσιμες διαχειριστικές εφαρμογές και 
πλήθος λειτουργικών δυνατοτήτων, το Moodle αποτελεί μια απολύτως επαγγελματική επιλογή για 
την επίτευξη σύνθετων εκπαιδευτικών στόχων. Η καμπύλη εκμάθησής του είναι σχετικά ομαλή. Ο 
χρόνος  που θα επενδυθεί σε επιμόρφωση από τον διδάσκοντα, σίγουρα θα αποδώσει πολλαπλά 
στο μέλλον. Η επεκτασιμότητα, εφαρμοσιμότητα και συνδεσιμότητα του περιβάλλοντος με 
δεκάδες σύγχρονα και λειτουργικάplugins εγγυώνται την εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα 
και αξιοπιστία της διαδικασίας.    

Η πλατφόρμα Moodle, ως LMS λογισμικό, αποτελεί το εργαλείο, το περιβάλλον στο οποίο 
αναπτύσσεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων, που έχουν 
καθοριστεί. Οι στόχοι μας αφορούν πρωτίστως τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης το 
οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά τόσο στον διδάσκοντα όσο και στον μαθητή στα πλαίσια μιας 
μεικτής προσέγγισης (blendedapproach) για τη μαθησιακή διαδικασία. Η προσέγγισή μας δεν 
αφορά τη δημιουργία μιας online εφαρμογής που θα λειτουργεί ως αποθετήριο εκπαιδευτικού, 
μαθησιακού υλικού, αλλά ενός διαδραστικού περιβάλλοντος το οποίο θα ενεργοποιεί τους 
ωφελούμενους, εμπλέκοντάς τους σε συνεργατικές δραστηριότητες, με σύγχρονο και ασύγχρονο 
τρόπο. Στηριζόμενοι στην ταξινομία του Bloom, τόσο στην αρχική (Bloom et al., 1956) όσοκαι 
στην αναθεωρημένη της μορφή (Andersonetal., 2001) σχετικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους 
αλλά και στο μοντέλο «BSCS» (Bybee at al., 2006), δημιουργήσαμε μια δομή “μαθήματος”, η 
οποία μπορεί να αξιοποιηθεί εντός των ασφυκτικών ορίων του σχολικού ωρολογίου 
προγράμματος, υπηρετώντας και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη Β/θμια εκπαίδευση. 
Πέρα από την σχετική συζήτηση για τη δομήτου τυπικού μαθήματος, προτάθηκε μια αντίστοιχη 
προσέγγιση της μικροδιδασκαλίας προκειμένου το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται στη 
πλατφόρμα καθώς και ο τρόπος παρουσίασης και αξιοποίησής τουστην εκπαιδευτική-μαθησιακή 
διαδικασία να είναι υπό συνεχή προσαρμογή μέσα από την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών 
αλλά και των εκπαιδευομένων. Τα στοιχεία μορφοποίησης αυτού του τμήματος φαίνονται στην 
ακόλουθηπεριοχή: 
 
Τίτλος μαθήματος (course title) 
Περιγραφή μαθήματος (course description) 

1. Κείμενο προώθησης (promo-text) 
2. Εικόνατουμαθήματος (picture of the course) 
3. Ομάδα-στόχος (target group) 
4. Διάρκεια (duration) 
5. Στόχος (aim) 
6. Μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes) 

1. Γνώσεις (knowledge) 
2. Δεξιότητες (competences) 
3. Στάσεις (skills/behaviours) 

7. Δομή μαθήματος (course structure) 
8. Προκαταρκτική αξιολόγηση (pre-evaluation) 

1. Ερωτηματολόγιο (pre-knowledge questionnaire) 
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9. Αξιολόγηση μαθήματος (course evaluation) 
1. Αξιολόγησηεκπαιδευτών (course evaluation sheet for trainers) 
2. Αξιολόγησηεκπαιδευομένων (trainees’ evaluation sheet) 

10. Επικοινωνία (communication) 
1. Χώρος επικοινωνίας (course forum area) 
2. Χώροςσυζήτησης (course chat area) 

Εξειδικευμένα Θέματα (elaborated topics)  

1. Γενικό υποστηρικτικό υλικό (supporting material) 
1. Βάσεις Δεδομένων (database urls)engagement 
2. Φάκελοςεκπαιδευτικούυλικού (training material folder)exploration 
3. Μικροδιδασκαλία (lesson/presentation)explanation 

2. Συνεργατικές Δραστηριότητες (collaborative activities)elaboration 
1. Αναθέσεις (assignments) 
2. Σεμινάρια (workshops) 

3. Αξιολόγηση (evaluation)evaluation 
1. Τράπεξαερωτήσεωνκλειστούτύπου (question bank - closed type questions) 

1. Αληθής/Ψευδής (true/false) 
2. Πολλαπλής επιλογής (multiple choice) 
3. Συμπλήρωσε τα κενά (fill the gaps) 
4. Λέξεις που λείπουν (missing words, cloze) 
5. Αντιστοίχιση (matching) 
6. Σταυρόλεξα (crossword) 
7. Αριθμητικές, ταξινόμησης e.t.c. 

2. Φύλλα αξιολόγησης (evaluation sheets) 
1. 1st 
2. 2nd 

Παρατηρήστε τα τμήματα της δεύτερης ενότητας που αντιστοιχούν με τη σειρά στα 5e του 
διδακτικού μοντέλου «BSCS», όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παραγράφου. Το σχέδιο είναι 
πλήρως συμβατό με το μοντέλο αυτό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια 
για το σχεδιασμό μαθησιακού υλικού. Επιπλέον, περιγράφει με σειρά την διδακτική ακολουθία 
που πρέπει να ακολουθηθεί, είτε πρόκειται για ολόκληρα μαθήματα είτε για μεμονωμένες 
ενότητες. Εφαρμογή του σχεδίου στα μαθήματα του σχολείου (σε αρκετές ειδικότητες) μπορεί ο 
αναγνώστης να βρει στην ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα «www.e-plat.gr/lms». Εξάλλου, η 
διάδοση της χρήσης του Moodle είναι τόσο ταχεία που σε λίγοχρονικό διάστημα οι ενέργειες 
αυτές καθίστανται αυτονότητες. 

Συμπεράσματα 
Με την παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τη γενική ιδέα εφαρμογής των 

περιβαλλόντων LMS στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και μάθησης. Φαντάζεται εύκολα κανείς 
την αξία της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου τέτοιου περιβάλλοντος στην καθημερινή πρακτική 
των σχολικών μονάδων. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου τύπου συγκεντρώνει αρκετά 
πλεονεκτήματα, τα οποία και παραθέσαμε αναλυτικά. Θεωρούμε ως βασική προϋπόθεση, ότι 
ομέσος χρήστης μπορεί να προσεγγίσει και να χειριστεί ένα τέτοιο περιβάλλον αποτελεσματικά. 

Τα σενάρια μαθημάτων που εξετάσαμε είναι απολύτως ρεαλιστικά, προέρχονται δε από τα 
αναλυτικά προγράμματα για τη Β/θμια Εκπ/ση. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα(www.e-plat.gr/lms) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση αντιστοίχων καινοτόμων 
σεναρίων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς το συγκεκριμένο 
περιβάλλον της εφαρμογής Moodle ως απολύτως κατάλληλο για καθημερινή χρήση στο χώρο του 
σχολείου από τους ίδιους και τους μαθητές τους. 
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Σε επόμενη εργασία θα εξετάσουμε συγκριτικά τα αποθετήρια λογισμικού που υπάρχουν, σε 
σχέση με τα εργαλεία LMS. Θα δούμε δηλαδή ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
παρουσιάζει η κάθε κατηγορία στη χρήση και διαχείρισή της. Είναι σίγουρο ότι ο ανταγωνισμός 
σε αυτές τις καινοτόμες δραστηριότητες θα αποβεί πολλαπλά ωφέλιμος στο άμεσο μέλλον.  
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Η συμβολή του Εκπαιδευτικού ως επιμορφωτή και επιμορφούμενου στο 
βιοκοσμικό Σχολείο (lebensweltliche Schule) 

 
Δρ. Περπερίδης Παύλος. 

Διευθυντής Γενικού Λυκείου Σκύδρας 
Γυμνασιάρχου Γ. Δήμου 11-Σκύδρα-Πέλλας 

Email: Pfperper@sch.gr 
 

Περίληψη 
Η υποταγή των τομέων της κοινωνικής πολιτικής, όπως του σχολείου- χώρου που καθορίζεται ή πρέπει να 
καθορίζεται, κατ’ εξοχήν, από την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω αξιών, κανόνων και διαδικασιών 
συνεννόησης- στις συστημικές επιταγές του συστήματος της οικονομίας και του υποσυστήματος της 
διοίκησης, αναμφίβολα καταστρέφει τις συμβολικές δομές του και παράγει παθολογικά φαινόμενα. Η 
συστημική ενσωμάτωση οδηγεί στην «αποικιοποίηση» της κοινωνικής ζωής του σχολείου και στην 
τεχνικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων που την συγκροτούν. Εάν λοιπόν οφείλουμε να αποδεχόμαστε τον 
εκπαιδευτικό  ως θεμελιώδη παράγοντα κάθε παιδαγωγικής πρακτικής και συγχρόνως, αναγνωρίζουμε, ως 
παιδαγωγική στόχευση τη δια-μόρφωση του ως υποκειμένου της εκπαίδευσης σε κριτικο-αναστοχαστικό, 
τότε, χωρίς αμφιβολία, θεωρούμε επιτακτική την ανάπτυξη και την προώθηση ανάλογων μορφών 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  
Λέξεις-κλειδιά: Βιοκοσμικό Σχολείο, κριτικός-αναστοχαστικός εκπαιδευτικός, «βιοκοσμική» ενδοσχολική 
επιμόρφωση. 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 
Η διαμόρφωση του μεταμοντέρνου εκπαιδευτικού σχηματισμού εξυφαίνει το σχέδιο μιας 

νέου τύπου εκπαίδευσης: υπαγορεύει ή εφαρμόζει διαδικασίες αγωγής που όχι μόνον 
παραβλέπουν τα φαινόμενα κοινωνικής ανομίας που διαβρώνουν τον «κόσμο της ζωής» 
(Lebenswelt) του σχολείου, αλλά οργανώνουν, υπό την πίεση των συστημικών επιταγών των 
υποσυστημάτων της διοίκησης και της οικονομίας, πρακτικές αφοσίωσης ή προσαρμογής σε 
εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς που θεωρούνται αδιαμφισβήτητοι και υποχρεωτικοί. 

Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση υπόκειται στην αρχή της ανταλλαγής, γίνεται 
εμπορεύσιμη, καθότι το ισχύον οικονομικό και πολιτικό σύστημα απορροφά τα δυναμικά 
στοιχεία της και τα μετατρέπει σε αναλώσιμα υλικά. Ως εκ τούτου κατασκευάζεται μια 
«ιδεατή» εκπαιδευτική κατάσταση, που εξιδανικεύεται να λειτουργεί ως κανονιστική αρχή 
ρύθμισης του πραγματικού, μεταλλάσσοντας τον φύσει πολυσύνθετο και δυναμικό 
χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα μονοσήμαντο πεδίο εργαλειακής- 
λειτουργικής δράσης. Αυτή η επίθεση στις ανθρωπιστικές-κοινωνιακές προκείμενες της 
εκπαιδευτικής πράξης αποδομεί την  κοινωνική συνπαρουσία των  εκπαιδευτικών και των 
εκπαιδευομένων. Αναμφίβολα προκύπτει μεγάλη ανάγκη για επέκταση των δυνατοτήτων 
των εκπαιδευτικών για πραγματικό εκδημοκρατισμό του σχολείου, με την έννοια της 
ενεργούς και από κοινού  συμμετοχής των μελών του στη λήψη αποφάσεων, μέσω 
διαλογικών διαδικασιών στο πλαίσιο οργάνωσης άτυπων δημόσιων χώρων επικοινωνίας 
και ενδοσχολικής επιμόρφωσης εντός της σχολικής κοινότητας ως «μορφής κοινωνίας» 
(Gesellschaftsform) (Himmelmann,2004:8).Γι’ αυτό απαιτείται ο κριτικός 
αναπροσανατολισμός του σχολείου για την πραγμάτωση του οποίου πρέπει να δώσουμε 
έμφαση στον εκδημοκρατισμό της οργάνωσης του και στην επανάκτηση των 
«βιοκοσμικών» δομών του. 

Εκφρασμένο με κοινωνικούς όρους αυτό το μοντέλο σχολείου προϋποθέτει τον 
πλουραλισμό με θεσμικές εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να εισάγουν δημιουργικές και 
αυτόνομες δομές εκπαιδευτικής δράσης. Μεταξύ άλλων στο τοπικό και χρονικό πλαίσιο 
του σχολείου θεωρούμε πως πρέπει ή είναι δυνατόν να υλοποιούνται δομικά 
διαφοροποιημένες μορφές επιμόρφωσης όπου να ενσωματώνονται δομές ανθρώπινων 
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προσωπικοτήτων σε ένα επιμορφωτικό σύστημα αμοιβαίων προσδοκιών δράσης, δηλαδή 
να οργανώνονται στη βάση της αμοιβαίας διαπροσωπικής αναγνώρισης και της 
αλληλοαποδοχής των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων, από και προς τους ίδιους με 
από κοινού προσδιορισμένους όρους, σε συνάφεια με το εκάστοτε σχολικό και ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο. Στην παρούσα εισήγηση, εκκινώντας από το δεδομένο ότι οι 
περισσότερες επιμορφωτικές δράσεις των εκπαιδευτικών δεν λαμβάνουν υπόψη, κυρίως 
για λόγους θεσμικής νομιμοποίησης, αυτή τη «βιοκοσμική» διάσταση του σχολείου αλλά 
επιβάλλονται ή προτείνονται ιεραρχικά και  επικυρώνουν τις μεθόδους, το περιεχόμενο, 
τους σκοπούς και τους στόχους τους στο ισχύον πλέγμα των μονοδιάστατων όρων της 
συστημικής και κυρίαρχης εκπαίδευσης, θα παρουσιάσουμε ένα τέτοιο «παράδειγμα» 
οργάνωσης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, που βασίζεται στην ύπαρξη και την εξέλιξη 
επαρκών χαρακτηριστικών του «βιοκοσμικού» σχολείου και της ενοποιητικής κοινωνικής 
ποιότητάς του.  

 

Σχολείο: Κοινωνική VS συστημική ενσωμάτωση. 
Σύμφωνα με τον Habermas, το σχολείο αποτελεί έναν από εκείνους τους τομείς του 

κοινωνικού «πράττειν» στους οποίους κυριαρχεί η συνεννόηση ως μηχανισμός συντονισμού 
(Habermas, 1985:488). Το σχολείο ως βιόκοσμος δεν μπορεί να οργανώνεται ή να λειτουργεί 
απλώς ως ένας θεσμός. Καλείται να εμπλουτίζει τον δικό του βιόκοσμο, ο οποίος το διαφοροποιεί, 
για να αναπτύσσει τις δομές μιας κοινωνικοποιητικής, μορφωτικής πράξης σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο και πολύπλοκο έργο το οποίο πραγματώνουν τα 
σχολεία με περιορισμένα χρονικά και υλικά εφόδια καθώς εξαρτάται από τη χρήση 
διαφοροποιημένων, επιστημονικών και υλικών πόρων, εάν θα μπορέσουν αυτά να εξελίξουν την 
επιθυμία και την ικανότητα των εκπαιδευτικών για επαγγελματική δράση και εξέλιξη. Ένα τέτοιο 
«βιοκοσμικό» σχολείο χαρακτηρίζεται από το άνοιγμα στην κοινότητα, καθώς τα «βιοκοσμικά» 
περιεχόμενα του σχολείου αναφέρονται και σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Η 
σχέση με την κοινότητα θα πρέπει να καλλιεργηθεί από δύο πλευρές: από τη μια με τη συνεργασία 
με τους γονείς, τους τοπικούς θεσμικούς, τους οικονομικούς, τους πολιτιστικούς φορείς, από την 
άλλη με την εμπλοκή των μαθητών σε δράσεις της κοινότητας. Η κοινότητα του σχολείου θα 
πρέπει να επιδίδεται σε μια εποικοδομητική διατήρηση της ταυτότητας, της ιδιαιτερότητας και της 
διαφοράς τόσο σε τοπικό πλαίσιο όσο και σε εθνικό και διεθνικό πολιτισμό. Σε αυτό θα 
συνεισφέρει η προώθηση της συνεργασίας των σχολείων μεταξύ τους μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών στο διαδίκτυο και, κυρίως, μέσω της οικοδόμησης ενός δικτύου όμορων σχολικών 
μονάδων. Στο «βιοκοσμικό» σχολείο επικρατεί η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της σχολικής 
κοινότητας, η αλληλοβοήθεια, καθώς αντιλαμβάνονται ή συνειδητοποιούν την ύπαρξη της 
ενότητας στη βάση όμοιων ενδιαφερόντων. Μέσω του προγραμματισμού τακτικών διαλόγων 
μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών προωθείται η αμοιβαία κατανόηση και βελτιώνεται 
το κλίμα εξυπηρετώντας τις ανάγκες του σχολείου. Στην κοινότητα αυτή το κάθε μέλος με τις 
εμπειρίες του από τον ατομικό του βιόκοσμο, συνεισφέρει μέσα από αμοιβαίες, επικοινωνιακές 
διαδικασίες στη συγκρότηση ενός «κοινού» κόσμου σε νοήματα και αξίες, ενώ συγχρόνως 
συνδιαμορφώνει εντός του την ατομική ταυτότητα του.  

Βεβαίως ο βιόκοσμος του σχολείου εξαρτάται από τα τυπικά συστήματα της οικονομίας και 
της διοίκησης καθώς μια αποσύνδεση από αυτά δεν είναι δυνατή αλλά και αυτά δε μπορούν να 
επιβιώσουν χωρίς τον βιόκοσμο των ατόμων. Ωστόσο, λόγω της «αποικιοποίησης» του βιόκοσμού 
του, το σχολείο αναλαμβάνει τη νομιμοποίηση της πολιτικής κυριαρχίας και μετατρέπεται σε 
θεσμό απονομής και κατανομής μορφωτικών προνομίων και επαγγελματικών ρόλων, δηλαδή 
μετατρέπεται σε ένα διευθυνόμενο «υποσύστημα», όπου η δράση των υποκειμένων 
προσανατολίζεται στην επιτυχία και στην αποτελεσματικότητα, με κριτήρια που ορίζουν 
εξωσχολικά συστήματα, περιθωριοποιώντας τις προθέσεις και τους σκοπούς της ίδιας της 
εκπαιδευτικής κοινότητας(Περπερίδης, 2008:274-285).Αυτό σημαίνει ότι υπονομεύονται οι 
μηχανισμοί της κοινωνικής, επικοινωνιακής ενσωμάτωσης οι οποίοι δέχονται έντονες πιέσεις από 
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τους μηχανισμούς της συστημικής ενσωμάτωσης των «υποσυστημάτων» της εργαλειακής και 
στρατηγικής δράσης, της διοίκησης και της οικονομίας, που απαιτούν την εργαλειοποίηση των 
διαδικασιών της αγωγής με τη μετατροπή τους σε «μέσο» παραγωγής και αναπαραγωγής των 
κυρίαρχων μορφών γνώσης (Habermas, 1985:545, 565,  Hentig:1985, Γκότοβος:1985, 
Ziehe:1987:6). Ειδικότερα με τον εξορθολογισμό του «βιοκοσμικού» υποστρώματος του σχολείου 
οι συστημικές επιταγές της τεχνοκρατικής συνείδησης εισχωρούν στην οργάνωση του σχολείου, 
αλλοιώνουν τμηματικά τις δομές του και τις αντικειμενοποιούν (Habermas,1985:544-
545,Lenhardt,1984:14,19,Κωνσταντίνου,1994:38-71,79-80,Bowles.S-  Gintis,1995:61). 

Σύμφωνα με τον Benner η εργαλειοποίηση του σχολείου δεν προκαλεί μόνο την αύξηση της 
πολυπλοκότητας του «σχολείου-συστήματος» και τη δομική διαφοροποίηση του «σχολείου-
βιόκοσμου», αλλά ανατρέπει τη συγκρότησή του: στη θέση της βάσης-βιόκοσμου τίθεται το 
σύστημα (Benner,1991:9).Στο εξής κάθε διαδικασία εξήγησης των αξιακών αντιλήψεων, των 
κανονιστικών δομών που συγκροτούν το σχολικό περικείμενο κινείται εντός της συστημικής 
προοπτικής: το σχολείο, ως θεσμός, λειτουργεί άσχετα με τις επιμέρους υποκειμενικές προθέσεις 
και συνειδήσεις των συμμετεχόντων (Bernefeld:1981, 27, Lenhardt, 1984:14).Αυτή η βλάβη στη 
συμβολική αναπαραγωγή του βιόκοσμου του σχολείου προκαλεί τις υποκειμενικά βιούμενες 
κρίσεις ταυτότητας, την αποξένωση, την ανομία και τις άλλες παθολογίες ( Γκότοβος,1986:147-
157, Κωνσταντίνου, 1994:43-56, Lautmann-Meuser, 1991:215). Το σχολείο όμως καλείται να 
αντισταθεί στη συμβολική-«βιοκοσμική» αποδυνάμωση και στην αξιακή αποδόμηση του. 
(Giesecke, 1987:8, Negt, 1982:114).  

Εκπαιδευτικός, σχολείο και ενδοσχολική επιμόρφωση.  
Το ζήτημα που ανακύπτει είναι πώς θα αναδιοργανωθεί το σχολείο και πώς θα συγκροτηθεί 

σε αυτό μια επικοινωνιακή «βάση», μια νέα οργάνωσή του, εν τέλει, ένα καλύτερο 
σχολείο(Tillmann, 1989:47). Αναμφίβολα το σχολείο μπορεί να διαδραματίσει διττό ρόλο: αφενός 
ως «μέσο» για την αυτονόμηση των υποσυστημάτων της εργαλειακής και στρατηγικής δράσης και 
αφετέρου ως διαμεσολαβητικός, ενδιάμεσος παράγοντας  μεταξύ των υποσυστημάτων και του 
βιόκοσμου, δηλαδή ως «μέσο» ελέγχου των πρώτων μέσω των διαλογικών μορφών δημοκρατικής 
διαμόρφωσης της γνώμης και λήψης των αποφάσεων (Ziehe-Stubenrauch,1982:192). 

Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθούν οι κανόνες λειτουργίας του 
σχολείου, ώστε να απομακρυνθεί από τη λογική μιας εκπαίδευσης προσανατολισμένης στο 
σύστημα(Winkel, 1980:39-40, Bohnsack, 1989:47).Για να συμβεί αυτό πρέπει να αναδιαμορφωθεί 
το σύστημα του σχολείου, διότι, υπό τέτοιους όρους, είναι αμφίβολο αν μπορεί να πραγματώσει 
και να προωθήσει τις αξίες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της χειραφέτησης (Negt, 
1982:12).Το ζητούμενο είναι εάν, πρωτίστως, οι εκπαιδευτικοί με τις γνώσεις τους μπορούν να 
αποκτήσουν την ικανότητα να ανεξαρτητοποιούνται, να αυτοκαθοριστούν, να οργανώσουν 
δημοκρατικά  και να εκτοπίζουν μέσω της προώθησης μηχανισμών της κοινωνικής-
επικοινωνιακής ενσωμάτωσης τις παραμορφώσεις της συστημικής ενσωμάτωσης. 

Ο εκπαιδευτικός, σαφώς, θεωρείται δια βίου εκπαιδευόμενος. Εάν όμως ο εκπαιδευτικός 
καλείται να συμμετέχει μόνον σε γραφειοκρατικού τύπου, ενίοτε αδιάφορες ή 
επαναλαμβανόμενες διαδικασίες επιμόρφωσης, ακολουθώντας ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 
διαμορφωμένο για αυτόν αλλά ερήμην αυτού, μη διαφοροποιημένο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις 
υποκειμενικές προθέσεις, τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανησυχίες του ή τα εργασιακά αδιέξοδα 
που βιώνει και αφετέρου τις κοινωνικοοικονομικούς παραμέτρους που τον καθορίζουν είναι 
βέβαιο ότι θα συνεισφέρει στην οργάνωση ενός σχολείου της «συντήρησης», της «συμμόρφωσης» 
και της «προσαρμογής» (Μαυρογιώργος,1999).Υπό την έννοια αυτή η δια βίου μάθηση χωρίς τη 
συνειδητή και αιτιολογημένη απόκλιση από τους κυρίαρχους εκπαιδευτικούς στόχους τείνει να 
μετατρέπει την επιμορφωτική παιδαγωγική πράξη σε ασαφή, τυποποιημένη και αδιάφορη 
διαδικασία. Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός πρέπει να συμμετέχει σε δράσεις που δε θα προάγουν μόνον 
το σχολείο ως σύστημα αλλά και ως βιόκοσμο(Schoen, 1987).Αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να αποφασίζει να μην αρκείται σε μια μονοδιάστατη, συστημική αποδοχή του 
ρόλου, της αποστολής και της επαγγελματικής του ταυτότητας. Μπορεί να μην αποδέχεται άκριτα 
ό,τι επιβάλλει ή υπαγορεύει η συνεχιζόμενη τεχνικοποίηση των παιδαγωγικών στόχων και, ενίοτε, 
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η βίαιη ή αναιτιολόγητη παιδαγωγικά αλλά-όπως παρουσιάζεται-νομιμοποιημένη κατά τις νόρμες 
της παγκόσμιας οικονομικής τάξης, προσαρμογή του σχολείου-μηχανισμού στον 
εξορθολογισμένο, παγκοσμιοποιημένο κόσμο (Stenhouse,1983:144). Κατά συνέπεια πιστεύουμε 
ότι ο προσδιορισμός του ενδιαφέροντος για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πρέπει να 
κατευθύνεται μέσω της ανάπτυξης αλληλέγγυων μορφών κοινωνικής εμπειρίας και της ανάδειξης 
ενός κοινού επιμορφωτικού ενδιαφέροντος, ώστε να προάγεται η αυτονόμηση  και η 
επαγγελματική ολοκλήρωσή του. 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εισάγουν αλλαγές στην σχολική κοινότητα,  γι’ αυτό η 
ενδοσχολική επιμόρφωση είναι μια αναγκαία διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιείται συνεχώς 
(Ξωχέλλης,2006).Καθοριστικής σημασίας, όμως, ζήτημα αποτελεί η συμμετοχή των ίδιων των 
εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, στην επιλογή και στην εφαρμογή της επιμορφωτικής 
διαδικασίας, ώστε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο στους ίδιους, όσο και στην πιο 
σφαιρική  κατανόηση και περαιτέρω επίλυση των ζητημάτων της σχολικής κοινότητας. 

Προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του «κόσμου της ζωής» στην κοινότητα των 
εκπαιδευτικών πιστεύουμε πως μπορεί να συμβάλλει η ενδοσχολική επιμόρφωση μόνον εάν, 
ενσωματώνοντας διαδικασίες στοχαστικού διαλόγου, τους επιτρέπει να παρεμβαίνουν ενεργητικά  
και να συντονίσουν μαθησιακές διαδικασίες που συντείνουν στη χειραφέτηση (Παπαναούμ,2007, 
Καλαϊτζοπούλου,2011).Αυτή η αποκατάσταση της αδιαπραγμάτευτης, κατά την άποψή μου, 
ενυπάρχουσας δομής του «κόσμου της ζωής» στο σχολικό πλαίσιο πρέπει να κατευθύνει τους 
εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση και υποστήριξη στοχαστικοκριτικών μορφών επιμόρφωσης με 
στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου τους (Ζαρίφης,2009,Παπαναούμ, 2005).Διότι στη 
βάση του κριτικού στοχασμού ο εκπαιδευτικός μετασχηματίζεται σε ερευνητή, ο οποίος με 
προσωπική εμπλοκή κατασκευάζει και ανακατασκευάζει συνειδητά το επιμορφωτικό περιεχόμενο 
και το κοινωνικό περιβάλλον του (Carr and Kemmis, 1997:122). Πρόκειται για τον διαλεκτικό, 
κριτικό στοχασμό που εμπεριέχει την έννοια του κριτικού διαλόγου των συμμετεχόντων με στόχο 
την ανεύρεση της καλύτερης εφικτής πρακτικής. 

Ένα παράδειγμα κριτικής-αναστοχαστικής ενδοσχολικής επιμόρφωσης 
Η μεταφορά αυτών των θεωρητικών προαπαιτουμένων, ασφαλώς, γίνεται δυσχερής στο 

πρακτικό επίπεδο. Εντούτοις θα σας παρουσιάσουμε μια «πειραματική» εφαρμογή ενός 
ενδοσχολικού επιμορφωτικού σχεδιάσματος, που υλοποιήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2011-2012, 
2012-2013και ολοκληρώθηκε το σχολικό έτος 2014-2015στο Γενικό Λύκειο Σκύδρας.  

Αρχικά, κατά το Σχολικό έτος 2011-2012, στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου 
των διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Σκύδρας, κοινοποιήθηκε από το Διευθυντή της σχολικής 
μονάδας η πρόσκληση συμμετοχής στη Δράση: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας», που οργανώθηκε, από το ΑΠΘ, στο πλαίσιο της Πράξης 
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», εντός του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ομόφωνα αποφασίστηκε από το Σύλλογο των 
διδασκόντων η ανταπόκριση στην πρόσκληση συμμετοχής στην τέταρτη φάση του Προγράμματος 
για την εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών  στη γενική δράση: «Ενδοσχολικά σεμινάρια». Επιμορφωτικό κέντρο ορίστηκε η  
σχολική μονάδα, ενώ προβλεπόταν η υλοποίηση δύο σεμιναρίων ετησίως, διάρκειας 15 ωρών το 
καθένα. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι συνεδρίες, όταν αξιοποιηθούν με κανόνες 
παιδαγωγικής ωριμότητας και υπευθυνότητας, επιτρέπουν τον συντονισμό των ενεργειών και την 
εισαγωγή καινοτομιών, εφόσον θεωρούνται ως πρωταρχική «μονάδα» ενδοσχολικής επιμόρφωσης 
(Everard, K, & Morris, G.,1996,Μαυρογιώργος,1996). Αυτό, όμως, πιστεύουμε ότι μπορεί να 
συμβεί μόνον εάν η οργάνωσή τους δεν αφορά στο λειτουργικό, θεωρητικό στάδιο, αλλά 
μετατοπιστεί σε δυναμικό-πρακτικό επίπεδο: οι εκπαιδευτικοί, αφετηριακά, πρέπει να  
ενημερώνονται  για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, για τις σύγχρονες έρευνες που γίνονται στο 
χώρο της εκπαίδευσης, να ανταλλάσουν πληροφορίες. Πρωτίστως, όμως, είναι αναγκαίο να  
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να λαμβάνουν αποφάσεις, να συναποφασίζουν, να συνεργάζονται, 
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αξιοποιώντας  τις ικανότητες και τις δυνατότητες τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, για να 
συμβάλλουν στην επίλυση σχολικών προβλημάτων και στην επίτευξη κοινών στόχων 
(Θεοφιλίδης,1991, Κωνσταντίνου, 2005). Επίσης είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι, με  βάση 
το μοντέλο δικτύωσης των σχολείων, στην επιμόρφωση προσκλήθηκαν εκπαιδευτικοί που 
εργάζονται σε διαφορετικές-όμορες σχολικές μονάδες για να ανταλλάσουν ισότιμα εμπειρίες από 
την καθημερινή τους εργασία (Χατζηπαναγιώτου,2011).  

Επομένως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των σεμιναρίων έγινε με βάση τις ιδιαίτερες 
ανάγκες και τις προτεραιότητες των επιμορφούμενων τόσο ως προς τη θεματική όσο και ως προς 
την οργάνωση. Ειδικότερα, κατά το διάστημα Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου 2012 ολοκληρώθηκε ο 
πρώτος κύκλος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις εξειδικευμένες θεματικές: (Διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας σε μικτές τάξεις, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης, αξιολόγηση της 
επίδοσης του μαθητή).  Στη (Μάιος 2012) συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός για την 
υλοποίηση του δευτέρου κύκλου της ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις επιμέρους θεματικές: 
(Διαπολιτισμική επικοινωνία, διαχείριση κρίσεων σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα με 
διαπολιτισμικές πρακτικές, επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων, αξιολόγηση των 
σεμιναρίων).   

Κατά το σχολικό έτος 2012-2013, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» του ίδιου φορέα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
συναπόφασισαν τη συνέχιση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και τη συμμετοχή τους σε «πρότζεκτ 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης»,15-20 ωρών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη 
σχολική βιβλιοθήκη με σεμιναριακή μορφή στις θεματικές: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
υλικού, εφαρμογή διαθεματικών δραστηριοτήτων και συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών 
ειδικοτήτων. Επίσης προβλεπόταν (μια φορά το μήνα) επιστημονικά εργαστήρια σ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς. Το ζητούμενο  ήταν οι εκπαιδευτικοί να εμπλακούν σε δραστηριότητες 
συναφείς με τη θεματική της επιμόρφωσης με στόχο την εφαρμογή διδακτικών πρακτικών καθώς 
και την προώθηση του αναστοχασμού και της συνεργατικής διδασκαλίας. Πράγματι οι 
εκπαιδευτικοί με ευθύνη του συντονιστή αξιολόγησαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν στην τάξη τους  
εκπαιδευτικές δράσεις συνδέοντας τη θεωρία με την έρευνα και τη διδακτική πράξη. Σε όλη τη 
διαδικασία της ερευνητικής προσπάθειας τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν ενεργά στην 
υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου και συνεργάστηκαν ισότιμα (Day, 2003:68) Μετά την 
ολοκλήρωση του «πρότζεκτ» της επιμόρφωσης- ως απόρροια της ερευνητικής-επιμορφωτικής 
διαδικασίας- πραγματοποιήθηκε ένα «Παιδαγωγικό Συμπόσιο» με θέμα «Μαθαίνω με πολλούς 
τρόπους-Διαφοροποιημένες σχολικές τεχνικές και ερευνητικές εργασίες», όπου  οι συμμετέχοντες 
παρουσίασαν τις ερευνητικές εργασίες που πραγματοποίησαν  στη σχολική τάξη και διατύπωσαν 
τις απόψεις τους για τα επιστημονικά οφέλη που αποκόμισαν αλλά και τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν στην σχολική πράξη.  

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 συναποφασίσαμε τη «μετάβαση» από την ενδοϋπηρεσιακή 
επιμόρφωση από εξωσχολικούς φορείς στην ενδοσχολική επιμόρφωση σε σχολική βάση, ώστε το 
ίδιο το διδακτικό προσωπικό να μετασχηματιστεί σε ομάδα επιμόρφωσης. Έτσι, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της σχολικής μονάδας με την Υπεύθυνη Συμβουλευτικής-Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Αγωγής Σταδιοδρομίας του Κέντρου Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού Πέλλας, διοργανώσαμε ενδοσχολικό πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο 
συντόνισαν  πεπειραμένα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου (Μανωλάκος,2009, 
Pierce & Hunsker,1996).Αυτοί οι εκπαιδευτικοί-επιμορφωτές ανάλαβαν την ανάπτυξη μιας 
θεματικής ενότητας σε ομάδα συναδέλφων τους, και πρότειναν, ως «ομάδα ειδικών»,  να 
μεταδώσουν τις επιστημονικές γνώσεις και  τη δική τους εμπειρία στα υπόλοιπα μέλη του 
επιμορφωτικού προγράμματος. Στόχος, μεταξύ άλλων αποτέλεσε η παροχή εστιασμένης 
παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής γνώσης για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας στη δημιουργία κουλτούρας συνεχούς ενδοσχολικής εκπαιδευτικής και 
επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Άλλωστε κατά τη μακρά αυτή επιμορφωτική διαδικασία οι 
εκπαιδευτικοί διαμόρφωσαν τις αντιλήψεις τους για το εκπαιδευτικό τους έργο και τον 
επαγγελματικό τους ρόλο και παράλληλα απόκτησαν την επαγγελματική τους ειδημοσύνη 
(Παπαναούμ,2003).  
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Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι αυτή η  επιμορφωτική διαδικασία  οδήγησε σε μια 

διαπλοκή της «προοπτικής του παρατηρητή» (Beobachterperspektive) με τις προοπτικές του εγώ-
εσύ, στη συγκρότηση μιας κοινότητας μάθησης. Διότι οι συμμετέχοντες δεν ανάλαβαν μόνον  την 
προοπτική του «πράττειν» του άλλου αλλά ήταν διαθέσιμοι να αντικαταστήσουν τις προοπτικές 
των συμμετεχόντων με την προοπτική του παρατηρητή και να τις μεταπλάσσουν εντός της. 
Ασφαλώς η εισαγωγή της προοπτικής του παρατηρητή στην επιμορφωτική αλληλόδραση 
προκάλεσε κατά την άποψή μας ριζικές μεταβολές, καθώς διαφάνηκε ένας νέος τρόπος 
συντονισμού του επιμορφωτικού πράττειν, συγκροτήθηκε ένας κόσμος διυποκειμενικών σχέσεων 
όπου οι συμμετέχοντες συνανήκουν στον ίδιο κοινωνικό κόσμο. Με την εξέλιξη αυτή 
συγκροτήθηκε η τυπική έννοια του «κοινωνικού κόσμου», που διαφοροποιείται πλέον από τον 
«αντικειμενικό» και τον «υποκειμενικό κόσμο» και ολοκληρώνεται η «δομή προοπτικών». Στο 
«συμβατικό» στάδιο της εξωσχολικής επιμόρφωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του 
συστήματος προοπτικών. Το πέρασμα στο «μετασυμβατικό» στάδιο, αυτό της ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης, συνδέθηκε αντίθετα με αλλαγή της στάσης απέναντι στον κοινωνικό κόσμο. Στο 
«μετασυμβατικό» στάδιο η εμφάνιση της υποθετικής στάσης απέναντι στα αυτονόητα του 
βιόκοσμου, στις μέχρι πρότινος αντιλήψεις και δοξασίες των συμμετεχόντων,  πίεσε για την 
αναδιοργάνωση του βασικού κοινωνιογνωστικού εξοπλισμού των υποκειμένων. Αυτό σημαίνει 
ότι απόκτησε ουσιαστική σημασία η αναστοχαστική μορφή της επικοινωνιακής δράσης, δηλαδή ο 
διάλογος. Για το υποκείμενο που αναλαμβάνει την υποθετική στάση, τα αυτονόητα του 
κοινωνικού βιόκοσμου τίθενται σε απόσταση, διανοίγεται το πεδίο της αυτονομίας και της 
υπεύθυνης δράσης, η οποία προσανατολίζεται σύμφωνα με κανόνες που μπορούν να είναι το 
αποτέλεσμα μιας καθολικής συναίνεσης, κανόνες που υπόκεινται σε κριτικό έλεγχο και συλλογική 
επεξεργασία. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί-επιμορφωτές ένοιωσαν ικανοποιημένοι διότι 
αντιλήφθηκαν  την αίσθηση της δημιουργίας και επιτυχίας, την εκτίμηση, την αυτοεκτίμηση και 
την αποδοχή από τους άλλους, δημιουργώντας τις κατάλληλες τυπικές και άτυπες συνθήκες 
επιμόρφωσης και αναστοχασμού. Ασφαλώς με την αλλαγή των ρόλων στην επιμορφωτική 
διαδικασία και την αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν, με τον ενεργητικό και εποικοδομητικό ρόλο 
που ανάλαβαν, τη διαφοροποίηση των επαγγελματικών τους ρόλων, την ανάληψη ποικίλλων 
αρμοδιοτήτων, προέκυψαν νέες απαιτήσεις για τον επαγγελματικής τους εξέλιξη. Διότι δεν 
επιμορφώνουν απλώς αλλά αποκτούν την ικανότητα να θέτουν και να πραγματώνουν 
επιμορφωτικούς στόχους, δηλαδή πραγματοποιείται μια αλλαγή συνείδησης της σχολικής 
πραγματικότητας, με καθοριστική σημασία για τους ίδιους και τους μαθητές τους: ικανότητα για 
αξιολόγηση, τη διάγνωση στόχων, την παροχή συμβουλών και την επίτευξη στόχων. 

Για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της σχολικής μονάδας χρειάζεται να συνυπάρξει 
ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ατόμων που την απαρτίζουν  και της δίνουν ψυχή και νόημα. 
Αφενός η υλοποίηση τέτοιων εκπαιδευτικών δομών μέσα στο σχολείο προϋποθέτει την 
αποδυνάμωση των πανίσχυρων δομών της συστημικής ορθολογικότητας που απαιτούν την 
αυτοεργαλειοποίηση και συγκεντροποίηση με στόχο την κυριάρχηση και την υποταγή των 
υποκειμένων στη βάση της διαιώνισης των παραδοσιακών δομών κοινωνικού ελέγχου και της 
υπηρέτησης των αναγκαιοτήτων της συστημικής διατήρησης.(Περπερίδης, 2015:11-16). 
Αφετέρου τη μετάβαση στη «βιοκοσμική» δόμηση του σχολείου που συνεπάγεται την αποδοχή 
της χειραφετητικής και της ριζοσπαστικής  υπόσχεσης της εκπαίδευσης για την επίτευξη μιας νέας 
κοινωνικής κουλτούρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί το κριτικό- επιμορφωτικό 
«μοντέλο» που περιγράψαμε είναι η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η  
αυτονόμηση της σχολικής μονάδας (Πασιαρδής, 2004). Συγχρόνως θεωρούμε αναγκαία την 
κατοχύρωση των όρων που είναι αναγκαίοι για την πραγματοποίηση ενός ελεύθερου 
αυτοκαθορισμού των δομών επιμόρφωσης, που απαιτούν αλλαγή στη βιοπράξη του Σχολείου, μια 
αναδόμηση των προτεραιοτήτων σύμφωνα με τις οποίες οργανώνει ο εκπαιδευτικός τη ζωή του 
εντός της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης, με την έννοια της επίτευξης μιας  αυτόνομης-
αποκεντρωμένης «μορφή ζωής» (Lebensform) (Himmelmann, 2004:9). Αυτό σημαίνει ότι η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και, κατά συνέπεια η ίδια η εκπαίδευση  μπορεί και πρέπει  να 
αποτελέσει το μοχλό υπέρβασης του μονοδιάστατου οικονομικιστικού μοντέλου της αρχής της 
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ωφελιμότητας  που συνθλίβει τη μετανεωτερική εκπαιδευτική πολιτική, καθόσον, όπως 
πιστεύουμε, η εκπαίδευση, κυρίως με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, μπορεί να διασφαλίζει τη 
σχετική «αυτονομία» στις διάφορες εκφάνσεις της. 

Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις η διαπαιδαγωγική πράξη λοιπόν μπορεί να αποβεί «νησίδα» 
ελεύθερης επικοινωνίας, ανθρώπινης έκφρασης, διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης 
σύγχρονων ζητημάτων χωρίς να υπακούει απαρέγκλιτα στις τεχνοκρατικές επιταγές του 
συστημικού υπολογιστικού Λόγου. Οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων γίνονται 
συνδιαμορφωτές σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των κοινών τους ενδιαφερόντων, της κοινής 
προοπτικής τους, προσδιορίζουν τους στόχους και τα μέσα πραγμάτωσης της κοινής γνωστικής 
και κοινωνικής ταυτότητάς τους, αυτοπροσδιορίζονται, αυτοκαθορίζονται και αυτοοργανώνονται 
υπό τους άξονες μιας νέας, «βιοκοσμικής» προοπτικής. Επιπλέον προάγεται η συνεργασία και η 
αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών όμορων σχολικών μονάδων που μπορεί να συνεισφέρει με την 
ενθάρρυνση και την αύξηση τέτοιων ενδοσχολικών επιμορφώσεων  στη δημιουργία 
εμπλουτισμένου επιμορφωτικού δικτύου. Συμπερασματικά κρίνουμε αξιόλογο να ειπωθεί ότι αυτή 
η αποκτηθείσα επιμορφωτική εμπειρία, λειτουργώντας ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός, θα 
επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να συνδιαμορφώσουν μια μόνιμη, υγιή δημοκρατική σχολική 
κουλτούρα δομημένη σε επικοινωνιακές μορφές εκπαιδευτικής δράσης που μπορούν να προάγουν 
δημοκρατικές αξίες, να διασφαλίσουν δυνατότητες για συμμετοχή, συνδιαμόρφωση, 
αλληλοαναγνώριση, υπευθυνότητα και ανεκτικότητα, αξίες που θεωρούνται θεμελιακές για την 
περαιτέρω αναβάθμισης τη σχολικής ζωής, της σχολικής πράξης και της διδακτικής οργάνωσης 
στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. 
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Περίληψη 

Το νέο νομικό πλαίσιο (ν. 3966/2011 και οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι) έφερε σημαντικές αλλαγές στη 
στοχοθεσία και τη λειτουργία των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων. Μεταξύ αυτών, ήταν και η 
λειτουργία ομίλων. Στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών λειτούργησαν 
κατά το σχολικό έτος 2013-14 εννέα εκπαιδευτικοί όμιλοι. Θελήσαμε να εξετάσουμε την άποψη γονέων και 
μαθητών για αυτή την καινοτομία. Για την αποτίμηση της λειτουργίας των ομίλων πραγματοποιήθηκε 
έρευνα με διαδικτυακά ερωτηματολόγια σε γονείς – κηδεμόνες και μαθητές. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια των γονέων. Η λειτουργία των ομίλων κρίθηκε 
γενικά ικανοποιητική. 
Λέξεις κλειδιά: Πειραματικά Σχολεία, όμιλοι Αριστείας, Αξιολόγηση, Έρευνα Πεδίου 

Εισαγωγή 

Ο θεσμός των ομίλων εισήχθη για πρώτη φορά στη δημόσια εκπαίδευση με την §δ, αρθρ 36, ν. 
3966/2011. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι σε πολλά σχολεία και πριν την παραπάνω πρόβλεψη 
λειτούργησαν όμιλοι σε άτυπη και εθελοντική βάση. Επομένως με βάση το νέο νομικό πλαίσιο, ο 
όμιλοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες μαθητών με ειδικές ικανότητες και γενικότερα την 
καινοτομία και την αριστεία στην εκπαίδευση. 

Γύρω από θέμα της αριστείας στην εκπαίδευση έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές απόψεις. 
Σχηματικά, ορίζονται σε δυο κατευθύνσεις. 

Η πρώτη άποψη συσχετίζει τον όρο αριστεία στην εκπαίδευση με τον όρο ποιότητα (Harvey & 
Green 1993). Απαντώνται δύο εκδοχές της έννοιας αριστεία σε σχέση με την εκπαίδευση: α) η 
αριστεία που αφορά στην επίτευξη υψηλών εκπαιδευτικών προτύπων από κάποιο εκπαιδευτικό 
οργανισμό και β) η αριστεία που αφορά στην καλή ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλες τις φάσεις 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η δεύτερη εκδοχή θεωρείται σημαντικότερη και προϋπόθεση της 
πρώτης. Τονίζεται δε ότι για την επίτευξη της δεύτερης προσέγγιση της έννοιας της αριστείας 
είναι σημαντική η συστηματική καλλιέργεια μιας κουλτούρας ποιότητας από τα μέλη του 
εκπαιδευτικού οργανισμού (Καρύδας, 2013). 

Η Kathryn L. Allan (2007) διακρίνει δύο παρόμοιες εκφάνσεις του όρου αριστεία στην 
εκπαίδευση. Υποστηρίζει πώς η αριστεία στην πρώτη εκδοχή της συνδέεται ευθέως με την 
επίδοση των μαθητών και μαθητριών και βοηθά στο να ξεχωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες 
των υψηλών επιδόσεων από τους μέτριους και χαμηλών επιδόσεων μαθητές και μαθήτριες. 
Ονομάζει αυτή την εκδοχή της αριστείας παραδοσιακή και επισημαίνει ότι αυτή τείνει να 
δημιουργήσει νικητές και ηττημένους μεταξύ του μαθητικού δυναμικού. Υποστηρίζει ότι αυτή η 
εκδοχή εξυπηρετεί εντέλει την αγορά εργασίας η οποία έχει ανάγκη από διάφορους εργαζόμενους, 
εργαζόμενους υψηλών και χαμηλών προσόντων, εργαζόμενους που θα αναλάβουν εργασίες με 
ποικίλο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Στον αντίποδα αυτής της όψης, η Allan διακρίνει μια 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 627 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

δεύτερη εκδοχή την οποία ονομάζει μοντέρνα ή σύγχρονη προσέγγιση της αριστείας (modernising 
view) ή αριστεία θετικού απολογισμού (positive-sum game). Η επιδίωξη αυτής της μορφής 
αριστείας, μας λέει, δίνει έμφαση στην ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων όλων των μαθητών 
και μαθητριών (και όχι μόνο των λίγων) και βασίζεται στην υπόθεση ότι «περισσότερη και 
καλύτερη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά σημαίνει υψηλές γνωστικές και πνευματικές επιτεύξεις 
για το σύνολο της κοινωνίας» (Allan, 2007, p. 9, Καρύδας, 2013).  

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς και προσεγγίσεις, μπορούμε με σχετική ασφάλεια να 
προτείνουμε ότι η αριστεία σε ένα σχολείο θα μπορούσε να επιτευχθεί με τους εξής δύο τρόπους: 
 

1. Με την επιλογή (με συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης) μόνο των αριστούχων 
μαθητών και μαθητριών για να φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο – οπότε μιλούμε για την 
επιδίωξη της αριστείας μέσω της δημιουργίας ενός σχολείου ‘μαθητικής αφρόκρεμας’. 

2. Με την δημιουργία ενός καλού και ποιοτικού σχολείου για όλα τα παιδιά - περίπτωση 
στην οποία η έννοια αριστεία αφορά στην ποιότητα του σχολείου καθεαυτού, ήτοι στην 
ποιότητα των υποδομών, των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
(Καρύδας, 2013). 

Η άποψη που ομόφωνα επικράτησε στο σύλλογο διδασκόντων του Σχολείου μας ήταν η 
δεύτερη. Υποστηρίχθηκε ότι το σημαντικό είναι η λειτουργία ενός καλού σχολείου για όλα τα 
παιδιά που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράδειγμα για όλα τα σχολεία.  

Στη λογική αυτή, για τη συμμετοχή μαθητών στον όμιλο ελήφθη υπόψη κατεξοχήν το 
ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ δεν διενεργήθηκε επιλογή με βάση τις επιδόσεις τους. Αντίθετα, 
για να καλυφτεί η αυξημένη ζήτηση κάποιων ομίλων προχωρήσαμε στη λειτουργία διπλών 
τμημάτων. 

Το σχολικό έτος 2013-2014 στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο λειτούργησαν 9 όμιλοι, ενώ 
προτάθηκαν άλλοι 4 που δεν λειτούργησαν λόγω χαμηλού αριθμού αιτήσεων συμμετοχής. 

Μέθοδος 

Σκοπός της έρευνας είναι να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας των ομίλων από την 
οπτική των γονέων και των μαθητών με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του πρώτου χρόνου 
λειτουργίας. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από γονείς και μαθητές μέσω ανώνυμων ψηφιακών 
ερωτηματολογίων.  

Τα διερευνούμενα πεδία είναι: 
 Οι στάσεις των γονέων και των μαθητών σχετικά με τους ομίλους 
 Οι στάσεις των μαθητών σχετικά με τους ομίλους 
 Τα κριτήρια επιλογής ομίλων από γονείς/κηδεμόνες και μαθητές  
 Το βαθμό υλοποίησης των στόχων των Ε.Ο.  
 Οι προτιμήσεις γονέων και μαθητών για τη λειτουργία ομίλων κατά το επόμενο 

σχολικό έτος. 
Η εισηγητική ομάδα σχεδίασε δύο ψηφιακά ερωτηματολόγια, ένα για γονείς και ένα για 

μαθητές. Παράλληλα, δημιουργήθηκε τεχνολογική πλατφόρμα, προσβάσιμη μέσω διαδικτύου, 
που διευκόλυνε στην καταχώριση και αποδελτίωση των αποτελεσμάτων, ενώ εξασφάλιζε την 
ανωνυμία. Για την πλατφόρμα αυτή αξιοποιήθηκε η εφαρμογή Google Apps for Education, 
κατάλληλα παραμετροποιημένη για το διαδικτυακό χώρο ονόματος του σχολείου.  

Μετά την πιλοτική συμπλήρωση από μικρό αριθμό γονέων (χρησιμοποιήθηκαν γονείς που 
ταυτόχρονα είναι και εκπαιδευτικοί του σχολείου) και μαθητών προχωρήσαμε στην επόμενη 
φάση. Οι γονείς, με έγγραφο σημείωμα που στάλθηκε μέσω των μαθητών, κλήθηκαν να 
επισκεφθούν συγκεκριμένη διαδικτυακή διεύθυνση και να συμπληρώσουν το ψηφιακό 
ερωτηματολόγιο. Παράλληλα επιλέχθηκαν οι Δ΄ και η ΣT΄ τάξη ως επαρκές και 
αντιπροσωπευτικό δείγμα (μεσαία και μεγάλη τάξη, αποφασίστηκε να μη συμμετέχουν μαθητές 
μικρότερων τάξεων αφού θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η ωριμότητα των απαντήσεων). 
Ζητήθηκε από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής να αφιερώσουν 
λίγα λεπτά, σε εθελοντική βάση, για το σκοπό αυτό.  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 628 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, 
όπως αυτές εκφράστηκαν στις παιδαγωγικές συναντήσεις του σχολείου καθώς και η εμπειρία μας 
από τη διοικητική διαχείριση των ομίλων. 

Αποτελέσματα 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 39 καταχωρήσεις ερωτηματολογίων από γονείς και 65 από 
μαθητές. Παρακάτω παρατίθενται και αναλύονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των 
γονέων. 

Συμμετοχή σε ομίλους 

 
Στην ερώτηση «1. Σε ποια τάξη φοιτά ο μαθητής του οποίου είστε γονέας;» το μεγαλύτερο 

ποσοστό προέρχεται από την Δ΄ τάξη (42%) και ακολουθούν η Ε΄ (23%), η ΣΤ΄ (19%), η Γ΄ 
(13%) και η Β΄ (3%). Ακολουθούν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ερωτήσεων σχετικά με τη 
συμμετοχή στους ομίλους. 

Πίνακας 1. Απαντήσεις στις ερωτήσεις 2 και 3. 

1. Το παιδί σας 
παρακολουθεί 
κάποιον όμιλο; 

Απαντήσεις Ποσοστό 2. Στην αρχή της 
χρονιάς σκεφτήκατε 
να συμμετάσχει το 
παιδί σας σε 
κάποιους ομίλους;  

Απαντήσεις Ποσοστό

Όμιλος 
φιλαναγνωσίας 

6 13% 
Όμιλος 
φιλαναγνωσίας 

10 16% 

Όμιλος 
λογοτεχνίας 

2 4% Όμιλος λογοτεχνίας 1 2% 

Όμιλος Εικαστικών 5 11% Όμιλος Εικαστικών 7 11% 
Όμιλος 
Γεωγραφίας 

2 4% Όμιλος Γεωγραφίας 2 3% 

Όμιλος 
Πληροφορικής 

2 4% 
Όμιλος 
Πληροφορικής 

3 5% 

Όμιλος Εικαστικών 
Τεχνών και 
Ελεύθερης 
έκφρασης 

4 9% 
Όμιλος Εικαστικών 
Τεχνών και 
Ελεύθερης έκφρασης 

9 14% 

Όμιλος Μουσικής 4 9% Όμιλος Μουσικής 6 9% 
Όμιλος Αγγλικής 
Γλώσσας 

6 13% 
Όμιλος Αγγλικής 
Γλώσσας 

7 11% 

Όμιλος 
Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
(Πινγκ-Πονγκ) 

4 9% 
Όμιλος Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης 
(Πινγκ-Πονγκ) 

7 11% 

Όχι, δεν 
παρακολούθησε 
κάποιο όμιλο 

10 22% 
Όμιλος Αθλητισμού- 
Ολυμπιακών 
Αθλημάτων 

4 6% 

   Όμιλος Ιστορίας των 
Μαθηματικών 

3 5% 

   Όμιλος Ποίησης 1 2% 
   Όμιλος Επεξεργασίας 

& παραγωγής 
κειμενικών ειδών 

3 5% 
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Πίνακας 2. Απαντήσεις στις ερωτήσεις 4 και 5. 

4. Γιατί διαλέξατε να 
συμμετέχει σε 
κάποιο όμιλο; 

Απαντήσεις Ποσοστό 5. Γιατί δεν 
δηλώσατε 
συμμετοχή σε 
κάποιον όμιλο 

Απαντήσεις Ποσοστό

Μου άρεσε το θέμα 4 14% Δήλωσαμε, αλλά ο 
όμιλος δεν 
λειτούργησε 

1 8% 

Άρεσε το θέμα στο 
παιδί μου 

17 61% Δεν βρήκαμε κάτι 
που να μας 
ενδιαφέρει 

1 8% 

Το παιδί μου είναι 
πολύ καλός-καλή σε 
αυτό 

2 7% Δεν είχαμε αρκετή 
ενημέρωση 

0 0% 

Το παιδί μου 
χρειάζεται βοήθεια σε 
αυτό το μάθημα 

1 4% Δεν μας βόλευαν οι 
ώρες 

11 85% 

Βόλευε το πρόγραμμά 
μου 

1 4% Δεν το βρήκαμε 
σημαντικό 

0 0% 

Πίστευα πως θα 
βοηθήσει το παιδί μου 
στα μαθήματα 

3 11%    

Πίστευα πως θα 
βοηθήσει το παιδί μου 
στις εξετάσεις για το 
γυμνάσιο 

0 0%    

 

Πίνακας 3. Απαντήσεις στην ερώτηση 6. 

6. Το επόμενο σχολικό έτος θα θέλατε το παιδί σας να 
παρακολουθήσει κάποιον όμιλο; 

Απαντήσεις Ποσοστό

Όμιλος φιλαναγνωσίας 4 6% 
Όμιλος λογοτεχνίας 4 6% 
Όμιλος Εικαστικών 6 9% 
Όμιλος Γεωγραφίας 2 3% 
Όμιλος Πληροφορικής 8 11% 
Όμιλος Εικαστικών  5 7% 
Όμιλος Μουσικής 8 11% 
Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας 8 11% 
Όμιλος Αθλητισμού 13 19% 
Όμιλος προετοιμασίας για τις εξετάσεις του γυμνασίου  9 13% 
Όμιλος προετοιμασίας για τα μαθήματα του σχολείου 3 4% 

Οι απόψεις μας για το θεσμό των ομίλων 
Στη συνέχεια οι απόψεις των γονέων αξιολογήθηκαν βάσει κλίμακας Likert 4 βαθμίδων (4: 

Συμφωνώ απόλυτα – 1: Διαφωνώ απόλυτα και 0: Δεν έχω άποψη). Τα αποτελέσματα των 
απαντήσεων συνοψίζονται παρακάτω. 
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Πίνακας 4. Απαντήσεις στις ερωτήσεις 7 έως 12. 

Ερώτηση Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Δεν έχω 
Άποψη 

7. Στον όμιλο πρέπει να 
γίνονται πράγματα που 
βοηθάνε τους μαθητές να 
καταλάβουν καλύτερα το 
μάθημα του σχολείου. 

12 (31%) 11 (28%) 13 (33%) 2 (5%) 1 (3%) 

8. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα 
έχει την αποκλειστική 
ευθύνη για το πόσο καλή 
είναι η εργασία που γίνεται 
στον όμιλο. 

14 (36%) 17 (44%) 7 (18%) 0 (0%) 1 (3%) 

9. Ο μαθητής, για να τα 
καταφέρνει καλά στον όμιλο, 
πρέπει να προετοιμάζεται και 
στον ελεύθερό του χρόνο. 

3 (8%) 5 (13%) 18 (46%) 13 (33%) 0 (0%) 

10. Οι όμιλοι είναι για τα παιδιά 
του έχουν κάποιο «ταλέντο». 

1 (3%) 2 (5%) 24 (62%) 10 (26%) 2 (5%) 

11. Τα πράγματα που γίνονται 
στον όμιλο πρέπει να 
αναπτύσσουν / επεκτείνουν 
τα ενδιαφέροντά του μαθητή. 

22 (56%) 17 (44%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

12. Ο μαθητής πρέπει να 
αφιερώνει με ευχαρίστηση 
τον ελεύθερο χρόνο του στον 
όμιλο – αλλιώς δε χρειάζεται 
να συμμετέχει. 

17 (44%) 19 (49%) 2 (5%) 1 (3%) 0 (0%) 

Ο όμιλος- όμιλοι που παρακολούθησε το παιδί μου 
 

Πίνακας 5. Απαντήσεις στις ερωτήσεις 13 έως 15. 

Ερώτηση Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Δεν 
έχω 

Άποψη 
13. Ο όμιλος είναι περίπου όπως 

τον περιμένατε. 
5 (19%) 19 (70%) 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 

14. Ο μαθητής πρέπει να 
αφιερώνει με ευχαρίστηση τον 
ελεύθερο χρόνο του για τη 
συμμετοχή του στον όμιλο. 

14 (52%) 11 (41%) 2 (7%) 0 (0%) 1 (3%) 

15. Τα πράγματα που γίνονται 
στον όμιλο αναπτύσσουν τα 
ταλέντα των μαθητών πάνω 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

6 (22%) 16 (59%) 0 (0%) 2 (7%) 3 (11%) 

Συζήτηση 
Στην έρευνα συμμετείχαν κυρίως γονείς των οποίων τα παιδιά συμμετείχαν στους ομίλους 

(78%, έναντι 22% που τα παιδιά τους δεν συμμετείχαν). Το ενδιαφέρον στους ομίλους που τελικά 
λειτούργησαν είναι σχετικά ισοκατανεμημένο (9-16% στους γονείς, οι προτιμήσεις για κάθε 
όμιλο). 
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Κύριο κριτήριο για την επιλογή ομίλου είναι η επιθυμία των μαθητών (61% στους γονείς). Το 
παραπάνω επιβεβαιώνεται από το ότι οι πιο «μαθησιακοί» όμιλοι που θα μπορούσαν να έχουν 
σχέση με την προετοιμασία των μαθητών και τις εξετάσεις συγκέντρωσαν πολύ λίγες προτιμήσεις 
(Μαθηματικά, 5% στους γονείς, Γλώσσα 5% στους γονείς). Εξάλλου μόνο το 4% των γονέων 
επιθυμούν τη λειτουργία ομίλου προετοιμασίας για τα μαθήματα του σχολείου.  

Αντίφαση, ωστόσο. επισημαίνεται στις απαντήσεις στην ερώτηση 7: «Στον όμιλο πρέπει να 
κάνουμε πράγματα που μας βοηθάνε να καταλάβουμε καλύτερα το μάθημα του σχολείου», όπου το 
59% των γονέων απαντά θετικά. Προφανώς είναι κατανοητό από όλους ότι η διαθεματική και 
διεπιστημονική προσέγγιση του «μαθήματος» των ομίλων βοηθά τον μαθητή να αναπτύξει 
μαθησιακές δεξιότητες που του είναι χρήσιμες σε όλο το φάσμα της μαθησιακής διαδικασίας. Οι 
γονείς δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ευχαρίστηση που αντλούν από τη συμμετοχή στους ομίλους 
τα παιδιά τους (91%). Θεωρείται πως οι όμιλοι ανέπτυξαν τα ταλέντα των μαθητών (81% γονείς).  

Ένα μέρος των γονέων ζητούν να λειτουργήσει όμιλος προετοιμασίας για τις εξετάσεις (14%). 
Την παραπάνω απάντηση δίνουν γονείς της Δ΄ και Ε΄ τάξης φανερώνοντας την ανησυχία τους για 
το τι θα αντιμετωπίσουν την επόμενη ή τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά. Αντίθετα, το παραπάνω 
ποσοστό στους μαθητές είναι πολύ χαμηλό (4%). Όλοι οι μαθητές που ζητούν τη λειτουργία 
ομίλου προετοιμασίας για τις εξετάσεις είναι μαθητές της ΣT΄ τάξης, που την χρονική στιγμή που 
γίνεται η έρευνα έχουν αρχίσει να ανησυχούν για τις επερχόμενες εξετάσεις. 

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι η λειτουργία των ομίλων στο ΠΣΠΠ το σχ. Έτος 2013-2014 ήταν 
επιτυχής. Οι όμιλοι που λειτούργησαν δεν παρουσίασαν διαρροή μαθητών, ολοκλήρωσαν τη 
θεματολογία τους και πραγματοποίησαν τον προβλεπόμενο αριθμό συναντήσεων. Σαφής από την 
έρευνα είναι η ικανοποίηση γονέων γενικά για το θεσμό αλλά και για κάθε όμιλο, ειδικά αφού οι 
προτιμήσεις για την επόμενη σχολική χρονιά κυμαίνονται στα περσινά ποσοστά. Ικανοποίηση για 
την λειτουργία τους εξέφρασαν και οι εκπαιδευτικοί στις παιδαγωγικές συναντήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν και εξέφρασαν την διάθεση να συνεχίσουν και το επόμενο σχολικό έτος. 

Συμπεράσματα 

Από την παρούσα έρευνα εντοπίστηκε ποσοστό μαθητών που δεν μπόρεσε να συμμετάσχει 
στους ομίλους γιατί «δεν βόλευε η ώρα», λόγω των εξωσχολικών δραστηριοτήτων κάθε μαθητή. 
Σκόπιμο θα ήταν, οι όμιλοι να προκηρύσσονται όσο το δυνατό νωρίτερα ώστε να βοηθιέται ο 
οικογενειακός προγραμματισμός. Αυτό βέβαια προϋποθέτει έγκαιρη στελέχωση των σχολείων σε 
προσωπικό ώστε να καταρτίζεται άμεσα το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που βρίσκεται σε συνάρτηση με 
τη λειτουργία των ομίλων. Πρέπει επίσης να υπολογιστεί και το επιπλέον κόστος. Η λειτουργία 
των ομίλων εκτός των άλλων προϋποθέτει τη διάθεση διδακτικού ωραρίου που αναλογεί σε κάθε 
εκπαιδευτικό. Είναι διατεθειμένη η Πολιτεία αυτή την εποχή να διαθέσει διδακτικές ώρες; Η 
απάντηση μπορεί να δοθεί από το διαφαινόμενο όφελος, την ικανοποίηση των γονέων και την 
αντικατάσταση «εξωσχολικών δραστηριοτήτων» που έχουν κόστος για τους γονείς. 

Τέλος,  από τη συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και την εμπειρία μας ως διοικητικά στελέχη 
του σχολείου είναι σαφές ότι το κόστος λειτουργίας των ομίλων είναι σημαντικό για το ταμείο του 
σχολείου. 140 μαθητές είναι ένα ακόμα σχολείο, θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση για το σχολείο ώστε να θεωρούνται οι όμιλοι ως επιπλέον τάξεις. 

Θεωρούμε ότι ο θεσμός των Ομίλων αποτελεί τη σημαντικότερη καινοτομία του Ν. 3966/11 
που μπορεί να γενικευτεί σε όλα τα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εισάγεται στην 
εκπαίδευση ξεκινώντας από τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Μπορεί να αποτελέσει πυρήνα 
ανάδειξης ιδιαιτέρων ταλέντων αλλά και μέσο αντιμετώπισης ανισοτήτων. Ο συγκερασμός αυτός 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή μιας βασικής αρχής της δημόσιας εκπαίδευσης:  

«Το γνήσιο δημοκρατικό καθεστώς, δεν προορίζεται ούτε συμφέρον έχει να συμπιέσει και να 
πνίξει, αλλά ν’ απελευθερώσει και ν’ αναφτερώσει τα εκλεκτά άτομα, τις εξέχουσες προσωπικές 
δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στο κοινωνικό σώμα.  
Η δέσμευση και ο περιορισμός έρχεται κατόπι, σε μιαν άλλη περιοχή συνθηκών του συλλογικού 

βίου: η Δημοκρατία δεν ανέχεται το «προνόμιο» των ολίγων όταν τούτο αναιρεί την αδαμάντινη 
αρχή της: ίσες ευκαιρίες για όλους» (Παπανούτσος, 1965). 
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Η συμβουλευτική ομηλίκων στον χώρο του σχολείου 
 

Σταβάρα Χαρίκλεια  
Δασκάλα, MEd στη Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας και Στατιστική  

haroula_lar7@hotmail.com 

Περίληψη 

Η συμβουλευτική ομηλίκων στον χώρο του σχολείου αποτελεί ένα σύστημα προσφοράς και αποδοχής 
βοήθειας μεταξύ των μαθητών και στοχεύει στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών που 
συμμετέχουν, αλλά και στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος στο σχολείο. Παρόλο που η αξία της 
συμβουλευτικής ομηλίκων έχει επιβεβαιωθεί από πλήθος ερευνών, η πρακτική αυτή παραμένει άγνωστη 
στην εκπαιδευτική κοινότητα. Γι’ αυτό τον λόγο, μέσα από την παρούσα εργασία επιδιώκεται μια 
συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για 
τις μορφές που μπορεί να πάρει η συμβουλευτική ομηλίκων, τα οφέλη της για τους συμβούλους ομηλίκων 
και για τους συμβουλευόμενους, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί με σκοπό τη 
διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου. 
Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική ομηλίκων, κύκλος των φίλων, συστήματα φιλίας, διαμεσολάβηση και 
επίλυση συγκρούσεων 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στον χώρο του σχολείου αύξηση του ποσοστού των 
παιδιών που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών στον τομέα της σχολικής και 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Για τον λόγο αυτό, έχει αρχίσει να εκτιμάται όλο και περισσότερο 
η σημασία του κοινωνικού πλαισίου του σχολείου και, συνεπώς, να τονίζεται ότι τα στοιχεία που 
πρέπει να χαρακτηρίζουν μια σχολική κοινότητα είναι τα μέλη της να νοιάζονται και να στηρίζουν 
το ένα το άλλο, να έχουν ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητές της, να 
ταυτίζονται με την ομάδα και να αισθάνονται ότι ανήκουν σε αυτή. Γίνεται, δηλαδή, λόγος για ένα 
«σχολείο που νοιάζεται και φροντίζει» (Battistich, Solomon, Watson & Schaps, 1997). Η οπτική 
αυτή αναγνωρίζει ότι το σχολείο δεν πρέπει να στοχεύει μόνο στη μόρφωση και την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών, αλλά να προχωρά στη δημιουργία μιας ποιοτικής επικοινωνίας 
και συναισθηματικής σχέσης μεταξύ των μελών του, έτσι ώστε να συμβάλλει στην προαγωγή της 
ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Η ψυχική ανθεκτικότητα στα παιδιά αναπτύσσεται ραγδαία σε 
περιβάλλοντα και ομάδες στις οποίες αυτά νιώθουν συνδεδεμένα. Οι ομάδες στήριξης των 
συνομηλίκων στις οποίες τα παιδιά νιώθουν ότι ανήκουν, αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες 
και προωθούν την ψυχική ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα σε νέα άτομα που υπάγονται σε «ομάδες 
κινδύνου» (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2014). Ως εκ τούτου, η χρήση δεξιοτήτων στήριξης και 
συμβουλευτικής από μαθητές σε μαθητές στην καθημερινή σχολική πρακτική μπορεί να οδηγήσει 
σε πολύ θετικά αποτελέσματα (Λοΐζου & Στιβακτάκη, 2014). 

Είναι γεγονός ότι η ομάδα των συνομηλίκων ασκεί μεγάλη επιρροή στην ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, καθώς μέσα από τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις 
μπορούν να μάθουν πολλά για τον εαυτό τους και τους άλλους. Οι νέοι πολύ συχνά στρέφονται 
για στήριξη, πρωτίστως, στους φίλους τους όταν αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση. Ο 
βασικότερος λόγος είναι πως πιστεύουν ότι εκείνοι θα τους καταλάβουν καλύτερα. Πράγματι, οι 
συνομήλικοι μοιράζονται την ίδια ιστορία και ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο και έχουν τη 
διάθεση να ακούσουν και να στηρίξουν ο ένας τον άλλο σε μια δύσκολη κατάσταση, όπου ο 
«ειδικός» δεν είναι διαθέσιμος. Επιπλέον, τα παιδιά και οι έφηβοι αρκετές φορές νιώθουν πιο 
ελεύθεροι να μοιραστούν τις σκέψεις τους με τους συνομηλίκους τους απ’ ό,τι με έναν ενήλικο 
(Morgan, 1994). 
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Ορισμός της συμβουλευτικής ομηλίκων 

Η συμβουλευτική ομηλίκων ορίζεται ως «ένα σύστημα προσφοράς και αποδοχής βοήθειας 
μεταξύ ατόμων όμοιας ηλικίας, το οποίο στηρίζεται στις βασικές αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, 
της υπευθυνότητας και της κατανόησης» (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2014: 32). Σύμφωνα με τις 
Μαλικιώση-Λοΐζου, Στιβακτάκη και Τσερμίδου (2007: 251) η συμβουλευτική ομηλίκων είναι «η 
προσφορά στήριξης, παρηγοριάς, ηρεμίας, φιλίας, μεσολάβησης σε συγκρούσεις, αλλά και 
συμφιλίωσης ατόμων απομακρυσμένων μεταξύ τους, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 
από σχέσεις ισότητας και αμοιβαιότητας και όχι ιεραρχίας». Η συμβουλευτική ομηλίκων 
παρέχεται από άτομα που δεν είναι επαγγελματίες, αλλά διαθέτουν τη θέληση να προσφέρουν 
βοήθεια και στήριξη (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2014). Απευθύνεται σε άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση 
λόγω μιας κατάστασης στην οποία βρίσκονται και που δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν. Η 
φιλοσοφία της εδράζεται στην έμφυτη και αυθόρμητη προσφορά που υπάρχει μεταξύ φίλων και 
μπορεί να λειτουργήσει σε ποικιλία πλαισίων και περιπτώσεων, σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή 
ομάδα (Μαλικιώση-Λοΐζου κ. ά., 2007). 

Μορφές συμβουλευτικής ομηλίκων 

Η συμβουλευτική ομηλίκων μπορεί να πάρει πολλές μορφές, οι οποίες ομαδοποιούνται σε δύο 
κατηγορίες: α) εκείνες που δίνουν έμφαση στη συναισθηματική στήριξη και β) εκείνες που δίνουν 
έμφαση στη στήριξη σε ακαδημαϊκά θέματα. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις μορφές της 
συμβουλευτικής ομηλίκων που δίνουν έμφαση στην παροχή συναισθηματική στήριξης, οι οποίες 
είναι οι «κύκλοι των φίλων» (circles of friends), τα συστήματα φιλίας (befriending/buddying 
systems/peer partnership) και η διαμεσολάβηση και επίλυση συγκρούσεων (mediation and conflict 
resolution) (Μαλικιώση-Λοΐζου κ. ά., 2007˙ Sharp & Cowie, 1998). Στον Πίνακα 1 αναφέρονται 
οι μορφές συμβουλευτικής ομηλίκων ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται. 
Ωστόσο, οι μορφές αυτές μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν ανάλογα με την 
ηλικία των παιδιών (Cowie & Wallace, 2000). 

Πίνακας 1: Είδη συμβουλευτικής ομηλίκων ανά ηλικιακή ομάδα παιδιών 

 7-9 ετών 9-11 ετών 11-18+ ετών 

Κύκλος των φίλων Ναι Ναι Ναι 
Συστήματα φιλίας Ναι Ναι Ναι 
Διαμεσολάβηση και επίλυση συγκρούσεων Όχι Ναι Ναι 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Cowie & Wallace, 2000. 

«Κύκλοι των φίλων» (circles of friends) 
Ο «κύκλος των φίλων» αποτελείται από ένα σύνολο ατόμων, τα οποία συγκεντρώνονται γύρω 

από έναν μαθητή που έχει διωχθεί ή απομονωθεί από την ομάδα των συνομηλίκων και στοχεύουν 
στην ένταξή του στη σχολική κοινότητα (Kalyva & Avramidis, 2005). Η μέθοδος βασίζεται στο 
σκεπτικό ότι όλα τα παιδιά πρέπει να είναι ενταγμένα στην ομάδα των συνομηλίκων και η 
σχολική κοινότητα δεν μπορεί να εθελοτυφλεί και να συντηρεί την κοινωνική ανισότητα όταν 
βλέπει μαθητές να βρίσκονται εκτός της ομάδας των συνομηλίκων (Λοΐζου & Στιβακτάκη, 2014). 

Αρχικά, ένας εξωτερικός σύμβουλος (π.χ. σχολικός ψυχολόγος) μαζί με τον εκπαιδευτικό 
εντοπίζουν τους μαθητές οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν έχουν παρέες ή δεν είναι αποδεκτοί 
από την ομάδα των συνομηλίκων τους. Ακολουθούν συναντήσεις με τους μαθητές αυτούς και 
τους γονείς τους, ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό τους προφίλ. 
Παράλληλα, πραγματοποιείται μια συζήτηση στην τάξη, απουσία του παιδιού που θα βοηθηθεί, 
όπου ο σύμβουλος ζητά από τους μαθητές να μιλήσουν για τα θετικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του παιδιού αυτού, και αμέσως μετά να καταγράψουν τα στοιχεία της 
προσωπικότητας ή της συμπεριφοράς του που τους εμποδίζουν να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις 
μαζί του (ό.π.). Σε επόμενη συνάντηση συζητούνται στην ολομέλεια οι συνέπειες που μπορεί να 
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έχει στη ζωή ενός παιδιού η απουσία φιλικών σχέσεων και τα συναισθήματά του σε μια τέτοια 
περίπτωση. Το σημείο αυτό θεωρείται κομβικό, καθώς δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να 
αντιληφθούν την αιτία κάποιων από τις συμπεριφορές που εμφανίζουν τα παιδιά που βρίσκονται 
στο περιθώριο της σχολικής ζωής. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος συγκεντρώνει τα ονόματα των 
μαθητών που θα επιθυμούσαν να συγκροτήσουν τον «κύκλο των φίλων», των οποίων ο αριθμός 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6 με 8. Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του «κύκλου» είναι 
να υπάρχει το ειλικρινές ενδιαφέρον των μαθητών να βοηθήσουν (Taylor, 1997). Τα άτομα που 
απαρτίζουν τον «κύκλο των φίλων» συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα με τον μαθητή που 
πρόκειται να βοηθήσουν, συνήθως σε συναντήσεις των 30 λεπτών. Στις συναντήσεις αυτές πρέπει 
να παρευρίσκεται και ένας ενήλικος από το προσωπικό του σχολείου. Στόχος του «κύκλου» είναι 
η δημιουργία γύρω από τον μαθητή ενός υποστηρικτικού πλαισίου, το οποίο θα τον βοηθήσει να 
δημιουργήσει φιλικές σχέσεις και να αναζητήσει λύσεις σε πρακτικά θέματα που τον 
δυσκολεύουν (Sharp & Cowie, 1998). 

Όπως φαίνεται από τα ερευνητικά δεδομένα, ο «κύκλος των φίλων» έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα. Οι Whitaker, Barratt, Joy, Potter και Thomas (1998), οι οποίοι 
μελέτησαν την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων «κύκλου των φίλων» που αποσκοπούσαν στην 
υποστήριξη μαθητών με αυτιστική διαταραχή από 3 έως 10 ετών, διαπίστωσαν ότι, ενώ πριν την 
παρέμβαση οι μαθητές αυτοί συνήθως έκαναν παρέα με μικρότερα παιδιά, μετά την παρέμβαση 
ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις και με συνομήλικους, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις όπου οι παρέες 
διατηρήθηκαν και εκτός του κύκλου ή και εκτός του σχολείου. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα 
παιδιά με αυτισμό, μετά την παρέμβαση, απολάμβαναν περισσότερο την επαφή με τους άλλους 
και ένιωθαν λιγότερο φόβο να τους πλησιάσουν. Στην ίδια έρευνα παρατηρήθηκε ότι από τους 
«κύκλους των φίλων» ωφελήθηκαν και τα παιδιά που συμμετείχαν ως υποστηρικτές, καθώς 
ανέπτυξαν περισσότερη ενσυναίσθηση, ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους και βελτίωσαν τις 
δεξιότητες συζήτησης που διέθεταν. 

Οι Kalyva και Avramidis (2005), οι οποίοι μελέτησαν τα αποτελέσματα που είχε η 
συγκρότηση «κύκλων των φίλων» σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο τη βελτίωση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων πέντε παιδιών με αυτιστική διαταραχή, επισημαίνουν ότι η παρέμβαση 
είχε θετικά αποτελέσματα, τα οποία διατηρήθηκαν και εκτός του «κύκλου» και μετά τη διάρκεια 
της παρέμβασης. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι φιλίες που αναπτύχθηκαν ήταν αμοιβαίες και όχι 
μονομερείς. 

Οι Schlieder, Maldonado και Baltes (2014), μελέτησαν, επίσης, την αποτελεσματικότητα 
παρεμβάσεων «κύκλων των φίλων» που αποσκοπούσαν στην υποστήριξη παιδιών με αυτιστική 
διαταραχή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν, από συνεντεύξεις που πήραν από εκπαιδευτικούς, μαθητές 
και γονείς, ότι μετά την παρέμβαση τα παιδιά με αυτισμό γίνονταν περισσότερο αποδεκτά από 
τους συμμαθητές τους. Με την εφαρμογή της μεθόδου δεν ωφελήθηκαν μόνο τα παιδιά που 
προστατεύονταν από τον «κύκλο των φίλων», αλλά και άλλα παιδιά στο σχολείο που ήταν 
απομονωμένα, καθώς οι συμμαθητές τους, που είχαν τον ρόλο του υποστηρικτή σε «κύκλους των 
φίλων», τα στήριζαν και προσπαθούσαν να τα εντάξουν στην ομάδα των συνομηλίκων. 

Συστήματα φιλίας (buddying systems/befriending/peer partnering) 
Η εν λόγω προσέγγιση συνίσταται στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος φίλων στο οποίο 

κάποιοι μαθητές σχηματίζουν ομάδες παροχής βοήθειας και υποστήριξης προς τους μαθητές που 
χρειάζονται υποστήριξη (Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012). Σκοπός αυτής της μεθόδου, η 
διαδικασία της οποίας επιβλέπεται από κάποιον ενήλικο, είναι ο μαθητής να ενισχύσει την 
αυτοπεποίθησή του και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Τα συστήματα φιλίας 
μπορούν να πάρουν πολλές μορφές, αλλά βασικό στοιχείο όλων αποτελεί η ενίσχυση των 
δεξιοτήτων των συμβούλων-φίλων, οι οποίες αφορούν στην παροχή βοήθειας και τις διαθέτουν 
ήδη από τις αλληλεπιδράσεις τους με το κοινωνικό τους περιβάλλον (Sharp & Cowie, 1998). Στο 
πλαίσιο της μεθόδου χρησιμοποιούνται οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και αξιοποιούνται 
όλα τα χαρακτηριστικά της προσωποκεντρικής προσέγγισης. Έτσι, τα παιδιά επιλέγονται ως 
υποστηρικτές με βάση τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία τους επιτρέπουν να είναι 
προσεκτικοί ακροατές και να δείχνουν ενσυναίσθηση και προθυμία να βοηθήσουν τους 
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συνομηλίκους τους (Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Οι σύμβουλοι-φίλοι λαμβάνουν μια σύντομη 
μορφή εκπαίδευσης σε δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης, ενώ παράλληλα 
γίνεται προσπάθεια για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και την απόκτηση ηγετικών 
ικανοτήτων. Οι συζητήσεις των συμβούλων-φίλων με τους συμβουλευόμενους γίνονται σε ένα 
ανεπίσημο κλίμα (στο προαύλιο του σχολείου, στους διαδρόμους κ.λπ.) (Λοΐζου & Στιβακτάκη, 
2014). 

Τα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι τα συστήματα φιλίας έχουν πολλαπλά οφέλη για 
τους μαθητές που συμμετέχουν σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, οι Menesini, Codecasa, Benelli και 
Cowie (2003) διερεύνησαν τα αποτελέσματα μιας παρέμβασης διάρκειας ενός χρόνου που 
αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού εφαρμόζοντας τη μέθοδο των συστημάτων 
φιλίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η παρέμβαση είχε μεγαλύτερη επίδραση στην 
αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς των θυτών και των παριστάμενων στα επεισόδια 
εκφοβισμού, παρά των θυμάτων, παρόλο που στόχευε σε μεγαλύτερο βαθμό στην υποστήριξη των 
τελευταίων. Οι μαθητές που ήταν θύματα εκφοβισμού ανέφεραν ότι το κλίμα στην τάξη τους 
βελτιώθηκε μετά την παρέμβαση, όμως οι ίδιοι εξακολουθούσαν να νιώθουν απογοήτευση. 
Αντιθέτως, οι μαθητές που συμμετείχαν στα συστήματα φιλίας και είχαν τον ρόλο του θύτη στα 
περιστατικά εκφοβισμού ανέφεραν ότι συνειδητοποίησαν πως υιοθετώντας τον ρόλο του θύτη 
έβλαπταν τους συμμαθητές τους κι έτσι άλλαξαν στάση. Επίσης, οι παριστάμενοι σε επεισόδια 
εκφοβισμού μαθητές, έχοντας αποκτήσει ενσυναίσθηση μετά τη συμμετοχή τους στα συστήματα 
φιλίας, δεν έμεναν πλέον άπραγοι όταν ήταν παρόντες σε αντίστοιχα περιστατικά. Τέλος, οι φίλοι-
σύμβουλοι ανέφεραν ότι τα συστήματα φιλίας τους βοήθησαν να νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά 
για τον εαυτό τους και να εκτιμούν περισσότερο τους άλλους. 

Οι McElearney, Roosmale-Cocq, Scott και Stephenson (2008) επισημαίνουν ότι τα μέλη του 
προσωπικού του σχολείου στο οποίο συγκροτήθηκαν συστήματα φιλίας παρατήρησαν ότι τα 
περιστατικά εκφοβισμού μειώθηκαν σημαντικά. Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, οφείλεται στο 
γεγονός ότι η προσέγγιση του φαινομένου του εκφοβισμού έγινε από όλο το σχολείο ως σύνολο, 
και όχι μεμονωμένα από τάξεις ή ομάδες μαθητών. Επιπλέον, τα παιδιά που συμμετείχαν 
ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν με μεγάλη σοβαρότητα τον ρόλο τους, ότι διασκέδασαν την όλη 
διαδικασία και κέρδισαν πολλές γνώσεις. 

 Διαμεσολάβηση και επίλυση συγκρούσεων (mediation and conflict resolution) 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την επίλυση, με τη βοήθεια των συνομηλίκων, τυχόν 

διαφωνιών που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Οι σύμβουλοι-
διαμεσολαβητές βοηθούν εθελοντικά τους συνομηλίκους τους να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση, 
παρέχοντάς τους πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη, προκειμένου να διαχειριστούν τις 
διαφωνίες τους με τους άλλους. Η κύρια μέθοδος που εφαρμόζεται στη διαμεσολάβηση είναι αυτή 
της μη απόδοσης ευθύνης (no blame method) (Sharp & Cowie, 1998). 

Μία ομάδα δύο-τριών ατόμων λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να γίνουν οι 
σύμβουλοι-διαμεσολαβητές και δρουν ομαδικά, με στόχο την επίλυση των συγκρούσεων που 
προκύπτουν. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει την εκμάθηση δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, 
μη λεκτικής επικοινωνίας, χρήσης ερωτήσεων και σωστής λεκτικής έκφρασης των σκέψεων και 
των συναισθημάτων. Στην εκπαίδευση των συμβούλων-διαμεσολαβητών περιλαμβάνεται και μια 
τεχνική, η οποία επιτρέπει σε όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να κερδίζουν (win-win technique). Η 
τεχνική αυτή στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα όπου δε θα υπάρχει «νικητής» και «ηττημένος» από τη 
σύγκρουση, αλλά όλοι θα είναι ικανοποιημένοι (Λοΐζου & Στιβακτάκη, 2014).  

Οι διαμεσολαβητές περιφέρονται στους χώρους του σχολείου και προσπαθούν να προλάβουν 
τυχόν επιθετικές συμπεριφορές. Όταν εντοπιστεί κάποια σύγκρουση, οι διαμεσολαβητές 
συναντιούνται με τους μαθητές που έχουν τη διαφωνία και εξασφαλίζουν ότι όλα τα άτομα που 
έχουν εμπλακεί στη σύγκρουση είναι παρόντα. Η κάθε πλευρά εκφράζει την άποψή της και το πώς 
αισθάνεται για το γεγονός, ενώ οι διαμεσολαβητές ακούν προσεκτικά χωρίς να κρίνουν κανέναν. 
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, οι διαμεσολαβητές ανακεφαλαιώνουν, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα σε όλες τις πλευρές να ξανακούσουν όσα ειπώθηκαν και να αποκτήσουν επίγνωση 
των λεγομένων τους. Στη συνέχεια, οι διαμεσολαβητές ζητούν από τις δύο πλευρές να εκφράσουν 
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τι θα ήθελαν να συμβεί στο μέλλον ώστε να λυθεί το πρόβλημα και ακολουθεί ένας καταιγισμός 
ιδεών ώστε να προταθούν πολλές λύσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ οι ιδέες καταγράφονται. Οι 
διαμεσολαβητές ζητούν από κάθε πλευρά να αξιολογήσει την κάθε λύση, όχι μόνο σε σχέση με 
τον εαυτό τους, αλλά και με τις επιπτώσεις της στην αντίθετη πλευρά, κι έτσι τα παιδιά καλούνται 
να εντοπίσουν ποιες από αυτές τις λύσεις συναντούν τις ανάγκες και των δύο πλευρών. Από αυτές 
τις προτάσεις επιλέγονται εκείνες με τις οποίες συμφωνούν και οι δύο πλευρές να εφαρμόσουν. 
Τέλος, έπειτα από κάποιο διάστημα γίνεται μια συνάντηση, κατά την οποία οι διαμεσολαβητές 
εξασφαλίζουν ότι η σύγκρουση έχει επιλυθεί και ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι (Sharp & Cowie, 
1998). 

Παρόλο που η χρήση της διαμεσολάβησης και επίλυσης συγκρούσεων προσφέρει πολλαπλά 
οφέλη, ορισμένες φορές ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά και οι διαμεσολαβητές να χάνουν την 
ουδετερότητά τους. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν δεν τηρούνται οι κανόνες που τη διέπουν, 
όπως παρατήρησαν οι Nix και Hale (2007) σε παρέμβαση σε παιδιά γυμνασίου. Ωστόσο, οι 
μαθητές αξιολόγησαν θετικά την παρέμβαση, καθώς, όπως είπαν, είναι χρήσιμη για τη διαχείριση 
των διαφωνιών και κρατά τους ενηλίκους έξω από τα προβλήματά τους. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι 
οι μαθητές που αξιολόγησαν πιο θετικά τη διαδικασία ήταν εκείνοι που είχαν διαφωνίες με φιλικά 
τους άτομα, αλλά και εκείνοι που είχαν ζητήσει οι ίδιοι τη διαμεσολάβηση. 

Η έρευνα των Noaks και Noaks (2009) έδειξε ότι στα δημοτικά σχολεία που εφαρμόσθηκε η 
παρέμβαση τα επίπεδα του σχολικού εκφοβισμού μειώθηκαν θεαματικά. Από τις απαντήσεις των 
μαθητών στις συνεντεύξεις φάνηκε ότι αντιλήφθηκαν τη διαφορά στο σχολικό κλίμα και ένιωθαν 
το σχολείο ως «οικογένεια». Τα παιδιά που συμμετείχαν ως διαμεσολαβητές ανέφεραν ότι 
απέκτησαν χρήσιμες δεξιότητες, τις οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και εκτός του 
σχολικού πλαισίου. Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν, επίσης, θετικά τα αποτελέσματα της 
παρέμβασης. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν ότι οι ίδιοι χρειαζόταν να αφιερώνουν πλέον πολύ 
λιγότερο χρόνο για τις διαφωνίες των παιδιών και ότι οι μαθητές έμαθαν να λειτουργούν με 
αυτοέλεγχο και να διαχειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν στο σχολείο. 

Οφέλη της συμβουλευτικής ομηλίκων 

Η συμβουλευτική ομηλίκων έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους συμβούλους και τους 
συμβουλευόμενους όσο και για το σχολείο ως σύνολο. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι μαθητές 
και εκπαιδευτικοί αποτιμούν θετικά και αντιμετωπίζουν με ενθουσιασμό τα προγράμματα 
συμβουλευτικής ομηλίκων, λόγω των πλεονεκτημάτων τους σε ό,τι αφορά τους μαθητές και τη 
δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς κλίματος στο σχολείο (Sharp & Cowie, 1998). 

Οφέλη για τους συμβουλευόμενους 
Η συμβουλευτική ομηλίκων θεωρείται ένα ικανό μέσο για την πρόληψη της επιδείνωσης 

απλών, καθημερινών προβλημάτων που υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν σε συναισθηματικές 
διαταραχές (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2014). Αποτελεί ένα πλαίσιο στο οποίο τα άτομα διευρύνουν τον 
τρόπο με τον οποίο κατανοούν τον εαυτό τους, τις δυσκολίες τους και τις δεξιότητές τους για 
επίλυση των προβλημάτων τους, ενώ παράλληλα δομούν σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
ή με τον σύμβουλο, μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον (Σταλίκας, Μπενέτου, Μπούτρη & 
Φλωρά, 2014). Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει τους συμμετέχοντες και τους δείχνει τρόπους να 
μπορούν να βοηθούν τον εαυτό τους, προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση μέσω μίμησης προτύπων 
και αναπλαισιώνει αρνητικές αντιλήψεις και σκέψεις (Turner & Shepherd, 1999). Οι 
συμβουλευόμενοι μαθαίνουν να ζητούν και να δέχονται βοήθεια, να αναγνωρίζουν και να 
διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους και ταυτόχρονα ενισχύουν την προσωπική τους 
ανάπτυξη και τις δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας που διαθέτουν (Μαλικιώση-Λοΐζου, 
2014). Οι ευάλωτοι μαθητές, μέσω της υποστήριξης που δέχονται από τους συνομηλίκους τους, 
βοηθούνται να γίνουν πιο ανοιχτοί και να μοιράζονται τις σκέψεις τους (Cowie, 1998), να 
ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους (Salmivalli, 1999) και να αποκτήσουν φίλους (Sharp & 
Cowie, 1998). 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές που δέχονται συμβουλευτική υποστήριξη από τους 
συνομηλίκους τους νιώθουν περισσότερο προστατευμένοι και έχουν την αίσθηση ότι στο σχολείο 
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υπάρχει ένα άτομο στο οποίο μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους (Cowie & 
Olafsson, 2000). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβουλευτική ομηλίκων παραμερίζει τους 
παράγοντες που εμποδίζουν την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στα παιδιά και τους νέους, όπως 
είναι το οικονομικό κόστος, ο στιγματισμός και οι δημογραφικοί παράγοντες, ενώ ταυτόχρονα 
δίνει την ευκαιρία για τον εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι 
μαθητές, οι οποίοι μένουν πολύ συχνά χωρίς καμία φροντίδα, καθώς και για τη διενέργεια των 
απαραίτητων παραπομπών όσων μαθητών χρειάζονται θεραπεία (Ζαφειροπούλου, Ρούση-Βέργου 
& Αγγελοσοπούλου, 2014). 

 Οφέλη για τους συμβούλους ομηλίκων 
Τα πλεονεκτήματα που υποστηρίζουν οι μαθητές ότι τους προσφέρει η παροχή 

συμβουλευτικής στους συνομηλίκους τους επαναλαμβάνονται σταθερά. Τόσο οι εκπαιδευτικοί 
όσο και οι ίδιοι οι υποστηρικτές παραδέχονται ότι οι τελευταίοι αποκομίζουν τεράστια προσωπικά 
οφέλη, όπως η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της υπευθυνότητάς τους. Επιπλέον, οι 
υποστηρικτές αναφέρουν ότι βελτιώνουν τις ικανότητές τους για διαπροσωπική επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση και αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες όπως η ενεργητική ακρόαση, η 
ενσυναίσθητη κατανόηση, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους, η ικανότητα συνεργασίας και η 
ανεκτικότητα (Cremin, Harrison, Mason & Warwick, 2011). Επίσης, αναφέρουν πως μαθαίνουν 
να εκτιμούν περισσότερο τους άλλους ανθρώπους και ότι εμπλουτίζουν το σχετιζόμενο με τα 
συναισθήματα λεξιλόγιό τους, γεγονός που τους βοηθά να εκφράζουν με ακρίβεια αυτά που 
νιώθουν (Cowie, 1998˙ Cowie, 2004). Ακόμη, οι σύμβουλοι ομηλίκων αναπτύσσουν ηγετικές 
ικανότητες και μαθαίνουν να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί σε όλα τα επίπεδα (Μαλικιώση-
Λοΐζου, 2014). Η ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσουν με τους συνομηλίκους, οι ρόλοι που 
υιοθετούν σε σχέση με τους συμμαθητές τους, καθώς και το αίσθημα ευθύνης τους απέναντι στη 
σχολική κοινότητα επηρεάζουν την αυτοεικόνα τους, τη στάση τους απέναντι στους άλλους και 
τελικά τη δομή του κοινωνικού τους κόσμου (Aladag & Tezer, 2009). Έτσι, οι σύμβουλοι 
ομηλίκων, μέσα από τη διαδικασία παροχής βοήθειας, αποκτούν μεγαλύτερη αυτογνωσία 
(Henriksen, 1991), διαμορφώνουν την ταυτότητα και την αυτονομία τους (Naylor & Cowie, 1999) 
και προετοιμάζονται για τους ρόλους και τις ευθύνες που θα έχουν στην ενήλικη ζωή τους (Sharp 
& Cowie, 1998). 

Η συμβουλευτική ομηλίκων εκπληρώνει την αλτρουιστική επιθυμία των μαθητών να κάνουν 
κάτι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο σχολείο τους. Οι Cowie, Naylor, 
Talamelli, Chauhan και Smith (2002) επισημαίνουν ότι, στις συνεντεύξεις που πήραν από τους 
υποστηρικτές ομηλίκων, οι τελευταίοι ανέφεραν ότι νιώθουν ικανοποίηση που συμβάλλουν στην 
καλύτερη ποιότητα ζωής του περιβάλλοντός τους, που δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές του 
σχολείου να μιλήσουν ανοιχτά για τα προβλήματά τους και που παρέχονται οι κατάλληλες 
δεξιότητες και δομές στους υποστηρικτές για να τα αντιμετωπίσουν. Ένα συχνό σχόλιο των 
υποστηρικτών ομηλίκων ήταν ότι η εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα συνέβαλε 
στην απόφασή τους να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που να συνδέεται με την παροχή βοήθειας 
και στήριξης. Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη από τον Carr (1988) δείχνουν ότι οι 
σύμβουλοι ομηλίκων μετά την παρέμβαση βελτίωσαν τις σχέσεις τους όχι μόνο με τους 
συνομηλίκους, αλλά και με τους γονείς τους, καθώς και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. 

Οφέλη για το σχολείο 
Η συμβουλευτική ομηλίκων συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς και υποστηρικτικού 

κλίματος στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο καλλιεργεί στους μαθητές την αίσθηση του «ανήκειν» 
και τους βοηθά να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματα και τις συγκρούσεις της ανάπτυξής 
τους. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν συχνά ότι, με την εισαγωγή ενός προγράμματος 
συμβουλευτικής ομηλίκων, το σχολικό περιβάλλον γίνεται πιο ασφαλές και πιο ευαίσθητο και ότι 
οι σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών βελτιώνονται 
(Cowie, Boardman, Dawkins & Jennifer, 2004). Η ύπαρξη των προγραμμάτων συμβουλευτικής 
ομηλίκων στο σχολείο δημιουργεί αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας στους μαθητές, ακόμη και σε 
εκείνους που δεν έχουν δεχθεί υποστήριξη, αλλά απλώς γνωρίζουν ότι είναι διαθέσιμη (Cowie & 
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Olafsson, 2000). Επίσης, οι σύμβουλοι ομηλίκων, πέρα από τη στήριξη που παρέχουν σε 
συγκεκριμένους μαθητές, ασκούν θετική επιρροή σε ολόκληρη την κουλτούρα του σχολείου, 
καθώς δίνουν στους συμμαθητές τους ένα παράδειγμα συνεργασίας και αξιοπιστίας (Henriksen, 
1991). Επιπλέον, με την εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων, το σχολείο βελτιώνει τη φήμη του 
στους γονείς και στην τοπική κοινότητα, καθώς δείχνει ότι νοιάζεται για τη συναισθηματική 
κατάσταση των μελών του (Cowie, 2004). 

Η παροχή συμβουλευτικής από συνομηλίκους αποτελεί, επίσης, μια πολύ αποτελεσματική 
στρατηγική ενάντια στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Η μέθοδος μπορεί να εντοπίσει τις 
προβληματικές διεργασίες στην πηγή τους και να ανακατευθύνει τη δυναμική των μελών της 
ομάδας των συνομηλίκων σε πιο θετικές μορφές αλληλεπίδρασης (Salmivalli, 1999). Τα 
ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι, με την εφαρμογή αντίστοιχων παρεμβάσεων, τα περιστατικά 
του εκφοβισμού μειώνονται σημαντικά και τα παιδιά είναι περισσότερο ικανά να λύνουν τις 
διαφωνίες τους με ήρεμο τρόπο και όχι μαλώνοντας (Noaks & Noaks, 2009˙ Smith & Watson, 
2004). Παράλληλα, η συμβουλευτική ομηλίκων φαίνεται να προλαμβάνει την αύξηση των 
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, να περιορίζει τις αρνητικές επιδράσεις των περιστατικών 
αυτών στα θύματα και να βοηθά τα θύματα και τους παριστάμενους στα επεισόδια εκφοβισμού να 
τα αναφέρουν σε κάποιον ενήλικο και να τα αντιμετωπίσουν (Cowie, 2004˙ Houlston & Smith, 
2009˙ Naylor & Cowie, 1999). Οι Price και Jones (2001) διαπιστώνουν ότι η παροχή 
συμβουλευτικής από συνομηλίκους συνδέεται με μικρότερου βαθμού συμπτώματα άγχους και 
κατάθλιψης τόσο στα θύματα όσο και στους θύτες στις περιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού. 
Ακόμη, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η μέθοδος επιδρά θετικά και στους γονείς των θυτών, 
καθώς, στην έρευνά τους, ενώ προηγουμένως οι γονείς αντιδρούσαν με αρνητικό και αμυντικό 
τρόπο απέναντι στις κατηγορίες που αφορούσαν τα παιδιά τους, μετά την εφαρμογή του 
προγράμματος έγιναν πιο ανεκτικοί και υποστηρικτικοί απέναντι στα θύματα. 

Συμπεράσματα 

Η συμβουλευτική ομηλίκων στον χώρο του σχολείου αποτελεί ένα σύστημα προσφοράς και 
αποδοχής βοήθειας μεταξύ των μαθητών και στοχεύει στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης 
των παιδιών που συμμετέχουν, αλλά και στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος στο σχολείο. 
Απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής του σχολείου ή 
αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση και χρειάζονται βοήθεια για να τη διαχειριστούν. Η 
μέθοδος μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές, από τις οποίες θα επιλεχθούν οι πιο κατάλληλες, 
ανάλογα με τους εκάστοτε στόχους που καλείται να εκπληρώσει και τις ανάγκες των μαθητών που 
θα εμπλακούν. Από την ανασκόπηση των σχετικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί φαίνεται ότι η εν 
λόγω μέθοδος προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους συμβουλευόμενους, καθώς τους βοηθά στην 
επίλυση των προβλημάτων τους, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, στη δημιουργία φιλικών 
σχέσεων και στην αποδοχή τους από τους συνομηλίκους τους. Οι σύμβουλοι ομηλίκων 
ωφελούνται, επίσης, σημαντικά από τη διαδικασία, καθώς ενισχύονται οι δεξιότητες 
διαπροσωπικής επικοινωνίας που διαθέτουν, νιώθουν ικανοποίηση από τη βοήθεια που 
προσφέρουν στους συμμαθητές τους, γίνονται πιο υπεύθυνα άτομα και διαμορφώνονται σε 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Επιπλέον, η συμβουλευτική ομηλίκων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και για τη δημιουργία ενός 
υγιούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο σχολείο, μέσα στο οποίο τα παιδιά νιώθουν 
ασφαλή και προστατευμένα. Επομένως, τα σχολεία οφείλουν να είναι θετικά στην εφαρμογή 
τέτοιων μεθόδων, αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου 
προσωπικού (π.χ. ψυχολόγοι), καθώς και η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε 
δεξιότητες συμβουλευτικής, ώστε να μπορούν να καθοδηγούν τους μαθητές κατά την εφαρμογή 
αντίστοιχων προγραμμάτων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η συμβουλευτική ομηλίκων θα 
ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο να παρέχεται στην καθημερινή σχολική πρακτική, ώστε να καλλιεργεί ένα 
σχολικό περιβάλλον που νοιάζεται και φροντίζει τα μέλη του. 
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Περίληψη 
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Σχολείο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις σχολικές μονάδες τη χώρας, κατά τη 
σχολική χρονιά 2014-2015, έχοντας ως στόχοτην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής των 
μαθητών και της σχολικής κοινότητας, μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων οι οποίες θα 
υλοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.Οι δράσεις του επιχειρούν να 
προσφέρουν γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές να εξελιχθούν σε 
υγιείς και ενεργούς πολίτες. Η παρούσα μελέτη έρχεται να ενημερώσει αρχικά για το νέο πρόγραμμα του 
Υπουργείου Παιδείας «Κοινωνικό Σχολείο»,επιχειρεί τη διερεύνηση της συσχέτισής του με το περιεχόμενο 
της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και καταλήγει στην διεξαγωγή της έρευνας-μελέτης του πρώτου χρόνου 
εφαρμογής του στα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Οι δύο θεματικοί πυλώνες της έρευνας αφορούν 
στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου» και στη συμβολή 
αυτού στην προώθηση των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικό σχολείο, Διαπολιτισμική,εκπαίδευση, καινοτομία, έρευνα 

Εισαγωγή 

Το σχολείο αποτελεί το δεύτερο σημαντικό φορέα κοινωνικοποίησης του παιδιού μετά την 
οικογένεια. Προσαρμόζει τους μαθητές στα κανονιστικά στοιχεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, 
ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα για επιτυχή ανάληψη ρόλων ενηλίκων στο μέλλον. 
(Μπαμπάλης, 2005, σ. 90, Σαΐτης, 2002, σ. 74-75).Η παρουσία μαθητών και μαθητριών 
διαφορετικής εθνοτικής καταγωγής, κοινωνικού υπόβαθρου, εκπαίδευσης, οικονομικής ευχέρειας, 
ικανοτήτων, σεξουαλικής υγείας επιβάλλει έναν νέο προσανατολισμό του ελληνικού σχολείου, το 
οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών και στις απαιτήσεις της 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας.  

Στο πλαίσιο των λειτουργιών του σχολείου και της επίτευξης των στόχων του εισάγεταιαπό τη 
σχολική χρονιά 2014-15, στις σχολικές μονάδες της χώρας, το νέο πρόγραμμα «Κοινωνικό 
Σχολείο». «Στόχος του Κοινωνικού Σχολείου είναι μέσα από διάφορες δράσεις και με την ενεργό 
συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες 
που είναι απαραίτητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας για να εξελιχθούν σε υγιείς 
και ενεργούς πολίτες.» (http://socialschool.gr). 

Το «Κοινωνικό Σχολείο» περιλαμβάνει δέσμη δράσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες 
εντάσσονται στο σύνολο του σχολικού προγράμματος, απευθύνονται σε ολόκληρη τη σχολική 
κοινότητα, δεν αποτελούν μεμονωμένες προσπάθειες και ορίζονται με βάση τους εξής 
δεκατέσσερις διακριτούς θεματικούς άξονες παρέμβασης: Διατροφή/Ευ-Ζην, Άθληση, 
Ενημέρωση και πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες, Διαδίκτυο, Αντιμετώπιση και πρόληψη του 
χουλιγκανισμού, Πρόληψη Ατυχημάτων, Αισθητική Αγωγή, Ολυμπισμός και Κοινωνία, 
Σεξουαλική Αγωγή, Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ναρκωτικά, Αλκοόλ, Κάπνισμα, 
Σχολικός εκφοβισμός  (Εσωτερική αλληλογραφία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Α.Π.187363/ΓΔ4).Οι αναφερόμενοι άξονες παρέμβασης καθώς και ο οριζόμενος στόχος του νέου 
προγράμματος εντάσσονται στην νέα, διεθνή προσέγγιση του σχολείου, την ανάδειξη του ρόλου 
του ως παιδαγωγού και όχι μόνο φορέα γνώσης. 

Το «Κοινωνικό Σχολείο» υλοποιείται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ, πρώην Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δημόσιας 
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Τάξης (όπως ορίζονταν το 2014) και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται: το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ο Σ.Ε.ΓΑ.Σ., η ΕΣΔΥ, το ΙΙΕΑΑ, το Ι.Ψ.Σ.Υ., ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., η Ε.Ο.Ε., η Δ.Κ.Ο.Ε., 
το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) 
καθώς επίσης Ολυμπιονίκες και αθλητές διαφόρων αθλημάτων. 

Με την εισαγωγή του προγράμματος στα σχολεία, ο πρώτος άξονας που επιλέχτηκε, μεταξύ 
των δεκατεσσάρων οριζόμενων, ήταν ο άξονας «Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα», 
δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το στίγμα του Κοινωνικού Σχολείου, ήδη, κατά την έναρξη του. 
Με κεντρικό σύνθημα«Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι» το 
Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε από τη σχολική χρονιά 2014-15 την εφαρμογή του προγράμματος 
του Κοινωνικού Σχολείου. Θεσμοθέτησε την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού την 
πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε  σχολικού έτους, ως εναρκτήρια ημέρα των δράσεων στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου. Για το πρώτο έτος εφαρμογής οι σχολικές μονάδες της χώρας 
με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, οργάνωσαν τις δραστηριότητές τους, 
κινητικές δράσεις, καλλιτεχνικές-εικαστικές-μουσικές δημιουργίες, προβολές ταινιών, 
επεξεργασία και συζήτηση για τις έννοιες της βίας, του ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού 
διασφαλίζοντας τη θεματική της ημέρας, «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί 
όλοι ίσοι».Στόχος ήταν να ενεργοποιηθούν όλοι οι μαθητές, να βιώσουν μέσα από τα δρώμενα τι 
σημαίνει αποκλεισμός τι σημαίνει αποδέχομαι το διαφορετικό, να αναπτύξουν  την ικανότητα της 
ενσυναίσθησης, να προβληματιστούν και να αλλάξουν στάση απέναντι στον διαφορετικό 
συμμαθητή τους.Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Σχολείου απευθύνεται σε όλους τους μαθητές 
χωρίς να τους διαχωρίζει σε αλλοδαπούς και ντόπιους, τους αντιμετωπίζει σαν ένα οργανικό 
κομμάτι της σχολικής κοινότητας και στοχεύει στην εξέλιξή τους σε υγιείς και ενεργούς πολίτες. 
Ενδιαφέρεται για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των στερεοτύπων από όπου κι αν 
προέρχονται.  

Ο τρόπος εφαρμογής του αποτελεί ενσάρκωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεδομένου ότι 
η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια στρατηγική συνεχούς αλληλεπίδρασης μέσω ενός 
συστήματος που εμπλουτίζεται και ανανεώνεται (Αραμπατζή, 2007). Ως διαπολιτισμική 
προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας «πρέπει να εννοούμε το σύνολο των παιδαγωγικών 
αρχών με τις οποίες ρυθμίζονται μέτρα και διαδικασίες που απευθύνονται σ’ όλα τα μέλη ενός 
κοινωνικού συνόλου.» (Κανακίδου& Παπαγιάννη, 1998, σ.16-17). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
στη νέα πολυπολιτισμική κοινωνία λαμβάνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, αυτόν δηλαδή της 
διαμεσολάβησης μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών που «κουβαλούν» οι μαθητές καθώς 
απευθύνεται τόσο στους αλλοδαπούς όσο και στους γηγενείς μαθητές, με στόχο να ενισχυθεί η 
εκπαίδευση στο “να ζούμε και να δρούμε μαζί” (Μιχάλης, 2003).Επιπλέον η επιλογή των θεμάτων 
πρέπει να γίνεται με βάση τι συμβαίνει τόσο στον έξω κόσμο όσο και μέσα στη σχολική τάξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές και συλλογικές εμπειρίες των μαθητών (Πανταζής, 2003). 

Το περιεχόμενο και οι στόχοι του «Κοινωνικού Σχολείου» ενσαρκώνουν,επίσης, την 
αντιρατσιστική οπτική της εκπαίδευσης η οποία στοχεύει όχι μόνο στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας, αλλά και στη δράση και την απάλειψη των διακρίσεων, καθώς και στη 
δημιουργία κοινωνικών συνθηκών ισοτιμίας και δικαιοσύνης (Ευαγγέλου &Κάντζου, 
2005).Ωστόσο, η εξοικείωση με το διαφορετικό, που γίνεται αποσπασματικά μέσα από 
προγράμματα,  παρόλο που μπορεί να είναι σημαντική, δεν είναι επαρκής για να αλλάξει τη στάση 
των παιδιών απέναντι στους «διαφορετικούς» άλλους. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση διαπερνά όλο το περιεχόμενο του 
Κοινωνικού Σχολείου.Το οποίο με την δημιουργία της επίσημης ηλεκτρονικής σελίδας, προτίθεται 
να παραμείνει ως βασικό κομμάτι παράλληλο στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, 
στηρίζοντας τόσο τους εκπαιδευτικούς φορείς όσο και τις οικογένειες των μαθητών, με συνεχή 
ενημέρωση και αλληλεπίδραση, ώστε να υπερκεράσουν τα προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι 
διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, που δεν παίρνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του νέου 
μαθητικού κοινού. 
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Έρευνα 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Το ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη προέκυψε αρχικώς από την προσωπική πεποίθηση ότι 

το σχολικό περιβάλλον οφείλει να μετεξελιχθεί σε πιο φιλικές μορφές προς τα παιδιά και 
συμπληρωματικά μέσα από τη εμπειρία στη θέση της διευθύντριαςμιας 13/θέσιας Ε.Α.Ε Π. 
σχολικής μονάδας, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος (σχολική χρονιά 2014-
15).Η διαπίστωση της ύπαρξης παρόμοιων προγραμμάτων σε χώρες του εξωτερικού (Αγγλία –
Γαλλία) την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία και οι υποχρεωτικές τους μελέτες εφαρμογής και 
αξιολόγησηςαποτελεσμάτων, με την παράλληλη απουσία παρόμοιας μελέτης μετά την πρώτη 
εφαρμογή του Κοινωνικού Σχολείου, συγκεκριμενοποίησαν το πλαίσιο της εργασίας ώστε να 
μελετηθεί ο πρώτος χρόνος εφαρμογής της καινοτόμας, αυτής, εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, αποφασίσθηκε να διερευνηθούν οι απόψεις των 
διευθυντών/ντριώνκαθώς αυτοί αποτελούν την πρώτη και βασική οδό επικοινωνίας του 
Υπουργείου, των ενδιάμεσων και εξωτερικών φορέων με τη σχολική μονάδα, σε σχέση με τον 
τρόπο εφαρμογής του προγράμματος. 

Τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν, ώστε να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
εφαρμογής του θεσμού του Κοινωνικού Σχολείου ήταν: 

 Αν οι εμπλεκόμενοι φορείς, σχολικές μονάδες, συντονιστές και εξωτερικοί φορείς 
διέθεταν το κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
προγράμματος.  

 Αν το Κοινωνικό Σχολείο, μέσα από τον σκοπό του για την προαγωγή της υγείας και της 
ποιότητας της ζωής των μαθητών και τις δράσεις που προτείνει, συμβάλει στην προώθηση των 
αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  περί αποδοχής της διαφορετικότητας και άρση των 
στερεοτύπων. 

 Αν το Κοινωνικό Σχολείο ως καινοτόμο πρόγραμμα απαιτεί αυξημένες ικανότητες 
διαχείρισης, από την πλευρά των διευθυντών/ντριών και των εκπαιδευτικών. 

Η διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών/ντριών  σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης έχει διττό σκοπό, την αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου προγράμματος του 
«Κοινωνικού Σχολείου» και την συμβολή αυτού στην προώθηση των αρχών της Διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης.Συγκεκριμένα επιδιώκει να δώσειμια πρώτη αποτίμηση του προγράμματος 
διερευνώντας αν το «Κοινωνικό Σχολείο» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο, με τις 
δράσεις και τις εκδηλώσεις που περιλαμβάνει, θα συντελέσει στην άρση των στερεοτύπων περί 
διαφορετικότητας, που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αν 
θα φέρει το σχολείο ευκολότερα σε επαφή με εξωτερικούς φορείς με στόχο την ανάπτυξη των 
μαθητών σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του 
προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί ο αρχικός του σχεδιασμός που αφορά στην προσφορά στο 
γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα της ζωής των μαθητών. Δεν είναι επιδίωξη της 
ερευνήτριας η γενίκευση των συμπερασμάτων ούτε μπορεί κανείς να το ισχυριστεί καθώς τα 
αποτελέσματα μας δίνουν μια πρώτη εικόνα του θέματος. 

Συλλογή δεδομένων και το δείγμα της έρευνας 
Ο στόχος που έθεσε η έρευνα δεν απαιτούσε μεγάλο δείγμα συμμετεχόντων από μία  

Εκπαιδευτική Περιφέρεια αλλά ποικιλία και ευρύτητα, η οποία δεν άφηνε περιθώριο παρά για 
ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής. Μετά από προσεχτική σκέψη και αξιολόγηση των 
πλεονεκτημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας Googleforms, επιλέχθηκε ως ιδανική για την 
συλλογή, στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων.  

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα φιλοξενεί ηλεκτρονικές έρευνες και είναι προσβάσιμη από παντός 
τύπου προγράμματα περιήγησης και ηλεκτρονικές συσκευές (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, 
smartphonesκτλ.). Δίνει ελευθερία επιλογών στον δημιουργό της για να καλύψει πολλές 
αριθμητικές και οργανωτικές παραμέτρους με περιβάλλον φιλικό και προς το χρήστη. Η βάση 
εισαγωγής των δεδομένων γίνεται στη λογική των spreadsheet που χρησιμοποιούν πολλά 
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ηλεκτρονικά προγράμματα γιατί επιτρέπουν την οργάνωση, ανάλυση και αποθήκευση των 
δεδομένων σε πίνακα. Τέλος με τη δυνατότητα προσθήκης δευτερευόντων εργαλείων (add-on) 
δίνεται δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων ποικιλοτρόπως, γεγονός που διευκολύνει στην 
αναπαράσταση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Πριν από την επίσημη χορήγηση του ερωτηματολογίου, προηγήθηκε η δοκιμαστική εφαρμογή 
του σε έναν μικρό αριθμό υποκειμένων ώστε να ελεγχθεί η δομή του ερωτηματολογίου, η σειρά, η 
ποιότητα των ερωτήσεων, οι πιθανές ελλείψεις και ασάφειες, αλλά και ο χρόνος που απαιτούνταν 
για τη συμπλήρωση του (Βάμβουκας, 2006).Η αποστολή του ερωτηματολογίου έγινε κατά το 
μήνα Μάρτιο, χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες είχαν ολοκληρώσει τον 
προγραμματισμό των δράσεων τους και βρίσκονταν στο στάδιο της υλοποίησής τους. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούν διευθυντές/ντριεςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που 
υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία επτά (7) Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από τις 13 
που διαθέτει η χώρα, ή σε ποσοστό 53% επί του συνόλου.Το δείγμα της έρευνας επιχειρήθηκε να 
είναι όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικό των σχολείων της χώρας, όσον αφορά στη 
δυναμικότητα/οργανικότητα και στην περιοχή λειτουργίας (αστικά και μη αστικά κέντρα). 
Συγκεκριμένα τα ερωτηματολόγια προέρχονται από τις παρακάτω  Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης: την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και  
Μαγνησίας), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Αττικής), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, Κυκλάδων) και την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου). 

Από τους 57 διευθυντές/ντριες που συμμετείχαν στην έρευνα σε ποσοστό 80,7 %  έχουν 21-30 
χρόνια υπηρεσίας, οι περισσότεροι είναι άντρες (59,6%)ηλικίας περίπου 50 ετών και μόνο το 
3,5% είναι κάτω των 40 ετών. Τα σχολεία τα οποία διευθύνουν είναι κυρίως είτε 6/θέσια (38,6%) 
είτε 12/θέσια ΕΑΕΠ (40,4%), πάνω από τους μισούς (66% ) έχουν επιπλέον σπουδές (διδακτορικό 
ή μεταπτυχιακό τίτλο) και έχουν επιμορφωθεί σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης οι 39 
στους 57, ποσοστό 68.4%. 

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας διαπιστώθηκαν δύο μεγάλες δυσκολίες: αυτή της αδυναμίας 
εύρεσης ερωτώμενων από όλη τη χώρα και η μικρή απόκριση των ερωτώμενων του δείγματος, 
δυσκολία που αποτελεί και το σοβαρότερο μειονέκτημα των διαδικτυακών ερευνών έναντι των 
συμβατικών. 

Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
Από την εξέταση των περιγραφικών αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας δε διαπιστώθηκαν  

μεγάλες αποκλίσεις στις απόψεις των διευθυντών/ντριών του δείγματος, γεγονός που δείχνει 
σύγκλιση στις απόψεις. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί είτε πως η ενημέρωση που είχαν για το εν 
λόγω πρόγραμμα δεν ήταν επαρκής, ώστε να μπορέσουν να εμβαθύνουν σε αυτό, είτε ότι το ίδιο 
το πρόγραμμα είναι ξεκάθαρο ως προς τους στόχους και τη λειτουργία του. 

Αναφορικά με το επίπεδο ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων, οι περισσότερες 
απαντήσεις κυμαίνονται από το «λίγο» έως το «μέτρια» σε συγκεντρωτικό ποσοστό άνω του 70% 
κατά περίπτωση, είτε πρόκειται για τις υποδομές των σχολικών μονάδων, είτε για τους 
εξωτερικούς φορείς, είτε για τους συντονιστές.Απουσιάζει η απάντηση «Πάρα πολύ». Ενδεικτικό 
της συνολικής εικόνας περί μη ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων είναι και η «μέτρια» έως 
«λίγη» ετοιμότητα των εξωτερικών φορέων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου 
προγράμματος, με πρώτους τους φορείς Υγείας (Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, 
κ.α.). Ενώ οι διευθυντές/ντριες θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη ετοιμότητας από τους εξωτερικούς 
φορείς βλέπουν όμως σε ποσοστό (38,6%) θετική τη συμβολή τους στην προαγωγή της υγείας και 
της ποιότητας της ζωής των μαθητών. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι οι διευθυντές/ντριες 
αντιλαμβάνονται θετικά την εμπλοκή αυτή αλλά καθώς είναι η πρώτη φορά που 
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προτρέπεται/επιβάλλεται μια τέτοια συνεργασία, δυσκολεύονται να δουν απτά αποτελέσματα 
(Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1.Ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση του προγράμματος 

 Σχολικές Μονάδες Εξωτερικοί φορείς Συντονιστές 
Βαθμός Συχνότητα Ποσοστό 

% 
Συχνότητα Ποσοστό 

% 
Συχνότητα Ποσοστό 

% 
Καθόλου 7 12.3 7 12.3 5 8.8 
Λίγο 19 33.3 19 33.3 12 21.1 
Μέτρια 23 40.4 26 45.6 37 64.9 
Πολύ  8 8 5 8.8 3 5.3 
Πάρα 
πολύ 

0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 57 100.0 57 100.0 57 100.0 
 

Οι ερωτώμενοι διευθυντές/ντριεςπιστεύουν ότι το πρόγραμμα προωθεί τις αρχές της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, από μέτριο βαθμό (36.8%) έως «πολύ» (42.1%)(Διάγραμμα 1), 

 
Διάγραμμα 1. Προώθηση αρχών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

και ότι η έναρξη των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» με θεματικό άξονα: «Ρατσισμός και  
Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι», σηματοδοτεί κατά «πολύ» (ποσοστό 50.9%) την 
αναγκαιότητα της εισαγωγής της φιλοσοφίας της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο 
σχολείο (Διάγραμμα 2)και πιστεύουν ότι οι δράσεις συντελούν «πολύ» στην άρση των 
στερεοτύπων περί διαφορετικότητας σε ποσοστό 42.1%.  

 
Διάγραμμα 2. Αναγκαιότητα εισαγωγής φιλοσοφίας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι διευθυντές/ντριες οι οποίοι κατά 70%έχουν παρακολουθήσει 
σχετικά  επιμορφωτικά σεμινάρια και έχουν γνώση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης πιστεύουν 
ότι το Κοινωνικό Σχολείο λειτουργεί ως φορέας της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε αρκετά 
ικανοποιητικό βαθμό. 

Παρά το γεγονός ότι οι διευθυντές/ντριες πιστεύουν σε ποσοστό 87% πωςοι δράσεις καθιστούν 
«μέτρια» έως «πολύ» τους μαθητές πιο ενεργούς σε θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων (Διάγραμμα 3), μόνο το 57.9% εκφράζει «μέτρια» ευαισθητοποίηση των μαθητών 
μέσα από τις δραστηριότητες κατά την έναρξη του προγράμματος. Αυτό δυστυχώς ερμηνεύεται 
ως ανεπάρκεια κατά την εφαρμογή των δράσεων στις σχολικές μονάδες.  

Σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό που δηλώνει την μη ετοιμότητα των σχολικών μονάδων, 
δίνει ξεκάθαρα το στίγμα ότι τα σχολεία δεν είχαν το χρόνο να προετοιμάσουν τις δράσεις τους 
για την έναρξη του προγράμματος, μειώνοντας έτσι τα οφέλη για τους μαθητές. 

 
Διάγραμμα 3. Ενεργοποίηση μαθητών μέσω των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» 

Επίσης οι ερωτώμενοι διευθυντές/ντριες δεν θεωρούν ότι το Κοινωνικό Σχολείο είναι ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα καθώς οι επιλογές τους κυμάνθηκαν από το «λίγο» (ποσοστό 29.8%) έως 
το «μέτρια» (ποσοστό 35.1%) και κανένας δε δήλωσε την επιλογή «πάρα πολύ». Η άποψη αυτή 
ενισχύεται και από τα αποτελέσματα της ερώτησης όπου ζητείται να εντοπιστούν οι διαφορές 
ανάμεσα στο Κοινωνικό Σχολείο και στα προγράμματα της Ευέλικτης Ζώνης, όπου το 
μεγαλύτερο ποσοστό (36.8%) εντοπίζει λίγες διαφορές ανάμεσα στις δράσεις των δύο 
προγραμμάτων.  

Στη διαχείριση του νέου προγράμματος εκ μέρους των εκπαιδευτικών (Πίνακας 2), οι  
διευθυντές/ντριες θεωρούν ότι υπάρχει μέτρια ικανότητα διαχείρισης από άποψη χρόνου, 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης αλλά η έλλειψη χρόνου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας με τους 
άλλους δύο να ακολουθούν. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, ενώ μπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του προγράμματος από άποψη εκπαίδευσης και ενημέρωσης ο χρόνος για αυτούς είναι 
περιορισμένος λόγω του κανονικού προγράμματος σπουδών. Ομοίως και εκ μέρους των 
διευθυντών εντοπίζεται η έλλειψη χρόνου, ενώ η διαχείριση του προγράμματος από άποψη  
εκπαίδευσης διαφοροποιείται ελάχιστα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές. Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί (52.6%) δηλώνουν ότι υπάρχει μέτρια ικανότητα διαχείρισης του 
προγράμματος από άποψη εκπαίδευσης, ενώ τα ποσοστά αυτών που δηλώνουν μικρό βαθμό 
(23%) ή μεγάλο βαθμό (21%),  είναι σχεδόν ίσα για τους εκπαιδευτικούς. 
Προτείνεται,λοιπόν,περαιτέρω διερεύνηση για την εξήγηση αυτού του δίπολου καθώς το 
εκπαιδευτικό και εμπειρικό υπόβαθρο του δείγματος αναμενόταν να παρουσιάζει σύγκλιση προς 
μία απάντηση σε αυτό το θέμα. 

Πίνακας 2. Διαχείριση του Προγράμματος εκ μέρους των εκπαιδευτικών 

 Από άποψη χρόνου Από άποψη εκπαίδευσης Απόάποψη ενημέρωσης 
Βαθμός Συχνότητα Ποσοστό 

% 
Συχνότητα Ποσοστό 

% 
Συχνότητα Ποσοστό 

% 
Καθόλου 4 7 2 3.5 3 5.3 
Λίγο 22 38.6 13 22.8 12 21.1 
Μέτρια 24 42.1 30 52.6 33 57.9 
Πολύ 7 12.3 12 21.1 9 15.8 
Πάρα 
πολύ 

0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 57 100.0 57 100.0 57 100.0 
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Παρόλο το μέτριο βαθμό ετοιμότητας που υπήρχε, τα σχολεία εκδήλωσαν ενδιαφέρον να  
συνεργαστούν με τους εξωτερικούς φορείς σε ποσοστό 40.4% και υλοποίησαν δραστηριότητεςστα 
πλαίσια του Κοινωνικού Σχολείου(Διάγραμμα 4). Στις προτιμήσεις τους συγκαταλέγονται με 
σειρά προτεραιότητας, οι συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές, προβολές ταινιών, εικαστικά 
εργαστήρια, διαλέξεις από ειδικούς, θεατρικά, μουσικά δρώμενα, βιβλιοπαρουσιάσεις. 

 

Διάγραμμα 4. Υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια του «Κοινωνικού Σχολείου» 

Τα στοιχεία που παρατέθηκαν καταλήγουν στο ότι οι σημερινοί διευθυντές/ντριες έχουν 
αρκετά χρόνια υπηρεσίας και κατά συνέπεια αρκετή εκπαιδευτική εμπειρία, έχουν υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης και γνωρίζουν το περιεχόμενο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Έχουν συνεπώς τη 
δυνατότητα να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του νέου προγράμματος και 
αν αυτό βοηθάει στη άρση των στερεοτύπων περί διαφορετικότητας και στην καταπολέμηση του 
ρατσισμού. 

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα, όπως όλες οι έρευνες, αποτυπώνουν τις απόψεις του 
εξεταζόμενου δείγματος σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τα αποτελέσματά της δεν 
μπορούν να έχουν γενική ισχύ. Στην περίπτωσή μας, μάλιστα, αναφερόμαστεστον πρώτο χρόνο 
εφαρμογής του προγράμματος και μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.   

Συμπεράσματα 

Η πολιτισμική ετερότητα αντανακλάται χωρίς αμφιβολία και στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, η 
οποία δημιουργεί νέα δεδομένα στη σχολική πραγματικότητα και συγχρόνως νέες ανάγκες και 
προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο 
σύνολό του. Σε αυτή τη θεώρηση στηρίχθηκε η επιστημονική έρευνα, θέλοντας να διερευνήσει 
κατά πόσο το νέο πρόγραμμα Κοινωνικό Σχολείο συμβάλει στην προώθηση της Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης και κατέληξε στα συμπεράσματα και τις προτάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. 
Ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρουν, στο μέτρο που τους αναλογούν, στον προβληματισμό σχετικά 
με βασικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος του Κοινωνικού Σχολείου 
καθώς επίσης και τη συμβολή του στην προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Διαπιστώνεται ότι,βάση των εγκυκλίων που στάλθηκαν στις σχολικές μονάδες δεν δόθηκε το 
απαραίτητο χρονικό διάστημα ενημέρωσης και προετοιμασίας για την εφαρμογή του νέου 
προγράμματος, καθώς τα σχολεία ξεκίνησαν να εφαρμόζουν δράσεις στα πλαίσια του Κοινωνικού 
Σχολείουκαι στη συνέχεια ενημερώθηκαν για τον σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας του 
προγράμματος. Συνεπώς η ετοιμότητα των εμπλεκόμενων συντονιστών, εξωτερικών φορέων και 
σχολικών μονάδων κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα καθώς υπήρχε ελλιπής ενημέρωση.Η χρονική 
σειρά των εγκυκλίων που στάλθηκαν στα σχολεία συνοπτικά αποδεικνύει τα λεγόμενα εφόσον, με 
την έναρξη του σχολικού έτους, την 1ηΣεπτεμβρίου, στάλθηκε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  
περί «Εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωνικού σχολείου στους μαθητές των σχολείων της 
χώρας», στη συνέχεια με εγκυκλίους, επεκτείνεται Πανελληνίως το πρόγραμμα «Kids΄ Athletics» 
και στις 6 Οκτωβρίου ορίζεται η πρώτη δράση στα πλαίσια του «Κοινωνικού Σχολείου» που 
αφορούσε την «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού», καθιερώνεται η  2η εβδομάδα του 
Οκτωβρίου ως «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και ορίζονται δράσεις με αφορμή την 
Παγκόσμια  Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας στις 24  Οκτωβρίου. Ενώ η εγκύκλιος που αφορούσε 
το Σκοπό, το Πλαίσιο λειτουργίας, τις Δράσεις-Οδηγίες και κατευθύνσεις  στο πλαίσιο του 
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Κοινωνικού Σχολείου στάλθηκε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας και στις υποκείμενες 
εκπαιδευτικές δομές, μεταξύ αυτών και στις σχολικές μονάδες, στις 19 Νοεμβρίου 2014.  

Παρόλο που η προσωπική άποψη της ερευνήτριας είναι ότι το Κοινωνικό Σχολείο ως ένα 
ακόμη βιωματικό πρόγραμμα, καινοτομεί καθώς απαιτεί για πρώτη φορά τη θεσμοθετημένη 
συμμετοχή των γονέων και εξωτερικών φορέωνστη διαδικασία των δράσεων, μόνο το 23% των  
ερωτώμενων διευθυντών πιστεύει ότι η εισαγωγή του προγράμματος αποτελεί καινοτομία για το 
σχολείο. Όπως ειπώθηκε το Κοινωνικό σχολείο καινοτομεί και εισάγει ένα σημαντικό καινούριο 
στοιχείο, τη θεσμοθετημένη συνεργασία με εξωτερικούς φορείς όπως οι φορείς υγείας, 
Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΟΚΑΝΑ, κλπ.  Η καινοτομία όμωςείναι μια έννοια 
η οποία περιλαμβάνει ευρεία ανάλυση και διαφορετικές σκοπιές προσέγγισης. Η καινοτομία δεν 
αναφέρεται μόνο στην καινοτομία του περιεχομένου αλλά και στην καινοτομία της οργάνωσης. 
Είναι συνεπώς απαραίτητο να αναλυθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα τι συνιστά καινοτομία για το 
σύγχρονο Έλληνα εκπαιδευτικό,για ποιον λόγο πιστεύει ότι το πρόγραμμα δεν καινοτομεί και 
φυσικά ποιες καινοτομίες θα πρότεινε στη σχολική διαδικασία.Ερωτήματα τα οποία μπορεί να 
αποτελούν ζητούμενο άλλης έρευνας που να απαντά στο ερώτημα της καινοτομίας. 

Παρόλο που οι θεματικοί άξονες που προτείνονται,εφαρμόζονται ήδη στο δημοτικό σχολείο 
μέσω των προγραμμάτων της Ευέλικτης Ζώνης(για το λόγο αυτό και οι ερωτώμενοι διευθυντές 
δεν εντοπίζουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο Κοινωνικό Σχολείο και στα προγράμματα της 
Ευέλικτης Ζώνης),το «Κοινωνικό Σχολείο» μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα πρόγραμμα «ομπρέλα» 
το οποίο συντονίζει πιο οργανωμένα, όλες τις δράσεις που υλοποιεί το σχολείο, με σκοπό την 
προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της σχολικής κοινότητας με τη 
θεσμοθετημένη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και εξωτερικών φορέων. 

Η έρευνα έδειξε πώς σε επίπεδο εκπαίδευσης οι μισοί διευθυντές και οι μισοί εκπαιδευτικοί 
ήταν μέτρια προετοιμασμένοι να διαχειριστούν το νέο πρόγραμμα. Προβληματίζει λοιπόν το 
γεγονόςαν αυτό οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση που έλαβαν ή στο ότι τα μέχρι τώρα, 
επιμορφωτικά σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (το 70% των διευθυντών/ντριών έχει 
επιμορφωθεί σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης) ήταν ανεπαρκή και όχι καλά 
δομημένα.Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι παρά την ψήφιση του Νόμου 2413/1996 για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και την πραγματοποίηση κατά την τελευταία δεκαετία αρκετών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν φαίνεται να έχει βρει το δρόμο 
της προς τις ελληνικές σχολικές τάξεις, προτείνουμε τη διενέργεια μιας πανελλήνιας έρευνας για 
τους λόγους που ενώ τα προγράμματα προωθούν τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση και οι 
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη διαπολιτισμική διάσταση των προγραμμάτων, δεν υπάρχει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ο κύριος άξονας δράσεων του προγράμματος θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνοψίζεται στην 
εξής ιδέα της διαπολιτισμικής: «Προωθώντας την πολιτισμική ετερότητα, εμπλουτίζεται η 
σχολική διαδικασία, βελτιώνεται η απεικόνιση των μειονοτικών, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή και 
η αυτοεκτίμηση όλων των παιδιών,δυναμώνοντας παράλληλα τις αντιστάσεις τους στις 
κατηγοριοποιήσεις. Έτσι δεν θεωρείται ο διαφορετικός πρόβλημα αλλά οργανικό μέρος της 
τάξης.». Το ζητούμενο είναι βεβαίως, να φτάσει το παιδί στο σημείο να « μπει στη θέση του 
άλλου», να κατανοήσει ότι υπάρχουν πολλαπλές οπτικές για το ίδιο θέμα και να αναπτύξει την 
ικανότητα της ενσυναίσθησης, την ικανότητα, δηλαδή, να αισθάνεται και το ίδιο το πρόβλημα του 
άλλου σαν δικό του. Δυστυχώς μόνο το 1/3 του δείγματος πιστεύει ότι το Πρόγραμμα το 
κατάφερε αυτό με την πρώτη δέσμη δράσεων. 

Ο Banks (2001) στις αρχές της διαπολιτισμικής ορίζει και την ενδυνάμωση της κουλτούρας 
του σχολείου με ποικίλες ομαδικές εκδηλώσεις, την κατανόηση της διαδικασίας κατασκευής της 
γνώσης, την ερμηνεία και την κριτική διαφόρων ρατσιστικών αντιλήψεων. Οι δράσεις που 
υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος (συζητήσεις μεταξύ των μαθητών, εικαστικά 
εργαστήρια, προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας κλπ.) αποδεικνύουν την ενσάρκωση των 
παραπάνω αρχών και συνεπώς το Κοινωνικό σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Οι θεσμοθετημένοι εξωτερικοί φορείς όπως οι φορείς υγείας, Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας, ΟΚΑΝΑ, κλπ. μπορούν να διαθέσουν ειδικό εκπαιδευμένο επιστημονικό 
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προσωπικό (ψυχολόγους κοινωνιολόγους, διατροφολόγους κ.ά.) ώστε η ενημέρωση των μαθητών 
να είναι πιο άμεση και ολοκληρωμένη. Τα σχολεία παρακινούνται να διατηρήσουν το 
επιμορφωτικό υλικό ώστε να υπάρχει μια συνέχεια στην ενημέρωση αλλά και να δημιουργήσουν 
το δικό τους, όπως έχει γίνει στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αγγλίας (DfES, 
2007a). Προτείνουμε συνεπώς, την δημιουργία ενός «πακέτου» υλικών και την διανομή του στα 
σχολεία κατά την αρχή του σχολικού έτους και πριν την εφαρμογή των επιμέρους δράσεων του 
«Κοινωνικού Σχολείου» που θα περιλαμβάνει: 1) Την ανάλυση του κάθε άξονα του «Κοινωνικού 
Σχολείου», μαζί με οδηγίες και προτεινόμενες δραστηριότητες. 2) Οδηγό εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης του προσωπικού. 3) Οδηγό ενημέρωσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. 4) Οδηγό 
ενημέρωσης Γονέων μαζί με προτεινόμενες δραστηριότητες για τα παιδιά στο σπίτι. 5) Εξωτερικό 
υλικό που συμβάλει στην καλλιέργεια του νέου σχολείου, αφίσες, φωτογραφίες, 
πρωτόκολλα/σχεδιαγράμματα για διαχείριση συγκρούσεων ή την επίλυση προβλημάτων κτλ, τα 
οποία θα προσφέρουν κοινές ιδέες και λεξιλόγιο ώστε να χρησιμοποιείται από όλη τη σχολική 
κοινότητα. 

Κάθε σχολείο είναι ξεχωριστό και έχει τη δική του ταυτότητα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η 
ύπαρξη μιας αυτονομίας στον τρόποδιαχείρισης των προκαταλήψεων, της άνισης μεταχείρισης 
των μαθητών, της βίας και των ρατσιστικών συμπεριφορών καθώς και η παράλληλη αξιολόγηση 
στην επιτυχία της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. 
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Αλεξάνδρεια, λίκνο του πολιτισμού: μια διδακτική παρέμβαση με 
αφορμή την ποίηση του Κ.Π. Καβάφη. 

 
Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα  

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Γ’ Αθήνας 
alexasimak@hotmail.com 

 
Λυμπεροπούλου Ελένη 

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ03 Γ’ Αθήνας 
lelalibe@gmail.com 

 
Στέφου Λουκία 

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Ανατ. Αττικής 
lstefou@gmail.com 

Περίληψη 
Στην εισήγηση αυτή κατατίθεται μια πρόταση εναλλακτικής προσέγγισης των ελληνιστικών χρόνων  που 
προτείνεται να υλοποιηθεί  σε μαθητές  της Α΄Λυκείου, με κύριο άξονα τη διαθεματικότητα και με αφορμή 
το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον. Οριοθετούμε την αρχή της ελληνιστικής εποχής 
στη συγγραφή από τον Ευκλείδη των Στοιχείων, μια καταγραφή της μέχρι τότε υπάρχουσας μαθηματικής 
γνώσης. Η εκ μέρους των Αλεξανδρινών προσπάθεια απόδειξης των  αξιωμάτων (κυρίως του 5ου) του 
Ευκλείδη οδήγησε σε άλλες ατραπούς τη μαθηματική σκέψη, η αποτύπωση της οποίας θα αποτελέσει 
γέφυρα προσέγγισης της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών και της  Λογοτεχνίας, καθώς και το 
αντίστροφο. Θα επιχειρηθεί η δημιουργία ενός  συνεργατικού μοντέλου διδασκαλίας και μάθησης  με 
βασικό στόχο τη διαμόρφωση μιας δυναμικής διαδικασίας κριτικής γραφής, η οποία, στο πλαίσιο του 
κριτικού γραμματισμού, συναρτάται  με ρευστές παραμέτρους επικοινωνίας και πραγματώνεται με ανάλογα 
αναδυόμενους όσο και διαδοχικούς διαλόγους, οι οποίοι λειτουργούν ως βοηθητικοί ιστοί για τη 
συνοικοδόμηση νέων νοημάτων (Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010).  
Λέξεις - κλειδιά: γέφυρα προσέγγισης, Ευκλείδης, συνεργατικό, κοινωνικοπολιτισμικό μοντέλο. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια εκφράζεται έντονα η επιθυμία για ριζική αναμόρφωση και ανακαίνιση 
του μαθήματος της λογοτεχνίας (Αποστολίδου κ.α, 2004 Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2007), 
θέτοντας στο επίκεντρο τον μαθητή αναγνώστη, που δεν είναι ο ιδανικός αναγνώστης του κάθε 
κειμένου ούτε φιλόλογος αλλά ένας έφηβος που βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτησης 
προσανατολισμού και προσωπικής ταυτότητας (Καπλάνη & Κουντουρά, 2004). 

Με αφορμή το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον, σχεδιάσαμε  μια 
διδακτική παρέμβαση με την προσδοκία να έλθουν οι μαθητές σε επαφή με το ποιητικό κείμενο, 
όχι μόνο με την εκδοχή της ποιητικής γραφής, αλλά και με την ανακάλυψη του συνολικού κόσμου 
που βρίσκεται πίσω από ένα λογοτεχνικό κείμενο, εν προκειμένω ποιητικό. Πιο συγκεκριμένα,  
επιδιώκουμε οι μαθητές να μελετήσουν διάφορα κείμενα και αντικείμενα από τον χώρο της 
Ελληνικής Γραμματείας Αρχαίας και Νέας, της Ιστορίας, των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας,  
να προσεγγίσουν τις έννοιες του χρόνου και του τόπου ως ορίζουσες πολιτισμού και να 
εξοικειωθούν με τον εγχρονισμό του λογοτεχνικού κειμένου στην εποχή της δημιουργίας του 
αλλά και την επιβίωσή του στο θέατρο του εκάστοτε “σήμερα” και του εκάστοτε “εδώ”· εν τέλει, 
δηλαδή να κατορθώσουν να αναγνώσουν δημιουργικά το ποιητικό κείμενο. Έτσι όμως ουσιαστικά 
θα καταφέρουν μια δημιουργική πρόσληψη και ανταπόκριση προς το κείμενο, αφού η ανάγνωση 
είναι δημιουργική, όταν οι νεαροί αναγνώστες μπορούν να αρθρώνουν λόγο για το νόημα και τη 
μορφή του κειμένου χρησιμοποιώντας ποικίλα εκφραστικά μέσα και όχι μόνον τη γλώσσα, 
συνδέοντάς τα με τις εμπειρίες τους, χωρίς να ευθυγραμμίζονται με το νόημα που ο εκπαιδευτικός 
θεωρεί ότι κρύβει το κείμενο (Αποστολίδου, 2003). Ως εκ τούτου από παιδαγωγική σκοπιά η 
κύρια επιδίωξη είναι να εξοικειωθούν και να ασκηθούν οι μαθητές στην ανταπόκριση σε 
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διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης, στη σύμπραξη και ταυτόχρονη συνύπαρξη διδασκόντων 
διαφορετικών αντικειμένων, στην  εργασία σε ομάδες και στη συνεργατική παραγωγή λόγου, 
αξιοποιώντας τις μέχρι τώρα γνώσεις τους για τη Λογοτεχνία, τη Γλώσσα, την Ιστορία, τα 
Μαθηματικά, τη Φιλοσοφία, διερευνώντας οι ίδιοι το θέμα ως ερευνητές/δημιουργοί, παράγοντας 
οι ίδιοι γνώση, γιατί ακριβώς με τις μεθόδους αυτές καλλιεργείται η συνεργασία των μαθητών, 
ενισχύεται η ενεργητική μάθηση και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής ακόμη και στους πιο 
αδύναμους μαθητές.  

Η συνεργατική μορφή διδασκαλίας με βάση αρχές του κριτικού γραμματισμού 
Σχεδιάσαμε τη διδακτική μας σύμπραξη λαμβάνοντας υπόψη τις δύο βασικές μορφές 

γραμματισμού: α) τον λειτουργικό με την έννοια της κατανόησης του κειμένου, της αναγνώρισης 
δομών και βαθύτερων νοημάτων του και κατόπιν παραγωγής λόγου είτε με τη μορφή 
επιβεβαιωτικών  απαντήσεων σε ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του (ποιητικού) λόγου,  είτε 
με τη μορφή αναπαραγωγής ενός  προτύπου κειμενικού είδους (Χατζηλουκά-Μαυρή, Ε., 2010)· β) 
τον κριτικό γραμματισμό, του οποίου η «παιδαγωγική» (“critical literacy pedagogy”)  αναφέρεται 
στην «εκπαίδευση του πολίτη στην κοινωνία», καθώς: 1. διαθέτει τη δυναμική που επιτρέπει την 
κριτική ανάλυση,  τη χρήση και αξιολόγηση της γλώσσας και των νοημάτων της, 2.δίνει 
ανοίγματα για ερευνητική διδασκαλία, εντός της οποίας τα κείμενα που κατανοούνται ή/και 
δομούνται τελούν υπό διαπραγμάτευση και έχουν ρευστές ιδιότητες, 3. επιτρέπει τη διατύπωση 
υποθέσεων και τη συναγωγή συμπερασμάτων, όσον αφορά στα κείμενα, τη συλλογή δεδομένων 
για τις λεξικογραμματικές δομές τους (όπως και για άλλα τυχόν σημειωτικά μέσα επικοινωνίας), 
την αξιολόγησή τους και τη διαμόρφωση προσωπικής θέσης, 4. διαμορφώνει  μια  δυναμική 
διαδικασία  κριτικής γραφής, καθώς είναι, κατά κάποιο τρόπο, απροσχεδίαστη όσο και 
απρόβλεπτη, εφόσον συναρτάται με ρευστές παραμέτρους επικοινωνίας και πραγματώνεται με 
ανάλογα αναδυόμενους όσο και διαδοχικούς διαλόγους, οι οποίοι λειτουργούν ως βοηθητικοί 
ιστοί για τη συνοικοδόμηση νέων νοημάτων 5. διαμορφώνει συνοικοδομούμενα κείμενα που 
πραγματώνουν ποικίλα κειμενικά είδη, συνήθως μεικτού ή υβριδικού τύπου, όπως είναι, για 
παράδειγμα, μία αφήγηση με περιγραφικές και επιχειρηματολογικές λειτουργικές ενδείξεις. 

Δομή της παρέμβασης 

1η ώρα  
Η διδακτική παρέμβαση στο σύνολό της υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του 

σχολείου. Οι μαθητές κατανέμονται σε 6 ομάδες, κάθε ομάδα με τον δικό της υπολογιστή. Όλες οι 
ομάδες όμως παρακολουθούν και λαμβάνουν μέρος στο διάλογο  με τις εκπαιδευτικούς.  Κάθε 
ομάδα έχει την υποχρέωση να επιμερίσει τις εργασίες στα μέλη της (με τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών, εφόσον απαιτείται), ενώ προβλέπεται εναλλαγή ρόλων κατά την πορεία 
υλοποίησης της παρέμβασης. Σημειώνεται ότι οι μαθητές χρειάζεται να είναι εξοικειωμένοι με τα 
διάφορα εργαλεία και τα ανοιχτά περιβάλλοντα που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν από το 
διαδίκτυο.  
 

Κ.Π. Καβάφη, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον (Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 

Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’, ακουσθεί 
αόρατος θίασος να περνά 
με μουσικές εξαίσιες, με φωνές— 
την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου 
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου 
που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα θρηνήσεις. 
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, 
αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει. 
Προ πάντων να μη γελασθείς, μην πεις πως ήταν 
ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου∙ 
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δ) Κλαύδιος Πτολεμαίος (90-168μ.Χ.) Το  2ο βήμα για την απόδειξη του 5ου αιτήματος του 
Ευκλείδη[σε ομάδες/2 ομάδες]. Ερώτημα: Ποιο είναι το «λάθος» σε αυτή την απόδειξη; 
Δίνονται οι παράλληλες ευθείες ε1 και ε2 και η  τέμνουσα δ. Ας υποθέσουμε ότι το άθροισμα των 
εντός και επί τα αυτά γωνιών   ω και φ δεν είναι ίσο με δύο ορθές (ω+φ≠2˪). Έστω, λοιπόν, ότι 
ω+φ˃2˪. Τότε η+ζ˂2˪ γιατί το άθροισμα των τεσσάρων γωνιών ω, φ, ζ και η είναι ίσο με 4˪. Όμως, 
επειδή οι ε1 και ε2  είναι παράλληλες ευθείες μπορούμε να υποθέσουμε ότι η+ζ˃2˪, σύμφωνα με την 
υπόθεση. Άτοπο. Ανάλογα αν υποθέσουμε ότι ω+φ˂2˪….Επομένως ω+φ=2˪. 
 
 
                                                           δ 
                                                   η           ω                                                                ε1 
 

                                                    ζ     φ                                                                                                               
                                                                                                                           ε2 
 

Εικόνα 2:  Σχήμα της "απόδειξης" 

ε) σύγκριση μεταξύ της  γλώσσας του χωρίου του Ευκλείδη με τη γλώσσα στο απόσπασμα του 
Πλάτωνα (Πλάτωνος, Μένων, 82b9) : Σωκράτης: εἰ οὖν εἴη αὕτη ἡ πλευρὰ δυοῖν ποδοῖν καὶ αὕτη 
δυοῖν, πόσων ἂν εἴη ποδῶν τὸ ὅλον; ὧδε δὲ σκόπει: εἰ ἦν ταύτῃ δυοῖν ποδοῖν, ταύτῃ δὲ ἑνὸς ποδὸς 
μόνον, ἄλλο τι ἅπαξ ἂν ἦν δυοῖν ποδοῖν τὸ χωρίον;  

(Με βάση την αναζήτηση  στο : http://www.greek-
language.gr/Resources/ancient_greek/history/ag_history/index.html) 

5η ώρα (Το τέλος της Αλεξάνδρειας) 
Λειτουργία των ομάδων Οι μαθητές : 
α) Αναζητούν πληροφορίες για τη φιλόσοφο και μαθηματικό Υπατία στο διαδίκτυο. 
β) Βλέπουν και ακούν προσεκτικά το αρχείο που τους δίνεται με απόσπασμα από την ταινία-
αφιέρωμα στην Αλεξανδρινή μαθηματικό και φιλόσοφο Υπατία (415 μ. Χ.) 
https://vimeo.com/49323480. Συζήτηση. 
γ) Μελετούν το ποίημα Κ.Π. Καβάφη, 27 Iουνίου 1906, 2 μ.μ.. Ως δραστηριότητες δίδονται:  

1. η σύνδεση του ποιήματος αυτού με το απόσπασμα της ταινίας που παρακολούθησαν 
και  
2. Η σύγκριση των καβαφικών στοιχείων από το αρχικό ποίημα (Απολείπειν ο θεός 
Αντώνιον) και από το ποίημα: 

  
Κ.Π. Καβάφη, 27 Iουνίου 1906, 2 μ.μ. (Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Ίκαρος  1993) 
Σαν το ’φεραν οι Xριστιανοί να το κρεμάσουν 
το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί, 
η μάνα του που στην κρεμάλα εκεί κοντά 
σέρνονταν και χτυπιούνταν μες στα χώματα 
κάτω απ’ τον μεσημεριανό, τον άγριον ήλιο, 
πότε ούρλιαζε, και κραύγαζε σα λύκος, σα θηρίο 
και πότε εξαντλημένη η μάρτυσσα μοιρολογούσε 
«Δεκαφτά χρόνια μοναχά με τα ’ζησες, παιδί μου». 
Κι όταν το ανέβασαν την σκάλα της κρεμάλας 
κι επέρασάν το το σκοινί και το ’πνιξαν 
το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί, 
κ’ ελεεινά κρεμνιούνταν στο κενόν 
με τους σπασμούς της μαύρης του αγωνίας 
το εφηβικόν ωραία καμωμένο σώμα, 
η μάνα η μάρτυσσα κυλιούντανε στα χώματα 
και δεν μοιρολογούσε πια για χρόνια τώρα· 
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«Δεκαφτά μέρες μοναχά», μοιρολογούσε, 
«δεκαφτά μέρες μοναχά σε χάρηκα, παιδί μου».. 

6η ώρα (δημιουργική-κριτική γραφή-ατομική εργασία) 
 Αντικαταστήστε τη λέξη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ του καβαφικού με μια δική σας. Εμπνευστείτε 
από όλα όσα παρακολουθήσατε  και γράψτε ένα πεζό κείμενο ή ποίημα. 
 Πιστεύετε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον ένας συνδυασμός διαφορετικών διδακτικών 
αντικειμένων (Μαθηματικών, Ιστορίας και  Αρχαίων/Νέων Ελληνικών); 

Συμπεράσματα 

Οι αλεξανδρινοί-ελληνιστικοί χρόνοι είναι μια ιστορική περίοδος κατά την οποία η 
Αλεξάνδρεια ως λίκνο του πολιτισμού συγκεντρώνει όλη τη γνώση της εποχής: Φιλοσοφία, 
Φυσικές επιστήμες Αστρονομία, Ιατρική, ενώ θεωρείται ο χρυσούς αιώνας των Μαθηματικών. Η 
εποχή αυτή δεν προσεγγίζεται επαρκώς στο σημερινό σχολείο ώστε να γίνει κατανοητή η 
πολιτιστική ώσμωση στο σταυροδρόμι των λαών, την πολυπολιτισμική Αλεξάνδρεια. Κατά τη 
διδακτική παρέμβαση οι μαθητές με αφορμή το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη θα ακολουθήσουν  την 
ιστορική πορεία  του πολιτισμού της Αλεξάνδρειας, τοποθετώντας πρωτίστως στον τόπο και τον 
χρόνο την έννοια του μεγαλείου και της απώλειας, όπως τα υφαίνει ο ποιητής στο συγκεκριμένο 
ποίημα, εξυφαίνοντας στην πράξη, με τρόπο απολύτως ποιητικό, τον αλεξανδρινό κύκλο ως 
περίγραμμα ελληνισμού, ελληνικός της ποίησης και ο ίδιος. Έτσι επανερχόμαστε στην 
Αλεξάνδρεια που χάνεται/χάθηκε (;), στην ιχνηλασία και χαρτογράφησή της ως κέντρου της 
γνώσης και του πολιτισμού (Polard, J. & Reid, H., 2008), μετά την πτώση του κλασικού κόσμου 
και προ της κατάκτησής της από τους Άραβες, με εκκίνηση και βάση την ερευνητική διδασκαλία, 
η οποία αξιοποιεί τη δυναμική της τάξης, τη διαπραγμάτευση, τη  χρήση και αξιολόγηση της 
γλώσσας και των νοημάτων της και υλοποιεί τις βασικές αρχές του κριτικού γραμματισμού, 
ακριβώς γιατί επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από την  επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική 
προσέγγιση (ΕΚΠ), η οποία «υποστηρίζεται ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό προσκολλημένη στο 
γνωστικό μοντέλο και στο «τι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής (για τα κείμενα)» (Χατζηλουκά-
Μαυρή, Ε., 2010). Η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού, αντί της ΕΚΠ, υιοθετεί το 
κοινωνικοπολιτισμικό μοντέλο, έχει δε ως προτεραιότητά της το «τι πρέπει να γνωρίζει να κάνει ο 
μαθητής (με τα κείμενα) και πώς», όπως επίσης «πότε (κάτω από ποιες συνθήκες) και γιατί» 
(Χατζηλουκά-Μαυρή, Ε., 2010). Η διδακτική μας παρέμβαση βασίζεται επιπλέον στην αναζήτηση 
σε διαφορετικά γνωστικά πεδία (Ιστορία, Μαθηματικά, Αρχαία/Νέα Ελληνικά) και,  επομένως, 
απευθύνεται σε μαθητές όχι μόνο διαφορετικών γνωστικών επιπέδων αλλά και κατευθύνσεων. Θα 
ήταν βεβαίως δυνατόν να επεκταθεί και σε άλλα γνωστικά πεδία (Φυσική, Φιλοσοφία, 
Θρησκευτικά, Εικαστικά, Θέατρο). Η παράλληλη εργασία των ομάδων σε διαφορετικά 
ερωτήματα εμπλουτίζει το περιεχόμενο του μαθήματος μέσω της σύνθεσης στην ολομέλεια.  
Κατά τα άλλα προάγονται  τόσο η ομαδική εργασία και το συνεργατικό ήθος όσο και η ατομική 
εργασία, οι ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και η  βιωματικότητα μέσω της  αναζήτησης στοιχείων  
και της ανασύστασης μιας «μυθικής» πόλης, της Αλεξάνδρειας.  

Αναφορές 
Ψηφιακό υλικό (προσπελάστηκε 5.6.2016) 
(https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/imagesq=tbn:ANd9GcRcQokuz7fmoQm7vSSH3Pmvu4D4abd5E9GaxWE1KaVLsjyu3dT
8uA),  
(https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjDlM6LnqjNAhWI5yYKHV8pBCoQjRwIBA&url=https%3A%2F%2Fhistoricaltrails.wordpress.com%2F
2013%2F10%2F27%2F%25CE%25B7-
%25CE%25B2%25CE%25B9%25CE%25B2%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B8
%25CE%25B7%25CE%25BA%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583-
%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B4
%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2583%2F&psig=AFQjCNEBtfGZMH
ReCvs5l_qt0iWahcuNzA&ust=1466018355201730),   
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(https://encrypted-
tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPEpbbgOD6bIAqp6ixzOVb5BTOG00INByH1Zpjt_SOR_G4reR
I) 

Πηγές 

Κ.Π. Καβάφη, 27 Iουνίου 1906, 2 μ.μ. (Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Αθήνα: Ίκαρος  (1993) 
Κ.Π. Καβάφη, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον, Αθήνα: Ίκαρος  (1984) 
Πλάτωνος, Μένων, στο J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 
1967–68. 
Euclidis Elementorum Sex Libri Priores Cum Undecimo Et Duodecimo. Textum E Peyrardi Recensione in 
usum Gymnasiorum edidit, instruxit D.I.G.C. Neide, Halis Saxonum (1825) 
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Από το Νηπιαγωγείο, στο Μεγάλο το Σχολείο!»: Δράση για την ομαλή 
μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο 

 
Αμαραντίδου Κυριακή  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υποψ. PhD, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας,  
kikiamarantidou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο αποτελεί ορόσημο στην πορεία εκπαίδευσης και την 
εξωοικογενειακή κοινωνικοποίηση του παιδιού. Αποβλέπει πρωτίστως στην καλλιέργεια συναισθημάτων 
κοινωνικής και συναισθηματικής επάρκειας και, δευτερευόντως, στην ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή. 
Είναι σημαντικό επομένως να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε το παιδί, αφενός, να αποκτήσει θετική εικόνα για 
τις ικανότητες του ως μαθητή και, αφετέρου, να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τη 
σχολική γνώση. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται μία δράση για την ομαλή και απρόσκοπτη 
μετάβαση των παιδιών από το 7ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, 
σχολεία τα οποία συστεγάζονται. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι φάσεις της εφαρμογής 
της καινοτόμας δράσης, οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν και τα προσδοκώμενα οφέλη, οι 
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, τα ατομικά και ομαδικά δημιουργήματα των παιδιών και η τελική 
αξιολόγησή του. 
Λέξεις κλειδιά: μετάβαση νηπίων στο Δημοτικό, αρχή της συνεργατικότητας, αρχή της συνέχειας 

Εισαγωγή 
Η βιβλιογραφία παρουσιάζει τη μετάβαση (transition) του παιδιού από την προσχολική στη 

σχολική ζωή ως «μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν 
στην πρώιμη παιδική τους ηλικία», «σημείο καμπής στη ζωή του παιδιού», «ένα μεγάλο βήμα για 
τα παιδιά και τις οικογένειές τους», «ιεροτελεστία του περάσματος στη σχολική ζωή» (Dockett & 
Perry, 2001b), «νευραλγικό σημείο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα», «σημείο υπολογίσιμης 
αλλαγής» (Μπαγάκης κ.α., 2006). Στην Ψυχολογία η έννοια της μετάβασης, με τη σημασία του 
περάσματος από έναν «γνωστό» σε έναν «άγνωστο κόσμο», εμπεριέχει σύνθετες και διαδοχικές 
διαδικασίες αλλαγών που επηρεάζουν το συνολικό φάσμα της ατομικής και κοινωνικής ζωής 
(Κόπτσης & Νάκου, 2009). Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές –αναφερόμενοι ειδικά στη μετάβαση από 
το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο- προκρίνουν τον όρο «διασύνδεση» αντί του όρου 
«μετάβαση», θεωρώντας ότι σημασιολογικά εμπεριέχει ευρύτερη δυναμική περιεχομένου 
(Φύκαρης & Βασίλα, 2009). 

Οι ενδεχόμενες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το παιδί μεταβαίνοντας από το νηπιαγωγείο 
στο δημοτικό σχολείο προφανώς δε θα έχουν μία και μοναδική αιτιολογία εύκολα αναγνωρίσιμη, 
καθώς βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν και 
δημιουργούν την όποια δυσκολία. Τα νήπια ως «πρωτάκια» πλέον, καλούνται να ανταποκριθούν 
και να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και δεδομένα: μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής 
μέσα στη σχολική αίθουσα, περιορισμένη κίνηση, αλλαγές στον βαθμό εμπλοκής των γονέων, 
διαφορετικό και λιγότερο ελαστικό αναλυτικό πρόγραμμα, «ακαδημαϊκές» υποχρεώσεις με 
περισσότερες απαιτήσεις, περισσότερη αυστηρότητα στην τήρηση κανόνων συμπεριφοράς, πιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η αδυναμία προσαρμογής του παιδιού στις νέες αλλαγές, κατά το 
μεταβατικό αυτό στάδιο, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περαιτέρω σχολική του 
πορεία, την κοινωνικοποίησή του αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητάς του (Μπαγάκης κ.α., 2006). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη πρόνοια για αυτήν 
την κρίσιμη στη ζωή του παιδιού περίοδο, αν εξαιρέσουμε γενικόλογες παραινέσεις για 
επισκέψεις εξοικείωσης και γνωριμίας (Φ/50/92/57655/Γ1/05.06.2007 εγκύκλιος του Υπ. 
Παιδείας) και τη φιλοσοφία των νέων ΔΕΠΠΣ που εστιάζονται στην προσπάθεια σύνδεσης όλων 
των βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η έλλειψη συνέχειας και σταθερότητας 
μεταξύ του προγράμματος του Νηπιαγωγείου και της Α΄ Δημοτικού (αναφορικά με τη 
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διαρρύθμιση και την οργάνωση του χώρου κυρίως), αλλά και ο διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην ομαλή μετάβαση των 
παιδιών. Αυτή η ασυνέχεια δημιουργεί εύλογο άγχος στα παιδιά, που πολλές φορές επιτείνεται 
από τους ίδιους τους γονείς. Επιπλέον, δεν προβλέπεται στις επίσημες εκπαιδευτικές δομές 
κανενός είδους ανιχνευτική διαδικασία σχολικής ετοιμότητας του παιδιού, η οποία είναι 
συνισταμένη της εξέλιξής του σε νοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και βιολογικό επίπεδο. 
Πολλές φορές η εξέλιξη στους τομείς αυτούς δε συμβαδίζει, με αποτέλεσμα το παιδί να 
δυσκολεύεται ή και να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου. 

Για την υπερνίκηση των δυσκολιών που παρατηρούνται κατά τη μετάβαση των παιδιών στο 
δημοτικό σχολείο είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά, 
να συνεργάζονται προς την επίτευξη του κοινού σκοπού, λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικές αρχές: 
την «αρχή της συνεργατικότητας» και την «αρχή της συνέχειας». Η αρχή της συνεργατικότητας 
αφορά στις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, μεταξύ 
γονέων και σχολείου, καθώς και με άλλους εξωσχολικούς φορείς κοινωνικοποίησης (Μπαγάκης 
κ.α., 2006). Η αρχή της συνέχειας σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τον σχεδιασμό αναπτυξιακά 
κατάλληλων προγραμμάτων συνεργασίας και ωρών κοινής εργασίας για τα νήπια και τους 
μαθητές της Α’ δημοτικού (Κόπτσης & Νάκου, 2009). 

Σκοπός της δράσης είναι η ομαλή και επιτυχής μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο 
Δημοτικό Σχολείο και η ανάπτυξη -από μεριάς του- θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο και τη 
σχολική γνώση. Οι επιμέρους παιδαγωγικοί στόχοι είναι: 

• η γνωριμία των νηπίων με τους χώρους και τα πρόσωπα του Δημοτικού Σχολείου 
• η εξοικείωση των νηπίων με τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη λειτουργία και τις 

δραστηριότητες της Α’ Δημοτικού 
• η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας των παιδιών 
• η εξασφάλιση της συνέχειας στα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών, που θα 

μειώσουν το άγχος και την ανασφάλειά τους 
• η απομυθοποίηση αρνητικών στερεότυπων που φορτίζουν τα νήπια με 

προκαταλήψεις για το Δημοτικό 
• η προετοιμασία του Δημοτικού για την υποδοχή των νέων μαθητών 
• η ανάπτυξη σχέσεων σταθερής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ δασκάλων και 

νηπιαγωγών με την ανταλλαγή εμπειριών, την ενημέρωση για το μαθησιακό προφίλ 
των νηπίων και με τον από κοινού σχεδιασμό δραστηριοτήτων 

• η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών και οικογένειας 

• η ενημέρωση των γονέων και η ευαισθητοποίησή τους για τα προβλήματα που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά κατά τη σχολική μετάβαση 

• η σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού με τις κοινωνικές υπηρεσίες και η στήριξη 
γονέων και παιδιών, στον βαθμό που αυτό χρειάζεται 

• η έγκαιρη διάγνωση νηπίων με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. 
Στη δράση πήραν μέρος 33 νήπια και 22 μαθητές της Α’ τάξης. Η μονάδα αφετηρίας των παιδιών, 
το Νηπιαγωγείο, ανέλαβε να καταγράφει τις προσδοκίες και τους φόβους των νηπίων και να 
ελέγχει τις εντυπώσεις και τις αλλαγές στη στάση τους, καθώς εξελισσόταν το πρόγραμμα. Η 
μονάδα υποδοχής, το Δημοτικό Σχολείο, έφερε την ευθύνη να αυτοπαρουσιαστεί, να συστηθεί στα 
νήπια, με σκοπό να αποδιώξει την ανασφάλεια και τον φόβο τους, καθώς και να τα δημιουργήσει 
όμορφες προσδοκίες. Παράλληλα, η δασκάλα ανέλαβε να καταγράφει στο Ημερολόγιο 
Δραστηριοτήτων τα σχόλια, τη στάση και τη συμπεριφορά των μαθητών της Α’ τάξης καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης της δράσης. 

Μεθοδολογία 
Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος υιοθετήθηκε το αναπτυξιακό οικολογικό 

μοντέλο, το οποίο αντιμετωπίζει το νήπιο ολικά, εμπλέκοντας στη διαδικασία μετάβασης τόσο το 
σχολικό περιβάλλον όσο και το οικογενειακό. Η ομαλή μετάβαση, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, 
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στοχεύει, αφενός, στην παροχή συνέχειας μέσα από δραστηριότητες που γεφυρώνουν το χάσμα 
μεταξύ οικογένειας, νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου και, αφετέρου, στη σύνδεση της 
αναπτυξιακής πορείας του παιδιού με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες γονεϊκής 
υποστήριξης και του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης (Κόπτσης & Νάκου, 2009). 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία και οι διδακτικές τεχνικές που αξιοποιήθηκαν είναι οι εξής:  
α) η μέθοδος project - οι συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης,  
β) η έρευνα (βιβλιογραφική και διαδικτυακή), η παρατήρηση, η συλλογή και επεξεργασία 

στοιχείων, 
γ) η ιδεοθύελλα,  
δ) η χρήση οπτικοακουστικών μέσων,  
ε) η καλλιτεχνική έκφραση μέσα από εικαστικές κυρίως δημιουργίες, 
στ) το ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι. 

Σχεδιασμός δράσης  
Η δράση ουσιαστικά ξεκίνησε με οδηγίες και συμβουλές από τις νηπιαγωγούς προς τους γονείς 

για το πώς θα ενισχύσουν θετικά την εικόνα των παιδιών για το δημοτικό σχολείο κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού (ψυχολογική προετοιμασία). Συνεχίστηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη με 
αμοιβαίες επισκέψεις και ενημερωτικές συναντήσεις μεταξύ των νηπιαγωγών και της δασκάλας 
της Α’ τάξης, για ανταλλαγή απόψεων, κατάθεση προτάσεων, συναποφάσεις για συντονισμό και 
σχεδιασμό επιμέρους δραστηριοτήτων. Ακολούθησε ενημερωτική συνάντηση με τις Σχολικές 
Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, με σκοπό την οριστικοποίηση 
του σχεδίου και την οργάνωση εργαστηρίων - κοινών δράσεων μεταξύ νηπίων και μαθητών/τριών 
Α’ τάξης. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι γονείς όλων των παιδιών για την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης δράσης που στόχευε στην ομαλή μετάβαση των νηπίων στην Α’ τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου. 

Η δασκάλα της Α’ τάξης, προτού αρχίσουν τα μαθήματα, ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση της 
αίθουσας και την οργάνωση του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της εργονομίας: Η αίθουσα 
εξοπλίστηκε με τραπεζάκια του νηπιαγωγείου, γωνιές με χαλιά και μαξιλάρια, πάγκους εργασίας 
με πλούσιο εποπτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια (παζλ, επιτραπέζια, κατασκευές κλπ) και 
οτιδήποτε άλλο θεωρήθηκε απαραίτητο ώστε τα πρωτάκια να νιώσουν οικεία, σε ένα περιβάλλον 
που τους θύμιζε το νηπιαγωγείο τους. Παράλληλα, το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώθηκε 
διαφορετικά από του υπόλοιπου σχολείου: τα δύο συνεχόμενα δίωρα «έσπασαν» με ένα 
ολιγόλεπτο διάλειμμα, καθώς θεωρήθηκε υπερβολικό το διάστημα της μιάμισης ώρας για συνεχές 
μάθημα. Επίσης, τα παιδιά έβγαιναν στο κανονικό διάλειμμα λίγα λεπτά νωρίτερα, ώστε να 
εξυπηρετηθούν καλύτερα στην τουαλέτα και το κυλικείο. Η παρέμβαση αυτή διήρκεσε οχτώ 
εβδομάδες και σταδιακά στην αίθουσα τοποθετήθηκαν τα κλασικά θρανία πρωτοσχολικής 
ηλικίας, ενώ το ωράριο στις αρχές του δεύτερου τριμήνου προσαρμόστηκε στο κανονικό ωράριο 
του σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολικών μονάδων (νηπιαγωγοί, δασκάλα, εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων) συζήτησαν, κατέγραψαν και συναποφάσισαν ότι τα μαθήματα που θα μπορούσαν να 
παρακολουθήσουν με επιτυχία τα νήπια –προσαρμοσμένα κατάλληλα, φυσικά- είναι η Γλώσσα 
(επεξεργασία κειμένων Ανθολογίου, παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας, ανταλλαγή βιβλίων 
από τις δύο σχολικές βιβλιοθήκες), η Μελέτη Περιβάλλοντος (συζήτηση, επισκέψεις, παρουσίαση 
βιβλίων πληροφοριών, κοινό πρότζεκτ), η Φυσική Αγωγή, τα Εικαστικά (κοινές καλλιτεχνικές 
δημιουργίες), η Μουσική (ακροάσεις, μουσικοκινητικά παιχνίδια), η Θεατρική Αγωγή (θεατρικό 
παιχνίδι, δραματοποιήσεις, παντομίμα), καθώς και η από κοινού παρακολούθηση σχολικών 
γιορτών και εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου. 

Σε μια πρώτη συνάντηση με τους γονείς των μαθητών της Α’ τάξης, η δασκάλα συζήτησε 
διεξοδικά μαζί τους για τη σχολική ετοιμότητα, το τι αναμένεται να καταφέρνει ένα παιδί που 
ξεκινά το δημοτικό σχολείο σε όλα τα επίπεδα (γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη, κοινωνικές 
δεξιότητες, συναισθηματική ωριμότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και γενικές γνώσεις), για τη 
σωματική υγεία και ευεξία, την ορθή στάση στο κάθισμα των παιδιών, το σωστό κράτημα του 
μολυβιού κλπ. (Νιάκα, χ.χ.). Επίσης, παρουσίασε στους γονείς τα βιβλία και το λοιπό 
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εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι απορίες 
και οι πρότερες εμπειρίες των γονέων από τα μεγαλύτερα παιδιά τους βοήθησαν τη διεξαγωγή 
μιας γόνιμης και εποικοδομητικής συζήτησης. 

Περιγραφή δράσης  
Αναφορικά με τη μέθοδο και τον τρόπο διεξαγωγής της διδακτικής διαδικασίας, ειδικά κατά το 

πρώτο τρίμηνο οι μαθητές της Α΄ τάξης ακολούθησαν ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, με 
βιωματικές πρακτικές, ανάγνωση παραμυθιών, πολύ παιχνίδι, κίνηση, μουσική, χορό, 
δραματοποιήσεις και δραστηριότητες εκτός σχολικής αίθουσας. Οι δραστηριότητες ήταν 
οργανωμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να έχουν για τα παιδιά νόημα και σκοπό και να αξιοποιούν 
τις υπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διδακτική αξιοποίηση 
του παιχνιδιού (game-based context), σε όλο το εύρος της τυπολογίας του: κινητικό, σιωπηλό, 
κατασκευών, πνευματικής ικανότητας, γλωσσικό, δημιουργικό, παιχνίδι ρόλων (Γρίβα & 
Σέμογλου, 2013). Είναι γνωστό ότι το παιχνίδι αποτελεί βασική δραστηριότητα της 
καθημερινότητας των μικρών παιδιών. Ο ίδιος ο Piaget στην προσπάθειά του να μελετήσει το 
παιχνίδι και την αλληλεπίδραση του παιδιού με αυτό, υιοθετεί την αντίληψη ότι τα παιδιά μέσα 
από μια εσωτερική διαδικασία αυτορρύθμισης καταφέρνουν να υπακούν στους κανόνες του 
παιχνιδιού, καθώς αυτό τα προσφέρει μια αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και πεποίθησης ότι 
είναι ενεργά μέλη μιας ομάδας που τα αποδέχεται (Thomlinson & Masuhara, 2009). 

Οι νηπιαγωγοί, παράλληλα, σε ένα πρώτο στάδιο ασχολήθηκαν με την ανίχνευση 
προγενέστερων γνώσεων, ιδεών και αντιλήψεων των παιδιών του Νηπιαγωγείου για το Δημοτικό 
Σχολείο («έχει πολλά παιδιά και μεγάλα», «κάνουν γυμναστική, πληροφορική και έχουν πολλούς 
δασκάλους», «έχουν πολλά διαλείμματα», «έχουν διάβασμα και εργασίες για το σπίτι», «έχουν 
πάρα πολλά μαθήματα», «πρέπει να κάνουν ωραία γράμματα», «δεν πρέπει να κάνουν λάθη»). Η 
πρώτη επαφή έγινε με σύντομη επίσκεψη των νηπίων στην αίθουσα της Α’ τάξης και πρόσκληση 
των παιδιών και της δασκάλας για γνωριμία.  

Την επόμενη ημέρα, όλα τα παιδιά αρχικά συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του σχολικού συγκροτήματος, όπου διεξήχθησαν παιχνίδια γνωριμίας. Έπειτα, οι 
μαθητές της Α’ τάξης επισκέφτηκαν τον χώρο του Νηπιαγωγείου, όπου ακολούθησε παιχνίδι κατά 
τις ελεύθερες δραστηριότητες και συμμετοχή στην καθημερινή ρουτίνα. Στόχοι της 
συγκεκριμένης επίσκεψης ήταν η γνωριμία της δασκάλας της Α’ με τον τρόπο οργάνωσης του 
χώρου του Νηπιαγωγείου, η διεξαγωγή μιας οργανωμένης δραστηριότητας σε αυτό και η σύσφιξη 
των σχέσεων μεταξύ των νηπίων και των μαθητών της Α’, οι οποίοι επρόκειτο να αποτελέσουν 
σημείο αναφοράς για αυτά κατά τη μετάβαση τους στο Δημοτικό Σχολείο. Η νηπιαγωγός επέλεξε 
ως δραστηριότητα την ανάγνωση μιας ιστορίας για το νερό και τη δραματοποίησή της, με 
επιστέγασμα ψυχοκινητικά παιχνίδια εμπνεόμενα από την ιστορία. Με το πέρας της 
δραστηριότητας αυτής οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολικών μονάδων αφιέρωσαν αρκετή ώρα 
σε συζήτηση με τα παιδιά για τις εντυπώσεις τους. Καταγράφηκε στο Ημερολόγιο 
Δραστηριοτήτων από τις νηπιαγωγούς το πώς τα νήπια προσέλαβαν την εμπειρία με τα 
«πρωτάκια», ενώ από τη δασκάλα καταγράφηκαν τα σχόλια των παιδιών για την υποδοχή από τα 
νήπια. Παρατηρήθηκε εξαρχής ότι στους μαθητές της Α’ ήταν γνώριμος ο χώρος με τις «γωνιές» 
του, κινούνταν άνετα, επικοινωνούσαν με ευκολία και έπαιζαν ευχαρίστως με τα νήπια. 

Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της χρονιάς το πρόγραμμα περιλάμβανε αρκετές 
ανταλλαγές επισκέψεων, κοινές δραστηριότητες των παιδιών των δύο σχολικών μονάδων, 
αξιοποίηση των επετειακών γεγονότων και εκδηλώσεων για συνύπαρξη και συνεργασία όλων των 
παιδιών, δημιουργία ευκαιριών για κοινές δράσεις, υιοθέτηση δραστηριοτήτων του δημοτικού στο 
νηπιαγωγείο και προετοιμασία των νηπίων για διεξαγωγή δραστηριοτήτων από τις/τους 
εκπαιδευτικούς του δημοτικού. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι εξελικτικές φάσεις της 
δράσης ανά μήνα με ενδεικτικές δραστηριότητες. 

Τον Οκτώβρη τα νήπια επισκέφτηκαν την αίθουσα της Α’ τάξης, με βασικό σκοπό την 
παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο στόχος ήταν να βιώσουν την πραγματικότητα της 
Α’ τάξης σε αυθεντικές συνθήκες, μέσα όμως από την ασφάλεια που προσφέρει η συνοδεία της 
νηπιαγωγού και χωρίς τις συμβατικές υποχρεώσεις του μαθητή. Επιδίωξή μας ήταν τα νήπια να 
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νιώσουν τη σιγουριά ότι μπορούν να τα καταφέρουν και να τονωθεί με αυτόν τον τρόπο η 
αυτοεκτίμησή τους. Η δασκάλα της Α’ φρόντισε να σχεδιάσει κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε 
να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές ενεργά και τα νήπια. Σχηματίστηκαν, λοιπόν, μεικτές 
ομάδες και ακολούθησαν παιγνιώδεις δραστηριότητες γραφής, ζωγραφικής, μουσικής ακρόασης, 
καθώς και κινητικές δραστηριότητες με αφορμή την ανάγνωση του κειμένου «Η πρώτη μέρα στο 
σχολείο», από το Ανθολόγιο Α’ και Β’ τάξης. Προηγουμένως υπήρξε πρόβλεψη για επιπλέον 
καρέκλες και προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών.  

Τον Νοέμβρη, σε μια επόμενη επίσκεψή τους στην Α’ τάξη, τα νήπια παρουσίασαν με 
πρωτότυπο τρόπο την ηχοϊστορία με τίτλο: «Με το Άλφα και το Ρο τραγουδάω κι εγώ» (Βιβλίο 
Μουσικής Α’ Δημοτικού) στους μαθητές της Α’ τάξης. Τα παιδιά σε ζευγάρια –ένα παιδί 
Δημοτικού κι ένα Νηπιαγωγείου- συνεργάστηκαν και ζωγράφισαν θέμα της επιλογής τους. Στη 
δραστηριότητα συμμετείχαν και φοιτήτριες του Τμήματος Νηπιαγωγών. Στο τέλος, τα νήπια 
χάρισαν στα παιδιά της Α’ μία κατασκευή με τον «κύριο» και την «κυρία Άλφα». Με τη σειρά 
τους οι μαθητές της Α’ τάξης, ως αντιχάρισμα, έδωσαν στα παιδιά του Νηπιαγωγείου ένα κολάζ 
από ζωγραφιές πραγμάτων που αρχίζουν από Α (άλφα). Το δώρο των νηπίων έδωσε την αφορμή 
για τη δημιουργία γωνιάς «Από το Νηπιαγωγείο στο Μεγάλο το Σχολείο» στην αίθουσα της Α’ 
τάξης, γωνιά που εμπλουτίστηκε με ποικίλο υλικό κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ανάλογη γωνιά 
δημιουργήθηκε και στον χώρο του Νηπιαγωγείου. 

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου με τους μαθητές της Α’ τάξης συμμετείχαν σε κοινές 
δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, με τη 
γυμνάστρια του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, παρουσιάστηκε από τα νήπια με ευφάνταστο τρόπο 
η ηχοϊστορία με τίτλο: «Ο πλιτς και η πλατς», από το Βιβλίο Μουσικής της Α’ τάξης. 

Τον Δεκέμβρη τα νήπια και τα παιδιά της Α’ τάξης έψαλαν τα κάλαντα στον διευθυντή και τον 
σύλλογο διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου και συζήτησαν μαζί με τις εκπαιδευτικούς τους 
για τα τοπικά έθιμα του δωδεκαήμερου. 

Τον Ιανουάριο όλα τα παιδιά συμμετείχαν σε κοινές μουσικοκινητικές δραστηριότητες στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, σχεδιασμένες από τη δασκάλα της Α’ και τη γυμνάστρια του 
Δημοτικού Σχολείου. Ακόμη, έκαναν μαζί ένα δίωρο Μαθηματικών στην αίθουσα της Α’ τάξης, 
όπου ασχολήθηκαν με βιωματικού χαρακτήρα δραστηριότητες με τη συνδρομή πλούσιου 
εποπτικού υλικού, με στόχο τον προσανατολισμό στον χώρο και την εξάσκηση στη χρήση 
χωροχρονικών εννοιών. Τα παιδιά χωρισμένα σε μεικτές ομαδούλες των τεσσάρων-πέντε έπαιξαν  
παιχνίδια όπως «οι φωλιές», «το βατραχάκι στη λιμνούλα», «ο λαγός και το δέντρο», «ο 
κρυμμένος θησαυρός» κλπ. Πρόκειται για παιχνίδια που προσφέρονται για την εξάσκηση στη 
χρήση χωροχρονικών εννοιών, όπως «τώρα», «αύριο», «πριν», «μετά», «πάνω», «κάτω», «πίσω», 
«μέσα» κλπ. Στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ τόσο του Νηπιαγωγείου όσο και του Δημοτικού Σχολείου 
όσον αφορά το αντικείμενο των Μαθηματικών παρατηρείται μια πολύ σημαντική συνάφεια ως 
προς τους σκοπούς: και τα δύο θέτουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της ικανότητας των 
παιδιών να αξιοποιούν τα Μαθηματικά στην καθημερινή τους ζωή, με στόχο την ομαλή ένταξή 
τους στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Βοζίκη, 2009; Κλειδαρά, 2009). 

Τον Φεβρουάριο τα παιδιά της Α’ τάξης επισκέφτηκαν το Νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο 
λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης, με σκοπό τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του 
Νηπιαγωγείου με σχολικά αλλά και εξωσχολικά βιβλία της Α’ τάξης. Με την ευκαιρία της 
επίσκεψης, παρουσίασαν στα παιδιά του Νηπιαγωγείου το έθιμο της κυρα-Σαρακοστής 
επιδεικνύοντας πώς κόβουν κάθε εβδομάδα από ένα ποδαράκι, για να μετρήσουν τον χρόνο ως το 
Πάσχα. 

Λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των νηπίων και πρόσκληση των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο 
προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής με τίτλο: «Τα παιδιά μαθαίνουν να κυκλοφορούν 
σωστά». 

Τον επόμενο μήνα, οι μαθητές της Α’ τάξης επισκέφτηκαν το Νηπιαγωγείο, όπου 
παρουσίασαν στα παιδιά του Νηπιαγωγείου το έθιμο της χελιδόνας. Πρόκειται για το έθιμο του 
καλαντίσματος της άνοιξης, που  χάνεται στα βάθη των αιώνων, τότε που ακόμη ο Μάρτης ήταν ο 
πρώτος μήνας του χρόνου και για να τον προϋπαντήσουν έψελναν ευχές και κάλαντα 
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(χελιδονίσματα). Στο πλαίσιο της Ημέρας Κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 
πραγματοποιήθηκαν στο Νηπιαγωγείο δραστηριότητες από το Βιβλίο Γλώσσας της Α’ τάξης («Οι 
φίλοι»), καθώς και δραστηριότητες που προτείνονται στο Ανθολόγιο Α’ και Β’ τάξης («Ο 
κάστορας και η φίλη του η ηχώ»). Ακόμη, οι νηπιαγωγοί σχεδίασαν και πραγματοποίησαν 
δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής στα νήπια, από το Βιβλίο Μουσικής της Α’ τάξης 
(ηχοϊστορία), με τη συμμετοχή  και φοιτητριών του Τμήματος Νηπιαγωγών, καθώς και 
δραστηριότητες από το Βιβλίο Φυσικής Αγωγής Α’ και Β’ τάξης (έθιμο περπερούνα). Τα παιδιά 
του Νηπιαγωγείου κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με 
θέματα που διαπραγματεύονταν (πχ 25η Μαρτίου, Πάσχα) στα βιβλία της Α’ τάξης. Μια 
ηλιόλουστη μέρα όλα τα παιδιά μαζί φύτεψαν λουλούδια σε γλάστρες, τα οποία ανέλαβαν να 
περιποιούνται από κοινού, πράγμα που έκαναν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με συγκινητική 
αφοσίωση. 

Ο Απρίλης ήταν αφιερωμένος στην τέχνη. Με τη συνδρομή των Σχολικών Συμβούλων 
Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης και με συμμετοχή φοιτητριών του τμήματος 
Νηπαγωγών Φλώρινας οργανώθηκε εργαστήρι τέχνης με κοινές δράσεις όλων των παιδιών και 
θέμα «Τα παιδιά μαθαίνουν να κυκλοφορούν σωστά». Μεικτές ομάδες παιδιών με τη καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών (μία δασκάλα, τέσσερις νηπιαγωγοί, πέντε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες) δημιούργησαν έργα τέχνης με ποικίλα υλικά (ανακυκλώσιμα υλικά, νερομπογιές, 
τέμπερες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, διάφορα είδη χαρτιών, σφουγγαράκια, πινέλα κ.ά.)  και 
τεχνικές (κολάζ, ζωγραφική με διάφορα υλικά, χειροτεχνία κ.ά.). Πιο αναλυτικά, είχαν στη 
διάθεσή τους μια φωτογραφία μικρών διαστάσεων που εικόνιζε ένα μεταφορικό μέσο. Κάθε 
ομάδα καλούνταν και εκφραστεί καλλιτεχνικά και να δημιουργήσει το δικό της έργο εμπνεόμενη 
από την εικόνα που της έτυχε. Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια το δημιούργημά 
της και τον τρόπο που εργάστηκε. Όλα τα έργα εκτέθηκαν σε έκθεση στο πλαίσιο παρουσίασης 
προγραμμάτων/σχεδίων εργασίας ενταγμένων στο Κοινωνικό Σχολείο. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ 
παρουσιάστηκε, επίσης, από τις νηπιαγωγούς του 7ου Νηπιαγωγείου στις 10/06/2015, σε 
επιμορφωτική ημερίδα («Κοινωνικό Σχολείο: Καινοτόμες δράσεις – Καινοτόμες διδακτικές 
παρεμβάσεις»), που διοργάνωσε η 14η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής, και απευθυνόταν κυρίως 
σε νηπιαγωγούς. 

Στο μεταξύ, η γωνιά «Από το Νηπιαγωγείο στο Μεγάλο το Σχολείο» του Νηπιαγωγείου 
εμπλουτίστηκε με περισσότερα βιβλία της Α’ τάξης. Οι μαθητές της Α’ επισκέφτηκαν το 
Νηπιαγωγείο για να ανακοινώσουν ένα πολύ ευχάριστο γεγονός: η Άλκη Ζέη, η αγαπημένη 
συγγραφέας που έχει γράψει αριστουργήματα, με μεγάλη προθυμία είχε δεχτεί την πρόσκληση 
του Δημοτικού Σχολείου να το επισκεφτεί. Καταφτάνει, λοιπόν, σε λίγες ημέρες! Άρχισαν 
πυρετώδεις προετοιμασίες από όλα τα παιδιά και τις εκπαιδευτικούς: ανάγνωση των βιβλίων της 
«Τα παπούτσια του Αννίβα» και «Μια Κυριακή τ’ Απρίλη», ποικίλες δραστηριότητες με αφορμή 
αυτά, προετοιμασία ερωτήσεων για την ώρα που η συγγραφέας θα συνομιλήσει με τα παιδιά. 

Τον Μάιο προσκλήθηκαν οι γονείς όλων των παιδιών στις εκδηλώσεις προς τιμήν της Άλκης 
Ζέη, ενώ τα παιδιά και των δύο σχολικών μονάδων συμμετείχαν μαζί στις διήμερες εκδηλώσεις. 
Τους δόθηκε η ευκαιρία να την ακούσουν να αφηγείται περιστατικά της ζωής της και να διαβάζει 
αποσπάσματα έργων της με τον απαράμιλλο λόγο της και, ακόμα, να συνομιλήσουν μαζί της για 
πολλή ώρα και να της θέσουν όσα ερωτήματα είχαν στο μυαλό τους. Τους κέρδισε όλους με την 
προσήνεια, την ευγένεια, την απλότητα και την καταδεκτικότητά της. Στο τέλος, η συγγραφέας 
φωτογραφήθηκε με τα παιδιά και υπομονετικά υπέγραψε δεκάδες βιβλία που όλοι είχαν 
προμηθευτεί από πριν. 

Στο τέλος του μήνα οργανώθηκε η επίσημη ξενάγηση των νηπίων σε όλους τους χώρους του 
Δημοτικού Σχολείου. Το έργο αυτό ανέλαβε η δασκάλα της Γ’ τάξης, η οποία οδήγησε τα παιδιά 
από τάξη σε τάξη και ακολούθησε περιήγηση σε όλους τους χώρους: τα γραφεία του διευθυντή 
και του συλλόγου διδασκόντων, τις αίθουσες μουσικής, φυσικής, ξένων γλωσσών, ρομποτικής, το 
εργαστήριο πληροφορικής, τους κοινόχρηστους χώρους, τη δανειστική βιβλιοθήκη και τις 
τουαλέτες. Σε μια ευτυχή συγκυρία, εκείνες τις ημέρες οι μαθητές της Στ’ τάξης οργάνωσαν 
λαογραφική έκθεση και με μεγάλη χαρά ξενάγησαν τα νήπια στην έκθεση, έδειξαν όλα τα 
εκθέματα και πληροφόρησαν τους μικρούς επισκέπτες για τη χρήση κάθε αντικειμένου. Έπειτα, 
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τα παιδιά του Νηπιαγωγείου παρουσίασαν τις δικές τους εργασίες στα παιδιά/ξεναγούς της 
λαογραφικής έκθεσης. 

Στο Νηπιαγωγείο η γωνιά οικοδομικού υλικού μετατράπηκε από τα παιδιά σε σχολική τάξη 
(Α’ τάξη), όπου έπαιξαν εναλλάσσοντας ρόλους μαθητών και δασκάλας/λου. Ήταν μια ευχάριστη 
δραστηριότητα που κυρίως φανέρωσε την αδημονία των παιδιών να πάνε στο «Μεγάλο το 
Σχολείο» και λιγότερο ανέδειξε κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις των μικρών παιδιών («η 
δασκάλα είναι αυστηρή»). Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου πρότειναν στις νηπιαγωγούς να 
ακολουθήσουν το πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, αναφορικά με το διάλειμμα και το 
δεκατιανό. Οι νηπιαγωγοί το δέχτηκαν και μέχρι το τέλος της χρονιάς ακολουθήθηκε αυτό το 
πρόγραμμα. 

Τον Ιούνιο τα παιδιά του Νηπιαγωγείου  επισκέφτηκαν για τελευταία φορά την Α’ τάξη με την 
αφορμή της επιστροφής των βιβλίων που είχαν δανειστεί. Τις εκδηλώσεις του Δημοτικού 
Σχολείου για τη λήξη του σχολικού έτους παρακολούθησαν από κοινού τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου και της Α’ τάξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα παιχνίδια μεταξύ των παιδιών του 
Δημοτικού Σχολείου, τα νήπια υποστήριζαν ένθερμα τα παιδιά της Α’ τάξης, τα οποία πλέον 
θεωρούσαν καλούς τους φίλους. 

Η δράση της μετάβασης έκλεισε με δύο συναντήσεις των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών 
μονάδων για απολογισμό και τελική αξιολόγηση του προγράμματος. 

Αξιολόγηση 
Για την αξιολόγηση της δράσης αξιοποιήθηκαν: α) οι καταγραφές στα Ημερολόγια 

Δραστηριοτήτων που τηρούνταν τόσο από τις νηπιαγωγούς όσο και από τη δασκάλα της Α’ τάξης 
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, β) αρχείο με φωτογραφικό και λοιπό υλικό (ζωγραφιές, 
κείμενα, φύλλα εργασίας), γ) η παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών και της διαχείρισης 
των μεταξύ τους σχέσεων σε «ανύποπτο χρόνο» και δ) προφορικές συνεντεύξεις των παιδιών που 
συμμετείχαν σε αυτή. Από την επεξεργασία όλων των προαναφερόμενων εργαλείων αξιολόγησης, 
προκύπτει ότι οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Αναφορικά με τα νήπια: αναπτύχθηκε εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτά και τους εκπαιδευτικούς 
του Δημοτικού Σχολείου. Όσο εξελισσόταν η δράση, τόσο καταρρίπτονταν τυχόν αρνητικά 
στερεότυπα που είχαν, του τύπου «το δημοτικό είναι δύσκολο», «εκεί μόνο διαβάζουν και 
γράφουν», «οι δάσκαλοι είναι αυστηροί και μαλώνουν». Τονωνόταν προοδευτικά η 
αυτοπεποίθησή τους και αναπτυσσόταν θετική στάση απέναντι στο σχολείο, καθώς 
συνειδητοποιούσαν ότι υπάρχει μια συνέχεια στις προηγούμενες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες. 
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά νήπια δήλωσαν πως δε θέλουν να φύγουν από το 
νηπιαγωγείο γιατί «περνούν πολύ ωραία», «αγαπούν την κυρία τους», «κάνουν ωραία πράγματα» 
και «δεν κάθονται διαρκώς στην καρέκλα». Δεδομένου ότι η δράση υλοποιήθηκε κατά το σχολικό 
έτος 2014-15, μας δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την πορεία τους ως μαθητές της Α’ 
τάξης πια, κατά το τρέχον σχολικό έτος. Περίπου οι μισοί μαθητές που ενεγράφησαν στο 
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας -έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης- 
προέρχονταν από το 7ο Νηπιαγωγείο, το οποίο συμμετείχε στο πρόγραμμα ομαλούς μετάβασης. Η 
(νέα) δασκάλα της Α’ τάξης, λοιπόν, παρατήρησε πως όσα παιδιά είχαν συμμετάσχει στη 
συγκεκριμένη δράση ήταν περισσότερο εξοικειωμένα όχι μόνο με τον χώρο και τα πρόσωπα, αλλά 
και με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου, από ό,τι τα παιδιά 
που είχαν φοιτήσει σε άλλα νηπιαγωγεία. 

Αναφορικά με τους γονείς: έχει σαφώς διαμορφωθεί η εικόνα ενότητας και συνέχειας, κάτι που 
δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης προς τους εκπαιδευτικούς. 

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς: ισχυροποιήθηκαν οι δεσμοί συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών των δύο σχολικών μονάδων. Γνώρισαν την προβληματική και τη χρησιμότητα της 
διασύνδεσης Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Σχολείου και την κατέστησαν αντιληπτή στους γονείς και 
όλους τους εμπλεκόμενους. Εντόπισαν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργεί η 
απομόνωση και η ασυνέχεια ανάμεσα στις δύο σχολικές μονάδες. Απέκτησαν γνώσεις και 
δεξιότητες σχετικές με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων ανάμεσα στα δύο 
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σχολεία. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι με τέτοιες δράσεις δημιουργείται κουλτούρα 
συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. 

 
 

Συμπεράσματα  
Η εφεκτική στάση πολλών συναδέλφων για την πραγματοποίηση δράσεων ομαλούς μετάβασης 

σχετίζεται κυρίως με τις διαφορές στη φύση των δραστηριοτήτων που καλούνται να διεξάγουν οι 
εκπαιδευτικοί των δύο σχολικών μονάδων: στο Νηπιαγωγείο οι δραστηριότητες είναι περισσότερο 
παιδοκεντρικές, βασίζονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, έχουν παιγνιώδη μορφή, σε αντίθεση 
με το Δημοτικό Σχολείο όπου η διδακτέα ύλη είναι προκαθορισμένη και υποχρεωτική για όλους 
τους μαθητές και οι διδακτικές δομές λαμβάνουν περισσότερο ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Στο 
Νηπιαγωγείο χρησιμοποιούνται πολλά υλικά και μέσα με βιωματικό τρόπο, ενώ στο Δημοτικό οι 
δραστηριότητες περιορίζονται στο μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο-ευαγγέλιο. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει πως οι νηπιαγωγοί είναι πιο «ανοιχτοί/ες» σε μια τέτοια 
συνεργασία απ’ ό,τι οι δάσκαλοι/λες (Φύκαρης & Βασίλα, 2009). 

Σε ό,τι αφορά στην παρούσα δράση, όπως προαναφέρθηκε, οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί 
επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, καταγράφηκαν κάποιες αδυναμίες και ελλείψεις, 
που αν και οφείλονται προφανώς στο γεγονός ότι επρόκειτο για μια πρωτόγνωρη εμπειρία για 
όλους τους εμπλεκόμενους, αποτελούν πρόκληση και ευκαιρία για ανατροφοδότηση. 
Επιγραμματικά, οι αδυναμίες μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: α) Η εμπλοκή των γονέων 
περιορίστηκε στην ενημέρωσή τους και την εξασφάλιση της συναίνεσής τους για την 
πραγματοποίηση της δράσης, ενώ θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι περισσότερη και 
ουσιαστικότερη. Άλλωστε, το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο, στο οποίο βασίστηκε 
μεθοδολογικά η δράση, τονίζει εμφατικά τη βαρύνουσα σημασία της σχέσης οικογένειας-
σχολείου κατά τη διάρκεια της μετάβασης (Dockett & Perry, 2001a). β) Το πρόγραμμα της 
ομαλούς μετάβασης θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με περισσότερες δραστηριότητες και κοινές 
δράσεις, εντός και εκτός σχολείου (εκπαιδευτικές επισκέψεις, περιβαλλοντικές δράσεις κλπ) που 
δε θα έχουν αποσπασματικό και επετειακό χαρακτήρα. Σε μια επόμενη εφαρμογή, επομένως, το 
πρόγραμμα θα μπορούσε να αναπτυχθεί γύρω από ένα συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας με κοινό 
θέμα για τα νήπια και τους μαθητές της Α’ τάξης (π.χ. το νερό) και όλες οι δράσεις του έτους να 
εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρότζεκτ και να εξυπηρετούν τους σκοπούς του. γ) Παραλείψαμε 
να εμπλέξουμε και τον Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, πράγμα που στο εξής κρίνεται 
απαραίτητο. δ) Δεδομένου ότι η διαδικασία της μετάβασης δεν είναι υπόθεση μόνο του δασκάλου 
της Α’ τάξης, θεωρείται απαραίτητο να εμπλακούν σε αυτήν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού 
Σχολείου, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. 

Οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολικών μονάδων έχουμε συμφωνήσει να καθιερώσουμε τη δράση 
ομαλούς μετάβασης, έτσι ώστε να εφαρμόζεται κάθε χρόνο από τους συναδέλφους που θα 
αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες τάξεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι συνεργαζόμενοι θεμελιώνουμε 
γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ δύο σχολικών μονάδων της ίδιας βαθμίδας και θέτουμε τις βάσεις 
για νέες μορφές συνεργασίας και παιδαγωγικής παρέμβασης. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο 
επιπλέον -καθόλου αμελητέος- κόπος και χρόνος που απαιτείται από όλους τους εμπλεκόμενους, 
θα αποσβεστεί από τα οφέλη που θα προκύψουν από την υιοθέτηση της δράσης αυτής. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα εάν μια εκπαιδευτική καινοτομία 
μπορεί να προταθεί «άνωθεν» προς υλοποίηση σε μια Σχολική Μονάδα ή προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση 
εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων της ανάγκης υλοποίηση της. Αυτό επιχειρείται δια της εμπειρικής 
συγκριτικής προσέγγισης του Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία (ΠΣΚ) του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Μένων και της διαδικασίας Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία 
Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας, μέσα από το πρίσμα του Επιμορφωτή – Συντονιστή 
Συμβούλου. Στη μελέτη αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής αυτονομίας της Σχολικής 
Μονάδας, η αξία της ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και στην εισαγωγή 
καινοτομιών, καθώς  ο καθοριστικός ρόλος του/της Επιμορφωτή/τριας, Συντονιστή/τριας σε διαδικασίες 
μετασχηματισμού εκπαιδευτικών πρακτικών. Τέλος, διαφαίνεται η αναγκαιότητα ο/η Διευθυντής/τρια να 
λειτουργεί δημοκρατικά και να εμπνέει, δίνοντας ρόλους και πρωτοβουλίες αλλά και να συνεργάζεται 
αρμονικά με όλα τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας. 
Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα Σχολικής Καινοτομίας, Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας, εμπειρική 
συγκριτική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Μέσα από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία (Π.Σ.Κ.) του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Μένων καταγράφουμε τις εμπειρίες μας από την εφαρμογή του, 
συμβάλλοντας σε έναν δημιουργικό διάλογο με στόχο να αναδειχτούν οι συνθήκες για την 
επιτυχημένη εφαρμογή  εκπαιδευτικών καινοτομιών. Στη συνέχεια επιχειρείται μια εμπειρική 
συγκριτική προσέγγιση του Προγράμματος Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας - 
Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ )- του Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ι.Ε.Π (Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και του Προγράμματος για τη Σχολική 
Καινοτομία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μένων, στο οποίο συμμετείχαμε ως Επιμορφωτές –
Συντονιστές, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, ως παραδείγματα καινοτόμων εκπαιδευτικών 
διαδικασιών και μετασχηματισμού εκπαιδευτικών πρακτικών.  

Σκοπός των καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι  να βοηθήσει το Σχολείο να 
πετύχει τους στόχους του και να αντικαταστήσει μη αποτελεσματικά προγράμματα και πρακτικές 
με νέα και εποικοδομητικά, αλλάζοντας πρωταρχικά τις μεθόδους και τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών (Leach, 1994). Έτσι, η αλλαγή αφορά διαθρωτικές τομές στον οργανωτικό τομέα, 
στον τρόπο μάθησης και στην επίδοση των μαθητών, στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum), στο 
διδακτικό υλικό, στις σχέσεις των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις δεξιότητες 
των εκπαιδευτικών και γενικότερα, στις αξίες του κάθε Σχολείου (Morrison, 1998). Επιπλέον, η 
καινοτομία σκοπεύει στη βελτίωση όψεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στο αναλυτικό 
πρόγραμμα όσο και στη διοίκηση και οργάνωση του Σχολείου, Άλλοτε επιβάλλεται από το 
αντίστοιχο υπουργείο και άλλοτε προτείνεται προαιρετικά από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς 
φορείς, τους ίδιους τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις Διευθυντές/τριες (Καβούρη, 1999). Οι 
προαιρετικές καινοτομίες υιοθετούνται μόνο από μια μερίδα εκπαιδευτικών και Διευθυντών/τριών 
που επιθυμούν να ενημερωθούν, να συμβουλευτούν, να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν 
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κάποιες αλλαγές με επίκεντρο τον/τη μαθητή/τρια με δική τους πρωτοβουλία. Εφαρμόζουν την 
καινοτομία με επίκεντρο το Σχολείο και τον/τη μαθητή/τρια, η οποία θεωρείται ως η 
αποτελεσματικότερη μορφή καινοτομίας, δεδομένου ότι είναι ευέλικτη, σχετίζεται με τις ανάγκες 
του Σχολείου, ευνοεί τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και εμπλέκει όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη 
της Σχολικής Κοινότητας (Hargreaves & Hopkins, 1994). 

Η εισαγωγή και η εφαρμογή καινοτομιών ανανεώνει τη σχολική καθημερινότητα μαθητών και 
εκπαιδευτικών, συνεισφέρει θετικά στη λειτουργία του Σχολείου και το βοηθά να συνδεθεί με την 
κοινωνία. Γίνεται ένας δημιουργικός, ζωντανός χώρος προετοιμάζοντας τους/τις μαθητές/τριες για 
την εισαγωγή τους σε αυτήν (Υφαντή, 2000). Η ανάπτυξη αξιόπιστων και επιστημονικά 
θεμελιωμένων πρωτοβουλιών καινοτομίας, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, στο Σχολείο 
συνιστά μια μορφή παρέμβασης που διευρύνει τα υφιστάμενα, κάθε φορά, περιθώρια σχετικής 
αυτονομίας (Mαυρογιώργος, 2010). Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων της 
καινοτομίας - αλλά και κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος - πρέπει γίνεται με ειδική 
επιστημονική μεθοδολογία, με αντικειμενικά εργαλεία αξιολόγησης και να οδηγεί σε αμερόληπτα 
και αξιόπιστα αποτελέσματα (Kelchtermans, 2005). Η επιτυχία της εφαρμογής της καινοτομίας 
εξαρτάται από την κουλτούρα της Σχολικής Μονάδας, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, αλλά 
κυρίως από τους μαθητές. Είναι σημαντικό οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν ενεργό ρόλο 
στην εισαγωγή και υλοποίηση της καινοτομίας ώστε να γίνεται αποδεκτή. Χρειάζεται ενημέρωση 
των μαθητών/τριών και δημιουργία κουλτούρας αλλαγής στη σχολική τάξη. Έτσι, θα συμβάλλουν 
καθοριστικά και αποτελεσματικά στην  επιτυχή έκβαση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας (Harris, 2003, Fullan, 1991). 

Οι καινοτομίες είναι ανάγκη να συνδέονται με τους στόχους και τις επιδιώξεις της εκπαίδευσης 
(Fullan, 1993). Η εναρμόνιση των αποφάσεων σε θέματα εκπαίδευσης με τους στόχους και τα 
προγράμματα εκπαίδευσης εξασφαλίζουν σε αυτή τον ποιοτικό της χαρακτήρα. Επομένως οι 
καινοτόμες πρωτοβουλίες έχουν ως βασικό στόχο την ποιότητα της εκπαίδευσης και οι δράσεις 
που υλοποιούνται πρέπει να αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιστημονικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού ρόλου του Σχολείου, στην ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να μαθαίνει πώς να 
μαθαίνει και στην άνοδο της ποιότητας της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της να εμπνεύσει αξίες 
στους μαθητές και να δημιουργήσει τον κριτικά σκεπτόμενο πολίτη του αύριο με έμφαση στις 
αρχές της συμμετοχικότητας, της συλλογικότητας και της συνεργασίας (Hoskins & Crick, 2010).  

Η εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών και διαδικασιών αξιολόγησης στη σχολική μονάδα 
είναι αναγκαία και ωφέλιμη αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Οι καινοτομίες είναι μέσο και 
εργαλείο των οποίων η αξία και η αποτελεσματικότητα βασίζονται στη συμμετοχικότητα, τη 
συνεργατικότητα, την κοινωνική αλληλεπίδραση και εξαρτώνται από το κοινωνικό, πολιτιστικό 
και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται (Hiebert  & Morris, 2012). 

Το πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία 

Το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία (ΠΣΚ) συνιστά μια «ανοικτή» βάση ομότιμης 
συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που επιθυμούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική 
στήριξη της Σχολικής εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού πρώτης προτεραιότητας. Το Πρόγραμμα 
συνεχίζει και επεκτείνει το έργο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας της «Μορφωτικής 
Πρωτοβουλίας» με στόχο να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο αναφοράς για την καλλιέργεια, την 
ανάδειξη και την προβολή καινοτόμων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που αφορούν όλες τις 
πτυχές της Σχολικής ζωής και της μάθησης. 

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Προγράμματος έχει ο Ευρωπαϊκός 
Όμιλος «Δίκτυο ΜΕΝΩΝ», ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και 
του διεθνούς γίγνεσθαι μέσω των ευρωπαϊκών έργων έρευνας και καινοτομίας. Στο 
Εργαστήριο του Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία προσφέρεται επιμορφωτική στήριξη 
στους εκπαιδευτικούς, σε κύκλους ανάπτυξης των επαγγελματικών τους προσόντων, καθώς και 
υποστήριξη της Σχολικής Μονάδας, σε παράλληλους κύκλους ανάπτυξης της καινοτομίας, 
ακολουθώντας τη μεθοδολογία εμπέδωσης που έχει εφαρμοσθεί ήδη για πέντε σχολικά έτη 
στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας που είχε αναπτύξει η Μορφωτική Πρωτοβουλία. Το 
διαδικτυακό περιβάλλον (πλατφόρμα) υποστηρίζει τις επιμορφωτικές και συμβουλευτικές 
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δραστηριότητες του Προγράμματος παρέχοντας δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το σχετικό υλικό 
(κείμενα, παραδείγματα δραστηριοτήτων, τεχνολογικά εργαλεία), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη 
δυνατότητα επικοινωνίας και δικτύωσης. 

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Σχολικής Μονάδας αποτελεί πρόγραμμα ομαδικής 
επιμόρφωσης. Κάθε επιμορφούμενος/η εντάσσεται στην ομάδα του σχολείου του, στην οποία 
συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοί του από τη σχολική του μονάδα, οι οποίοι είναι μέλη του 
Εργαστηρίου του ΠΣΚ και, φυσικά, ο/η Συντονιστής/τρια-Επιμορφωτής/τρια της ομάδας. Η 
πρόοδος της Σχολικής Μονάδας στο Εργαστήριο παρακολουθείται και αποτιμάται από την ομάδα 
των εκπαιδευτικών του σχολείου και από τον/τη Συντονιστή/τρια-Επιμορφωτή/τρια της, με 
εργαλεία που έχουν ως πλαίσιο αναφοράς την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών 
της Σχολικής Μονάδας, που τίθενται ως επιμορφωτικοί στόχοι, σε δραστηριότητες και 
συμπεριφορές. Το πλαίσιο αυτό συνεκτιμά τα αναγνωρισμένα εθνικά και διεθνή πρότυπα 
κατηγοριοποίησης και πιστοποίησης. Η αξιολόγηση της αναπτυξιακής πορείας του σχολείου 
γνωστοποιείται από το Συντονιστή στην Επιστημονική Ομάδα του ΠΣΚ, η οποία επικυρώνει τη 
διαδικασία και πιστοποιεί την ολοκλήρωση του εκάστοτε Κύκλου ανάπτυξης. 

Το Πρόγραμμα δέχεται όλους τους/τις εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στο 
διάλογο και στην πρακτική που ανοίγει το δρόμο για την καινοτομία στη μαθησιακή διαδικασία. 
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ανεξάρτητα –χωρίς τη συμμετοχή του 
σχολείου τους- έχουν πρόσβαση στο υλικό και τον επιστημονικό προβληματισμό γύρω από την 
ανάπτυξη της καινοτομίας και καλούνται να συμβάλλουν σε αυτόν με δικές τους σκέψεις, 
εμπειρίες, αλλά και προτάσεις. Μπορούν να καταθέτουν τη δική τους πρόταση εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας στέλνοντάς την-ηλεκτρονικά-στο Πρόγραμμα. Ο ρόλος του/της 
Συντονιστή/στριας – Επιμορφωτή/τριας είναι να δίνει κίνητρα, να εμψυχώνει, να στηρίζει, να 
βοηθά, να διευκολύνει. Η επικοινωνία γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, διά ζώσης και μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Το πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας (Θεσμός ΑΕΕ) 

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) – Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας- 
αποτελεί μια συνεχή δυναμική διαδικασία αυτοαξιολόγησης ενσωματωμένη στη λειτουργία του 
σχολείου και συνιστά ένα καινοτόμο εγχείρημα υποστήριξης της αλλαγής δομών, διαδικασιών, 
σχέσεων και κουλτούρας στη σχολική μονάδα. Βασίζεται στην αναγνώριση της σχετικής 
αυτονομίας των σχολείων και την ενίσχυση του βαθμού ελευθερίας των εκπαιδευτικών στην 
υλοποίηση του έργου τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας 
κατάστασης στο σχολείο, και συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη ειδικών σχεδίων Δράσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. Η κάθε σχολική 
μονάδα αποτελεί το βασικό φορέα προγραμματισμού, εφαρμογής και αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού της έργου. Στην υλοποίηση του έργου της συνεργάζεται με τον/την Σχολικό/ή 
Σύμβουλο, τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, τους ΟΤΑ, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, με 
δημόσιες υποστηρικτικές δομές του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου και αναγνωρισμένους 
επιστημονικούς και τοπικούς φορείς. Η διαδικασία ανάπτυξης χαρακτηρίζεται ως μια 
συμμετοχική και συλλογική διαδικασία. Δημιουργούνται ομάδες εργασίας  εκπαιδευτικών στις 
οποίες κυρίως εφαρμόζονται και αναπτύσσονται οι διαδικασίες ΑΕΕ.  

Οι εκπαιδευτικοί συζητούν και μεταφέρουν τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας στο 
σύλλογο διδασκόντων όπου τα συμπεράσματα και τα ευρήματα  των ομάδων αποκτούν  
συλλογική υπόσταση.  Το αποτέλεσμα των διαδικασιών του Θεσμού ΑΕΕ είναι προϊόν σύνθεσης 
και δημιουργίας όλων των συμμετεχόντων της διαδικασίας, ενώ στην πλειοψηφία τους οι 
Σχολικές Μονάδες  πρόβλεψαν και εφήρμοσαν διαδικασίες ενδιάμεσης αξιολόγησης της 
διαδικασίας και ανατροφοδότησης  των αποτελεσμάτων. Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης εφαρμόστηκε πρώτα πιλοτικά τα 
σχολικά έτη 2010-2012, σε περίπου 500 Σχολεία (μετά από απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων) 
και στη συνέχεια τα σχολικά έτη 2013-15 γενικεύτηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ελληνική επικράτεια, εκτός των 
Νηπιαγωγείων και ορισμένων ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων.  

Περιγραφή της ανάπτυξης και της εφαρμογής των διαδικασιών της ΑΕΕ στα Σχολεία 

Η αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας περιλαμβάνει ένα σύνολο συστηματικών 
διαδικασιών οι οποίες οργανώνονται από τους ίδιους τους παράγοντες της Σχολικής Μονάδας και 
στις οποίες κεντρική θέση κατέχει η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και η υλοποίηση 
δράσεων για βελτίωσή του. Παρ’ όλο που οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν ειδικοί σε θέματα 
αξιολόγησης, οι εκτιμήσεις τους από την εφαρμογή της ΑΕΕ στο Σχολείο είναι θετικές και 
ενθαρρυντικές. Να σημειωθεί ότι σε πολλά σχολεία οι εκπαιδευτικοί δε δέχθηκαν να 
συμμετάσχουν εθελοντικά στη διαδικασία και η συνδικαλιστική ηγεσία του κλάδου (ΔΟΕ) ήταν 
αντίθετη με το όλον εγχείρημα καλώντας τους εκπαιδευτικούς να μην συμμετάσχουν σε αυτό. 
Έτσι, πολλοί/ές Διευθυντές/τριες όρισαν με εντολή, τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετείχαν 
σε κάθε ομάδα εργασίας. Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη 
συνεργασία και επικοινωνία που αναπτύχθηκε κατά τη διαδικασία της ΑΕΕ  οι εκπαιδευτικοί 
δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι με τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους, αρκετά 
ικανοποιημένοι με τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών και των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη 
συνεργασία και την επικοινωνία με τον/την Σχολικό/ή Σύμβουλο ως προς την υποστήριξη της 
ανάπτυξης των διαδικασιών της ΑΕΕ, όπως και στην προσπάθεια του/της για επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση, ενημέρωση, συνεργασίες, δειγματικές διδασκαλίες, 
κ.ά.) καθώς και από την πραγματοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων (εκπαιδευτικών, γονέων 
και μαθητών) και διαφαίνονται περιθώρια βελτίωσης. Θεωρούν ότι ο χρόνος που διατέθηκε στη 
Σχολική Μονάδα κατά την εφαρμογή της ΑΕΕ ήταν αρκετός, ενώ δεν είναι καθόλου 
ικανοποιημένοι από την οικονομική στήριξη του προγράμματος. Χαρακτηρίζουν ικανοποιητική τη 
χρήση υποδομών και τεχνολογικών μέσων και αρκετά ικανοποιητική την ανάπτυξη της 
τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής της διαδικασίας ΑΕΕ. Πιστεύουν ότι οι γονείς 
ανταποκρίθηκαν αρκετά  κατά τη διαδικασία και υπήρχε και αρκετή ανταπόκριση από τους 
τοπικούς φορείς. Θεωρούν ότι κατά τη διαδικασία βελτιώθηκαν αρκετά οι σχέσεις και το κλίμα 
στη Σχολική Μονάδα και συγχρόνως βελτιώθηκε η εικόνα του Σχολείου στην τοπική κοινωνία.  

Η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου συμβάλλει στην αρτιότερη διοίκηση και 
λειτουργία των σχολικών μονάδων, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
στην ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών στο Σχολείο, στην αναβάθμιση των διδακτικών 
και παιδαγωγικών πρακτικών, στην προώθηση της καινοτομίας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών 
και αντισταθμιστικών πρακτικών. Επίσης, συμβάλλει στην ανάδειξη των επιτευγμάτων των 
σχολείων, στη διάχυση των καλών πρακτικών, στην επισήμανση των αδυναμιών του 
εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί 
βασικό συντελεστή ανάπτυξης και διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στη 
Σχολική Μονάδα (Fullan, 2010). Ο Σύλλογος διδασκόντων αποτελεί  συλλογικό όργανο για τη 
χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη 
λειτουργία του σχολείου. Προγραμματίζει και σχεδιάζει το εκπαιδευτικό έργο κάθε σχολικής 
χρονιάς, θέτει συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες και προγραμματίζει τις δράσεις για 
την υλοποίησή τους, οι οποίες πραγματοποιούνται με τρόπο ικανοποιητικό και πάντα ακολουθεί 
απολογισμός. Ο/η Διευθυντής/τρια της Σχολικής Μονάδας χρειάζεται να λειτουργεί ως 
δημοκρατικός ηγέτης που εμπνέει, δίνοντας ρόλους και πρωτοβουλίες στους εκπαιδευτικούς αλλά 
και να συνεργάζεται στενά με τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ο/η αποτελεσματικός/η 
Διευθυντής/τρια στηρίζει και επιβλέπει τις καινοτομίες οι οποίες εισάγονται στο Σχολείο του/της 
(Πασιαρδής, 2014).  

Τα σχέδια δράσης που επιλέχτηκαν από τους συλλόγους διδασκόντων ανήκουν κυρίως στον 
Δείκτη 1: Σχολικός χώρος και υλικοτεχνική υποδομή και στη συνέχεια στον Δείκτη 9: Σχέσεις του 
σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς, καθώς και στον 
Δείκτη 10: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές 
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παρεμβάσεις. Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τα αποτελέσματα του Σχεδίου 
Δράσης είναι πως τα αποτελέσματα της δράσης ανταποκρίνονται αρκετά στους στόχους και τα 
κριτήρια επιτυχίας τα οποία τέθηκαν κατά το σχεδιασμό και ανταποκρίνονται αρκετά στις ανάγκες 
των συμμετεχόντων. Θεωρούν ότι τα αποτελέσματα της δράσης συνέβαλαν πολύ στη βελτίωση 
των γνώσεων και στην αλλαγή του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο. Πιστεύουν ότι τα 
αποτελέσματα της δράσης ενσωματώθηκαν αρκετά στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου και 
το σχέδιο δράσης -σε ένα βαθμό- μπορεί να αποτελέσει μια καλή πρακτική η οποία μπορεί να 
αξιοποιηθεί και από άλλες σχολικές μονάδες. Τονίζεται εδώ ότι κάθε Σχολείο παρουσιάζει τη δική 
του ταυτότητα, φυσιογνωμία και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και αυτό πρέπει να λαμβάνεται 
σοβαρά υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και των δράσεων που σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται.    

Η αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας αποτέλεσε μια διαδικασία κινητοποίησης όλων των 
παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των 
μαθητών, την ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού. Επίσης στο «άνοιγμα» του Σχολείου στην 
κοινωνία και στην ενίσχυση του ψηφιακού του χαρακτήρα. Διαμορφώθηκε μια «κουλτούρα 
αξιολόγησης» στα σχολεία, η οποία εισήγαγε, εμπεριείχε και αποτυπώνει στοιχεία συλλογικών 
διαδικασιών ομάδων εργασίας και συλλόγου διδασκόντων, καθώς τα στοιχεία της ετήσιας 
έκθεσης είναι προϊόν συνεργασίας, συνεκτίμησης και συλλογικών αποφάσεων όλων των 
εκπαιδευτικών του σχολείου και  τα αποτελέσματα του σχολείου κοινοποιούνται προς τα ανώτερα 
κλιμάκια της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, όχι μόνο για λόγους ενημέρωσης, αλλά και για να 
στηρίξουν τις προτάσεις και δράσεις εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και εφαρμογής της «έρευνας-
δράσης» (action research) στο πλαίσιο της ανάπτυξης των σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου τόσο της Σχολικής Μονάδας όσο και της Σχολικής Τάξης.  

Τα Σχολεία, γενικά, συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις και υλοποιούν πολλά προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων υποχρεωτικά και προαιρετικά. Γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί 
ένα Σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, να έρχεται σε επαφή με τοπικούς παράγοντες, να 
συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και να προβάλλεται το έργο του. Η συνεργασία των Σχολείων με 
τους γονείς δυσχεραίνεται από την κοινωνική και οικονομική  περιθωριοποίηση όλο και 
μεγαλύτερου αριθμού γονέων. Οι διαδικασίες που προβλέπονται και λειτουργούν στα σχολεία για 
την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών είναι αποτελεσματικές, αλλά τα προβλήματα που 
προκύπτουν από τα προγράμματα σπουδών και τα διδακτικά εγχειρίδια δυσχεραίνουν το 
εκπαιδευτικό έργο. Η ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών βρίσκεται σε καλό 
επίπεδο και ελάχιστα προβλήματα μη αποδοχής τους στο σύνολο ή κρούσματα Σχολικής βίας 
συμβαίνουν. Εδώ να σημειωθεί ότι υλοποιούνται σε όλα τα σχολεία προγράμματα αποδοχής της 
διαφορετικότητας και πρόληψης φαινομένων Σχολικής βίας. Τονίζεται εδώ, ο καθοριστικός ρόλος 
της στενής συνεργασίας Σχολείου και γονέων. Οι σύλλογοι διδασκόντων θεωρούν ότι τα Σχολεία 
εκπλήρωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τους θεσμικά προβλεπόμενους στόχους του μορφωτικού και 
κοινωνικού τους ρόλου, του εκπαιδευτικού προγράμματος και των Προγραμμάτων Σπουδών, 
καθώς και ότι ο ετήσιος προγραμματισμός υλοποιήθηκε πλήρως. Τα Σχολεία ανταποκρίθηκαν 
συνολικά στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των γονέων για την πρόοδο των μαθητών/τριών 
στα μαθήματα και την κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι μαθητές/τριες (και οι γονείς τους) είναι 
ικανοποιημένοι με την ατομική τους πρόοδο και τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή, με τη 
γενικότερη λειτουργία και τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου. Αξιοποιήθηκαν 
αποτελεσματικά οι νέες τεχνολογίες σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, προβολής και 
δημοσιότητας του σχολείου. Όμως η σχολική εργασία επηρεάζεται αρνητικά από την κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική συγκυρία.  Για να είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες  που 
καταβάλλονται στο εσωτερικό του Σχολείου πρέπει να συνοδευτούν από ευρύτερες αλλαγές στην 
εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική πολιτική. 

Ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των 
εκπαιδευτικών, για την επιμόρφωση των οποίων αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, προγραμματίζει το 
εκπαιδευτικό έργο και διαχειρίζεται την εκπαιδευτική πολιτική στην περιοχή ευθύνης του/της. Ο 
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ρόλος του/της υπαγορεύει ως πρωταρχικό στόχο τη συμβολή στον προβληματισμό, τον διάλογο 
και την υλοποίηση του ανασχεδιασμού όλων των παραμέτρων που διέπουν την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχοντας στον προγραμματισμό αλλά και την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και ως επιμορφωτής/τρια των εκπαιδευτικών και 
συμμέτοχος/η στην αξιολόγησή τους, υποστηρίζει το νέο μαθησιακό πλαίσιο που τοποθετεί τον 
μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία ΑΕΕ 
και πραγματοποιεί συμβουλευτικές παρεμβάσεις. Καθοδηγεί επιστημονικά και παιδαγωγικά τους 
εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται στενά με τον Διευθυντή του Σχολείου και το Σύλλογο 
διδασκόντων δίνοντας τις αναγκαίες οδηγίες για την υλοποίηση του θεσμού ΑΕΕ. Ενθαρρύνει 
τους/τις εκπαιδευτικούς στην  ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αντιμετώπιση 
επιμέρους προβλημάτων του Σχολικού έργου, για τον εμπλουτισμό της Σχολικής ζωής και την 
αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία δεν συνεχίστηκε το σχολικό έτος 
2015-16, προφανώς λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα της μη ένταξής του σε 
χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της 
Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) έχει ανασταλεί με απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας στις 31 Ιανουαρίου 2015.  

Συμπεράσματα 

Η Καινοτομία στη μάθηση αλλά και στη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας συνίσταται σε 
μεγάλο βαθμό στη διατύπωση προβλημάτων προς επίλυση και στην παροχή πολλών και 
διαφορετικών επικοινωνιακών και ερμηνευτικών εργαλείων. Η Ποιότητα του Εκπαιδευτικού 
Έργου θα πρέπει να αναζητηθεί μέσα από τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας, στην κατεύθυνση 
της καλλιέργειας και της ανάπτυξης μιας σειράς βασικών ικανοτήτων, ως των νέων 
«γραμματισμών» του 21ου αιώνα. Εκπαιδευτική καινοτομία που δεν πρέπει να είναι 
αποσπασματική αλλά να έχει σχεδιασμό, στόχους και συνέχεια. 

Οι εκπαιδευτικοί-μέλη του Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία καλούνται να 
αποτυπώσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις και να αναδείξουν αποτελεσματικές, 
«καλές», καινοτόμες πρακτικές. Από την εμπειρία μας ως επιμορφωτές-συντονιστές του 
Προγράμματος για τη Σχολική Καινοτομία θεωρούμε ότι πραγματικά ο/η μαθητής/τρια συν-
δημιουργεί με τον/την εκπαιδευτικό τον χαρακτήρα της καινοτομίας και την παιδαγωγική 
κουλτούρα που τη διέπει. Οι μαθητές/τριες ενθουσιάζονται που βγαίνουν από τους τοίχους της 
Σχολικής αίθουσας και δουλεύοντας συλλογικά, λαμβάνουν θετικές εμπειρίες που θα τους φανούν 
χρήσιμες για όλη τους τη ζωή. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και καλούνται να 
υιοθετήσουν καινοτομίες «παράλληλα» σε ένα συντηρητικό, εκπαιδευτικό σύστημα με 
περισσότερες πρωτοβουλίες και λιγότερο συγκεντρωτισμό. Χρειάζεται βέβαια καλύτερη και πιο 
στοχευόμενη επιμόρφωση. Επιβάλλεται να καθιερωθεί μια οργανωμένη, συγκροτημένη, συνεχής, 
ανατροφοδοτική και αναλυτική ενημέρωση και επιμόρφωση ακόμα και με χρήση μεθόδων μέσω 
Διαδικτύου (τηλε-εκπαίδευση) και βασιζόμενη στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επιμόρφωση 
πρέπει να στηρίζεται στο όραμα για καλύτερη παιδεία, με βάση την κοινωνική και πολιτιστική 
πραγματικότητα της χώρας μας. Το επιμορφωτικό υλικό το οποίο είναι ανηρτημένο στον ιστότοπο 
του Προγράμματος, κατανεμημένο και ανά στάδιο υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης, το 
θεωρούμε πολύ χρήσιμο, περιεκτικό, υποστηρικτικό και σύγχρονο. Υπάρχει δε, στενή συνεργασία 
με τα μέλη της ομάδας έργου και άμεση επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη των 
Επιμορφωτών/τριών-Συντονιστών/τριών.  

Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το Πρόγραμμα και θεωρούν 
αναγκαία και χρήσιμη την εισαγωγή και εφαρμογή και άλλων καινοτομιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Είναι, επίσης, εντυπωσιακή η συνέπειά τους στα ενδεικτικά χρονικά όρια, καθώς και 
η συχνή επικοινωνία  με τον/την Επιμορφωτή/τρια-Συντονιστή/τρια για όλα τα θέματα που τους 
απασχολούν στην πορεία υλοποίησης της καινοτομίας. Ωφέλιμες είναι οι «συζητήσεις» στο 
φόρουμ του Εργαστηρίου για τη Σχολική Καινοτομία οι  οποίες αφορούν τη στοχοθεσία της 
δραστηριότητας, την πρόοδό της, ποια είναι η συμβολή κάθε μέλους της ομάδας, κ.ά. Οι δράσεις 
που οι Σχολικές Μονάδες υλοποιούν και μας προσκαλούν να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό τους, 
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αλλά και να παραβρεθούμε να παρακολουθήσουμε, χαρακτηρίζονται από τη συνεργατικότητα, τη 
συμμετοχικότητα όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών και την ενεργή εμπλοκή των 
γονέων. Είναι «γιορτές παιδείας» που φέρνουν κάτω από την ίδια φιλόξενη στέγη, μαθητές/τριες, 
εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης, γονείς, εκπροσώπους τοπικών κοινωνικών φορέων και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πάντα το παιδί, με τα έργα του και τα λόγια του, εκφράζει τη 
δημιουργικότητά του, τον ενθουσιασμό του και την αγάπη για τον κόσμο που το περιβάλλει. Το 
παιδί συμμετέχει στην επιλογή και υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, συνεργάζεται, 
καινοτομεί, μαθαίνει συμμετέχοντας ενεργητικά. Ιδιαίτερα  στον ψυχοκινητικό τομέα καλείται να 
ενεργήσει και να εφαρμόσει, εργαζόμενο συλλογικά και να επικοινωνήσει - κάνοντας χρήση και 
των νέων τεχνολογιών - με άλλα σχολεία στην Ελλάδα. Με τις καινοτόμες εκπαιδευτικές  δράσεις 
ενισχύεται η μαθησιακή αυτονομία και εξασφαλίζεται η ενεργή εμπλοκή όλων των παιδιών που 
συμμετέχουν, λειτουργεί η αυτορυθμιζόμενη μάθηση και ενδυναμώνεται η συνεργασία (Hoskins 
& Crick, 2010).  

Για να καταστεί δυνατή η εκπαιδευτική αλλαγή και καινοτομία, απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η βελτίωση, η αναβάθμιση και η ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως βασικού 
συντελεστή στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Ο εκπαιδευτικός 
συντονίζει, διευκολύνει, συνεργάζεται, επιμορφώνεται και βελτιώνεται ως παιδαγωγός και ως 
άνθρωπος. Αναδεικνύεται ιδιαίτερα η αξία της ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα πλαίσια της 
βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου και της ανάδειξης του Σχολείου ως βασικού κυττάρου 
εκπαίδευσης. Η σχολική μονάδα λειτουργεί ως ζωντανό κύτταρο εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τη 
συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς, τοποθετώντας το παιδί στο κέντρο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποδεικνύεται καθοριστικός ο ρόλος του/της Σχολικού/ής Συμβούλου 
ως Επιμορφωτή/τρια-Συντονιστή/τρια στη διαδικασία έρευνας δράσης και μετασχηματισμού 
εκπαιδευτικών πρακτικών. Ο/η Επιμορφωτής/τρια-Συντονιστής/τρια προτείνει, καθοδηγεί, 
ενημερώνει, επιμορφώνει, συντονίζει. Απαιτείται αλλαγή της εκπαιδευτική πολιτικής σε θέματα 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση, η οποία θα  πρέπει να 
συνδέεται σε καταλυτικό βαθμό με ουσιαστικές αλλαγές στη φιλοσοφία των ενδοσχολικών 
σχέσεων, την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική μονάδα ώστε να οδηγήσει, 
τελικά, στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.   

Για καλύτερη εφαρμογή του θεσμού Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής 
Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) απαιτείται καλύτερη επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στην έρευνα δράσης, στα στάδια  της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και 
στην εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση. Η χρηματοδότηση της διαδικασίας θα επιτρέψει τα 
σχολεία να υλοποιούν πιο εύκολα δραστηριότητες στα πλαίσια της ανάπτυξης των σχεδίων 
δράσης. Χρειάζεται αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των Σχολικών Μονάδων 
(εργαστήρια υπολογιστών, φυσικών επιστημών, διαδραστικούς πίνακες, σχολικές βιβλιοθήκες, 
αθλητικά έργα υποδομής στον αύλειο χώρο, σχολικός κήπος, αίθουσες εκδηλώσεων, κ.ά.).  

Στον Θεσμό ΑΕΕ σημαντικό κριτήριο επιτυχίας αποτελεί η έγκαιρη στελέχωση των Σχολείων. 
Οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να ενθαρρύνονται (και να επιβραβεύονται) να συμμετέχουν σε 
καινοτόμα προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα για τη Σχολική καινοτομία, Θεσμός Αριστεία στην 
Εκπαίδευση, κ.ά.) διότι αποκτούν πιο εύκολα την κουλτούρα της συλλογικότητας, της 
συνεργασίας και τη συνεχή προσπάθεια αυτό-επιμόρφωσής και αναβάθμισης του εκπαιδευτικού 
και επαγγελματικού τους έργου. Θεωρούμε απαραίτητη τη συνεχή ανατροφοδότηση και στήριξη 
των εκπαιδευτικών καθώς, η υιοθέτηση καινοτομιών και η αλλαγή νοοτροπίας δεν είναι εύκολη 
υπόθεση και η λύση της πεπατημένης οδού πάντοτε εμφανίζεται ως η εύκολη εναλλακτική. Θα 
είναι ωφέλιμο να δίνονται κίνητρα στους/στις εκπαιδευτικούς, συνεχή και στοχευόμενη 
επιμόρφωση, ουσιαστική υποστήριξη στη διαχείριση της διαδικασίας και μείωση της 
γραφειοκρατίας. Ωφέλιμο επίσης, είναι να ενημερώνονται οι γονείς και οι τοπικοί φορείς για τον 
Θεσμό της ΑΕΕ και τον δικό τους ρόλο σε αυτόν, ώστε να πειστούν όλοι οι παράγοντες της 
Σχολικής κοινότητας για την αναγκαιότητα της διαδικασίας. Κρίνουμε ως απαραίτητη τη 
δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας των σχολείων με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, για να 
αξιοποιηθεί η γνώση που αποκτήθηκε αλλά και για να υπάρξει περισσότερη στήριξη. Για να είναι 
όμως αποτελεσματική η συνεργασία και επιτυχής η διαδικασία απαιτείται συστηματική 
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οργάνωση, κατανόηση του πλαισίου και των γνωστικών και συναισθηματικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών, να διαπιστωθεί η τοπική εκπαιδευτική πραγματικότητα και να ληφθούν υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των Σχολικών Μονάδων.  

Οι Έλληνες/ίδες εκπαιδευτικοί διαθέτουν και διάθεση και δημιουργικότητα και καινοτομούν 
μέσα από δράσεις, προγράμματα και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Θεωρούμε ότι η 
εκπαιδευτική καινοτομία αλλά και κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης στη Σχολική Μονάδα πρέπει 
να είναι συνειδητοποιημένη και να υποστηρίζεται από τον Σύλλογο διδασκόντων. Ένα Σχολείο θα 
αλλάξει και θα καινοτομήσει μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιήσουν και αποδεχτούν την 
ανάγκη για αλλαγή και καινοτομία, μέσα από μια διαδικασία αναδόμησης της επαγγελματικής 
τους κουλτούρας, που θα περιλαμβάνει διαλλακτικές σχέσεις, συλλογικές διαδικασίες 
αναστοχασμού και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενθάρρυνση και συντονισμό από τον/την 
Διευθυντή/τρια αλλά και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα δύο πολιτιστικών προγραμμάτων  που εκπονήθηκαν στο 
Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών με θεματικό άξονα  τη Βυζαντινή και Αναγεννησιακή 
Ζωγραφική Τέχνη σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το γνωστικό και συναισθηματικό κενό που δημιουργείται 
από τον εξοβελισμό της Τέχνης από το Ενιαίο Λύκειο. Η παιδαγωγική ομάδα προσέγγισε το ιστορικό 
πλαίσιο στο  οποίο διαμορφώθηκαν οι δύο μορφές Τέχνης. Ανίχνευσε  τις βασικές αρχές τους και τους 
σκοπούς που εξυπηρέτησαν. Ιχνηλατήθηκαν οι κορυφαίοι εκπρόσωποί τους, οι σχολές και τα ρεύματα που 
αναδύθηκαν στην πορεία της εξέλιξής τους. Για την ανάδειξη της δημιουργικότητας και των κλίσεων των 
μαθητών οργανώθηκε εργαστήρι ζωγραφικής βυζαντινής προσωπογραφίας και κατασκευής ψηφιδωτών. 
Επιπλέον λειτούργησε βιωματικό εργαστήρι αφιερωμένο στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο.  Παράλληλα με τον 
καλλιτεχνικό γραμματισμό επιδιώχθηκε ο ψηφιακός και μιντιακός  γραμματισμός των συμμετεχόντων  με 
την ψηφιοποίηση και ανάρτηση του παραγόμενου υλικού στην ιστοσελίδα των προγραμμάτων. Ο 
κοινωνικός γραμματισμός των μαθητών μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας  και η 
εξοικείωση με την επιστημονική –ερευνητική μέθοδο εργασίας υπήρξαν πρόσθετα οφέλη.  
Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή και Αναγεννησιακή ζωγραφική, προσωπογραφία. 

Εισαγωγή 

Η σπουδαιότητα της Τέχνης  και η ανάγκη οργανικής ένταξής της  στην εκπαιδευτική 
διαδικασία αποτελεί βασική παραδοχή των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ που συντάχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια.  Η ένταξη αυτή δεν πρέπει να αποτελεί προσθήκη ενός νέου μαθησιακού αντικειμένου 
που θα επιβαρύνει το ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμα των μαθητών, αλλά  σύμφωνα με τον Τριλιανό  
(Τριλιανός, 2009) θα οδηγήσει στην παρατήρηση, την έρευνα , τον πειραματισμό, θα οξύνει τη 
φαντασία, θα επιτρέψει προσωπικούς συσχετισμούς μέσα από τα συναισθήματα και τελικά θα 
οδηγήσει στην ανακάλυψη, το στοχασμό, την κριτική και δημιουργική σκέψη. 

Τέσσερις γνωστικές λειτουργίες ενεργοποιούνται μέσα από την ενασχόληση με τις τέχνες: η 
γνωστική ευελιξία, η ενοποίηση της γνώσης, η φαντασιακή σκέψη και η αντίληψη της αισθητικής 
αξίας του έργου τέχνης (Efland, 2002).  Η γνωστική ευελιξία προκύπτει μέσα από την 
ποικιλόμορφη αναζήτηση της γνώσης (δηλαδή  όχι μόνο μέσα  από γραπτά κυρίως  κείμενα 
λόγου). Η αναζήτηση αυτή διαμορφώνει ικανότητες σκέψης, νοοτροπίες και συμπεριφορές, ενώ 
διατηρεί το πνεύμα σε ερευνητική εγρήγορση και ετοιμότητα, αφού ο κάθε φορά θεατής-
αναγνώστης του καλλιτεχνικού έργου δεν είναι δυνατό να πλησιάσει το έργο τέχνης παθητικά. 
Αντιθέτως η δραστηριοποίηση και ο προσωπικός πνευματικός μόχθος είναι ο μόνος δρόμος για να 
το αντιμετωπίσει, να το κατανοήσει και συνακόλουθα να το απολαύσει (Cassirrer, 1994). Μετά 
την ερμηνεία και την απόλαυση, θα ακολουθήσει η πρόσληψη του έργου τέχνης και η 
αναδημιουργία του σύμφωνα με τα προσωπικά μέτρα και τις ατομικές προσλαμβάνουσες του κάθε 
μελετητή. Και αυτό συνιστά την καλλιέργεια της φαντασιακής σκέψης και υλοποιεί το τελικό 
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ζητούμενο, την αντίληψη της αισθητικής αξίας της τέχνης. Εδώ εντάσσεται και η καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας και της  απελευθέρωσης του πνεύματος του μαθητή. Ο Lowenfeld επισημαίνει 
ότι το παιδί που χρησιμοποιεί τη δημιουργική δραστηριότητα ως συναισθηματική διέξοδο θα 
κερδίσει ελευθερία κι  ευελιξία ως αποτέλεσμα της απαλλαγής από αδιέξοδες τάσεις. Το παιδί που 
αισθάνεται ότι εμποδίζεται, αναπτύσσει αναστολές, με αποτέλεσμα να αισθάνεται περιορισμένο ... 
Το παιδί που έχει αναπτύξει  ελευθερία κι ευελιξία στην έκφρασή του θα μπορεί ν’ αντιμετωπίζει 
τις νέες  καταστάσεις  χωρίς δυσκολίες. Μέσω ευέλικτων τοποθετήσεων στην έκφραση των ιδεών 
του, όχι μόνο θα αντιμετωπίζει τις νέες καταστάσεις αποτελεσματικά, αλλά και θα προσαρμόζεται 
σ’ αυτές πιο εύκολα ( Eisner, 2002)   

Αναφορικά με τη γνωστική λειτουργία της ενοποίησης της γνώσης, το έργο τέχνης δεν είναι 
ένα αυτόνομο δημιούργημα, παρά προϊόν ενός ιστορικού και κοινωνικού συγκείμενου, μέσα από 
το οποίο προέκυψε και συνήθως το αποτυπώνει, το εκφράζει. Η σχέση του έργου τέχνης με τις 
συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους κατά τις οποίες δημιουργήθηκε δεν είναι επιδερμική, αλλά 
σχέση «ομφάλιου λώρου». Με άλλα λόγια μελετώντας κανείς το έργο τέχνης μπορεί να αντλήσει 
στοιχεία για να ανασυνθέσει το ιστορικό παρόν της εποχής, να διευρύνει δηλαδή την ιστορική του 
γνώση. Η γνώση που προσκτάται δια της τέχνης είναι πολυεπίπεδη, ξεπερνά την απλή 
πληροφορία και φωτίζει και αποκαλύπτει το πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό, 
τεχνολογικό, φιλοσοφικό επίπεδο κάθε ιστορικής περιόδου. Κι αυτό συμβαίνει όχι με τη μέθοδο 
του   σωστού – λάθους, της ονοματοθεσίας, της απομνημόνευσης και του διδακτικού 
φορμαλισμού της δημόσιας Εκπαίδευσης (Μαλαφάντης, 2012). Κατά τον Gloton  τα έργα Τέχνης 
αποτελούν τεκμήρια, πηγές, όπου εκφράζονται με αυθεντικό τρόπο οι αντιλήψεις μιας εποχής για 
τον κόσμο και  τον άνθρωπο, οι γενικότερες τάσεις ενός πολιτισμού και, μάλιστα, πιο ανάγλυφα 
και πιο εύγλωττα από ό,τι με τις αφηρημένες ιδέες των λεκτικών κειμένων. Άλλωστε, η εικαστική 
έκφραση αποτελεί ένα διεθνή κώδικα επικοινωνίας, μέσω του οποίου αποκαλύπτεται η ενότητα 
της πνευματικής ζωής (Gloton, 1976). Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Heidegger, άλλωστε, η λέξη 
«τέχνη» σημαίνει ένα είδος γνώσης: «Μεταφράζω τη λέξη “τέχνη” με τη λέξη “γνώση”. Αλλά 
αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Εν προκειμένω «γνώση» δεν σημαίνει το αποτέλεσμα απλής 
παρατήρησης επάνω σε προηγουμένως άγνωστα δεδομένα. Τέτοιες πληροφορίες, μολονότι 
απαραίτητες στη γνώση, πάντοτε αποτελούν ένα απλό πάρεργο. Γνώση, με την αυθεντική 
σημασία της τέχνης, είναι το αρκτικό και σταθερό υπερανάβλεμμα, πέρα από το εκάστοτε 
δεδομένο» (Heidegger, 1986). 

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, θα μπορούσε κανείς εύκολα να 
αντιληφθεί ότι το αντικείμενο της τέχνης δεν μπορεί να εκλείπει από το σχολικό πρόγραμμα 
μαθημάτων. Κατά τον Efland τα έργα Τέχνης είναι πολύ περισσότερο από απλές απεικονίσεις ή 
αναπαραστάσεις, που προσελκύουν το ενδιαφέρον, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να 
συμπληρώσει τη γνώση του από διάφορους χώρους και συσχετίζονται με ζητήματα που αφορούν 
τον ατομικό και κοινωνικό εαυτό, όπως είναι η ηθική, η ειρήνη, η φιλία, η επιείκεια, η 
δικαιοσύνη, η ανάγκη του ανήκειν και άλλα (Efland, 2002). 
Ωστόσο εκείνο που με απορία παρατηρεί κανείς είναι ότι  η τέχνη είναι υποβαθμισμένο 
αντικείμενο στο σημερινό σχολείο. Στις μικρότερες βαθμίδες τα καλλιτεχνικά μαθήματα συχνά 
υποτιμώνται από τους διδάσκοντες, που - ειρήσθω εν παρόδω - δεν διαθέτουν συχνά τη 
στοιχειώδη καλλιτεχνική προπαίδεια για να τα υποστηρίξουν. Στο Λύκειο το μάθημα της τέχνης  
απουσιάζει παντελώς  από το σχολικό πρόγραμμα, μια απουσία που με κραυγαλέο τρόπο 
υπογραμμίζει τον αμιγώς τεχνοκρατικό και πρωτίστως χρησιμοθηρικό προσανατολισμό της 
σύγχρονης εκπαίδευσης.  Η συμπερίληψη της τέχνης μόνο στο μάθημα της Ιστορίας γίνεται με 
επιγραμματική συντομία και αποσπασματικότητα και βεβαίως με  καταναγκαστικό χαρακτήρα 
στο πλαίσιο ενός μαθήματος που συχνά αποστηθίζεται και σε κάθε περίπτωση βαθμολογείται.   
Αυτή η πρακτική δημιουργεί τελικά απώθηση των μαθητών προς την καλλιτεχνική παιδεία και 
μακροπρόθεσμα  οδηγεί σε δημιουργία ανθρώπων χωρίς καλλιτεχνική ευαισθησία.  

Μια λύση στο πρόβλημα που προαναφέρθηκε μπορούν να δώσουν τα Προγράμματα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες εκτός ωρολογίου 
προγράμματος. Τα Πολιτιστικά Προγράμματα είναι σε θέση να αναπληρώσουν το παραπάνω κενό 
και το σημαντικότερο είναι πως η δια των Πολιτιστικών Προγραμμάτων εισαγωγή στις Τέχνες δεν 
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είναι καταναγκαστική, αλλά ελεύθερη και αβίαστη επιλογή του μαθητή. Ο μαθητής που ελεύθερα 
προσέρχεται στο Πρόγραμμα  ενθαρρύνεται και μυείται στην αποκωδικοποίηση της συμβολικής, 
εικαστικής γλώσσας και  εργαζόμενος ελεύθερα και δημιουργικά με τη μέθοδο της ερευνητική 
εργασίας  ανακαλύπτει και κατανοεί την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη φυσική-κοινωνική ζωή και 
στην Τέχνη. Μάλιστα η βιωματικότητα των Προγραμμάτων καθιστά όλα τα οφέλη που 
προκύπτουν από την ενασχόληση με τις τέχνες όχι «ασκήσεις επί χάρτου», αλλά ουσιαστικό, 
απτό, μετρήσιμο και άμεσα αξιολογήσιμο κέρδος. 

Το σκεπτικό που αναπτύχθηκε παραπάνω αποτέλεσε και τον «οδικό χάρτη»  των 
εκπαιδευτικών του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών και των μαθητών που μας 
ακολούθησαν, οι οποίοι σε συνέχεια προηγούμενων ανάλογων δράσεων προσπαθήσαμε το 
σχολικό έτος 2014-2015 να ιχνηλατήσουμε τις μεγάλες μορφές της Δυτικής τέχνης  και να 
διαπιστώσουμε και την οργανική τους σύνδεση με τη Βυζαντινή τέχνη αλλά και τη 
διαφορετικότητά τους. Βασικός στόχος στην παρούσα εισήγηση είναι η ανάδειξη των 
αποτελεσμάτων δύο πολιτιστικών προγραμμάτων κατά την υλοποίηση των οποίων επιχειρήθηκε η 
μελέτη των καλλιτεχνικών  αρχών που διέπουν τη βυζαντινή αγιογραφία και την αναγεννησιακή 
ζωγραφική. Ειδικότερα η ανίχνευση του αντιρρεαλιστικού χαρακτήρα της βυζαντινής - 
ανατολικής αγιογραφίας και του αντίστοιχου φυσιοκρατικού της αναγεννησιακής - δυτικής 
ζωγραφικής. Πρόκειται ουσιαστικά για την αισθητική προσέγγιση των δύο καλλιτεχνικών 
τεχνοτροπιών όπως αυτή ολοκληρώθηκε στα τέσσερα επιμέρους στάδια που περιγράφονται στην 
παρούσα εισήγηση. 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

Στο πλαίσιο των  Πολιτιστικών Προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στο Πειραματικό Λύκειο 
Πανεπιστημίου Πατρών κατά το σχολικό έτος 2014-2015 οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τη 
Βυζαντινή και Αναγεννησιακή ζωγραφική τέχνη. Πρόκειται για προγράμματα που αναφέρονται 
στη ζωγραφική Τέχνη και στους παιδαγωγικούς στόχους τους συμπεριλαμβάνονται: 
1. Γνωριμία με το χώρο της τέχνης και αισθητική καλλιέργεια των μαθητών. 
2. Σπουδή στη βυζαντινή τέχνη 
3. Προσέγγιση της Αναγεννησιακής ζωγραφικής 
3. Μελέτη των τεχνικών που ανέπτυξαν τα δύο καλλιτεχνικά ρεύματα 
4. Γνωριμία των σημαντικότερων δημιουργών της βυζαντινής και δυτικής τέχνης 
5. Δημιουργία βυζαντινών προσωπογραφιών (σχέδιο με μολύβι). 
6. Συνεργατικότητα  – δημιουργικότητα —εικαστική  έκφραση – ερευνητική δράση. 

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι τα προγράμματα επεδίωκαν: α) Οι μαθητές να γνωρίσουν  
όλες τις πτυχές των δύο καλλιτεχνικών ρευμάτων ζωγραφικής (ιστορική και αισθητική 
προσέγγιση) και  β) να δημιουργήσουν σύμφωνα με τις αρχές των δύο τεχνοτροπιών εκφράσεων ( 
εικαστική έκφραση).  
Για να επιτευχθούν οι σκοποί των Πολιτιστικών Προγραμμάτων, ομάδες μαθητών συνέταξαν 
αναφορές βασισμένες στη σχετική βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο (Μαστραπάς, 2008) και 
σχεδίασαν βυζαντινές προσωπογραφίες κατά την παρακολούθηση μαθημάτων  του καλλιτεχνικού 
εργαστηρίου. 

α. Συλλογικός τόμος. 

Αρχικά οι μαθητές κλήθηκαν να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις των υπεύθυνων καθηγητών 
με την εξής θεματολογία:  

1. Ιστορικό πλαίσιο εμφάνισης και ανάπτυξης των δύο καλλιτεχνικών ρευμάτων 
Στην παρουσίαση αυτή έγινε προσπάθεια περιγραφής των ιστορικών και κοινωνικο -πολιτικών 
συνθηκών μέσα από τις οποίες προήλθαν οι δύο τεχνοτροπίες. Συνάμα προβλήθηκαν και 
εξετάστηκαν τα Φαγιούμ της αρχαίας Αιγύπτου, ως πρόδρομος των βυζαντινών προσωπογραφιών.  

2. Ιστορική εξέλιξη και διαδρομή των δύο τεχνοτροπιών. 
Εδώ παρουσιάστηκαν οι φάσεις και οι ζωγραφικές περίοδοι μέσα από τις οποίες πέρασαν τα δύο 
καλλιτεχνικά ρεύματα και εντοπίστηκαν τα χαρακτηριστικά που διέπουν κάθε περίοδο ξεχωριστά. 

3. Τεχνικές της βυζαντινής και δυτικής ζωγραφικής 
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Το περιεχόμενο αυτών των παρουσιάσεων αφορούσε την ανάλυση των  τεχνικών όπως η 
νωπογραφία, η τοιχογραφία, η εγκαυστική, η ελαιογραφία, το ψηφιδωτό και η φορητή εικόνα.  

4. Σχολές και κύριοι εκπρόσωποι των δύο ρευμάτων. 
Παρουσιάστηκαν η Μακεδονική η Κρητική σχολή και η Επτανησιακή σχολή για τη Βυζαντινή 
Τέχνη και η σχολή της Φλωρεντίας, της Βενετίας και της Ρώμης για την Αναγεννησιακή 
ζωγραφική. Επίσης προβλήθηκαν μεγάλοι ζωγράφοι όπως ο Πανσέληνος, ο Θεοφάνης και ο 
Κόντογλου για την πρώτη, ενώ για τη δεύτερη ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Τζιόττο, ο Ραφαήλ, ο 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο Μποτιτσέλι.  

5. Εικονογραφικές αρχές που τις διέπουν και σκοποί που επιδιώκουν 
Εδώ εστιάσαμε και αναλύσαμε όλες τις αρχές που ακολουθούν οι δύο τεχνοτροπίες και 
παράλληλα προβήκαμε στον εντοπισμό των σκοπών που επιδιώκουν, ώστε οι μαθητές να 
καταστούν ικανοί στον αισθητικό υπομνηματισμό συγκεκριμένων δειγμάτων από τα δύο ρεύματα.  

 Στη συνέχεια δόθηκαν στους μαθητές ομαδικές εργασίες αναφερόμενες σε επί μέρους θέματα 
του προγράμματος. Μετά την αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας προχώρησαν στη μελέτη 
των πηγών και αποδελτιοποίηση των πληροφοριών. Τέλος ολοκλήρωσαν με τη συγγραφή των 
ερευνητικών εργασιών οι οποίες  αξιολογήθηκαν ως προς  την επιστημονική τους εγκυρότητα  
από τους υπεύθυνους καθηγητές. Οι εργασίες αυτές στο σύνολό τους αποτέλεσαν το περιεχόμενο 
ενός συλλογικού τόμου ο οποίος εκδόθηκε σε έντυπη μορφή και ως ψηφιακό υλικό αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του προγράμματος.  
Ο συγκεκριμένος τόμος που ανέρχεται στις 300 σελίδες χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα για κάθε 
καλλιτεχνικό ρεύμα, έχει πλούσια διακόσμηση με σημαντικά έργα-μνημεία ζωγραφικής και 
αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη της ιστορικής διαδρομής και εξέλιξης, της παρουσίασης όλων 
των τεχνικών, της εμβάθυνσης  στις αρχές και τα χαρακτηριστικά, στην προβολή των σπουδαίων 
δημιουργών –εκπροσώπων της Βυζαντινής και Αναγεννησιακής ζωγραφικής Τέχνης.  

Αντιλαμβάνεται κανείς με ευκολία ότι εδώ βρίσκεται και ο πυρήνας της παρούσας εισήγησης 
αφού τόσο το παρουσιαζόμενο από τους εκπαιδευτικούς θεωρητικό πλαίσιο όσο και το 
ερευνητικό αποτελέσματα των μαθητικών εργασιών εστίασε στην ανάδειξη των καλλιτεχνικών 
αρχών που διέπουν τα δύο ρεύματα. Δηλαδή στον αντιρρεαλιστικό χαρακτήρα της βυζαντινής και 
στο φυσιοκρατικό πνεύμα της αναγεννησιακής ζωγραφικής. 

β. Λεύκωμα προσωπογραφιών. 
Αρχικά πρέπει να επισημάνουμε ότι όλοι οι μαθητές δεν είχαν καμιά ιδιαίτερη γνώση 

ζωγραφικής. Αποπειράθηκαν την ενασχόλησή τους με τη σχεδίαση βυζαντινών προσώπων για 
πρώτη φορά μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος. Η παρουσίαση των 
μαθημάτων εκτυλίχθητε καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και για ένα δίωρο 
εβδομαδιαίως. Αρχικά γινόταν η παρουσίαση του σχεδίου από τον διδάσκοντα –υπεύθυνο 
καθηγητή στον πίνακα και στη συνέχεια δίνονταν οι οδηγίες και τα μέτρα για την υλοποίησή του 
από τους μαθητές. Τα σχεδιαστικά στάδια τα οποία τηρήθηκαν για την ολοκλήρωση της 
προσωπογραφίας ήταν:  
1. σχεδίαση ματιού 
2. σχεδίαση των δύο ματιών 
3. σχεδίαση της μύτης  
4. σχεδίαση του στόματος 
5. σχεδίαση των αυτιών 
6. σχεδίαση του κεφαλιού και του περιγράμματος του προσώπου 
7. ένταξη των χαρακτηριστικών μέσα στο περίγραμμα του προσώπου 
8. σχεδίαση μαλλιών  
9. σχεδίαση μετωπικής στάσης ( θέση 4/4) 
10. σχεδίαση στροφής κεφαλιού ¾ 
11. σχεδίαση κλίσης κεφαλιού 10ο  
12. σχεδίαση στροφής κεφαλιού ¾ και κλίσης 40ο ταυτόχρονα. 

Είναι αυτονόητο ότι η μετάβαση σε κάποιο στάδιο γινόταν αφού προηγουμένως είχε 
ολοκληρωθεί από το σύνολο των μαθητών το προηγούμενο στάδιο. Για την αξιολόγηση της όλης 
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προσπάθειας ανατέθηκε σε κάθε μαθητή η δημιουργία ενός προσώπου αγίου της προτίμησής τους 
την οποία και ολοκλήρωσαν όλοι επιτυχώς.  
 Στο τέλος οι μαθητές είχαν αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τη δημιουργία των  βυζαντινών 
προσωπογραφιών και συνειδητοποίησαν βήμα –βήμα τη δική τους εξέλιξη στη βυζαντινή 
ζωγραφική. Τα σχέδια των μαθητών συντάχθηκαν κατά στάδιο και ενσωματώθηκαν σε ένα 
λεύκωμα που δημιουργήθηκε για να τα φιλοξενήσει. Το λεύκωμα αυτό με τη σειρά του 
εκτυπώθηκε σε έντυπη μορφή και τέλος με την ψηφιακή του μορφή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. 
Στις σελίδες του εκτός από τα έργα των μαθητών περιλαμβάνονται και οδηγίες για τη σχεδίαση 
κάθε χαρακτηριστικού αλλά και του προσώπου συνολικά και για αυτό ουσιαστικά αποτελεί ένα 
τέλειο εγχειρίδιο της βυζαντινής εικονογραφίας.  
  
γ. Κατασκευή ψηφιδωτού. 

Μια ομάδα μαθητών έδειξε ενδιαφέρον για την τεχνική του ψηφιδωτού. Επειδή το ψηφιδωτό 
αποτελεί μια από τις τεχνικές της Βυζαντινής ζωγραφικής Τέχνης ικανοποιήσαμε την επιθυμία 
τους με τη δημιουργία ενός εργαστηρίου κατασκευής ψηφιδωτών παραστάσεων. Προηγήθηκε μια 
εισαγωγική θεωρητική ενημέρωση γύρω από την ιστορία και την τεχνική του ψηφιδωτού και στη 
συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση της συγκεκριμένης τεχνικής. Η πρώτη απόπειρα από τους 
μαθητές για την κατασκευή της δικής τους δημιουργίας έγινε με τη χρήση σπόρων πάνω σε 
χαρτόνι και σε σχέδιο δικής τους επιλογής. Σε δεύτερη όμως φάση επιχειρήθηκε η κατασκευή 
ενός αντιγράφου  ψηφιδωτής παράστασης του 6ου αι μΧ από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας 
με κεραμικές ψηφίδες τις οποίες χειρίστηκαν οι μαθητές τόσο στο χρωματισμό, όσο και στην 
κοπή και τοποθέτηση πάνω στο σχέδιο. Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους συγκεντρώθηκαν 
και εκτέθηκαν σε έκθεση στο πολιτιστικό φεστιβάλ που διοργάνωσε η Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση Αχαΐας. 

δ. Βιωματικό εργαστήρι 
Το 2014 ήταν έτος αφιερωμένο στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο με τη συμπλήρωση 400 χρόνων 

από το θάνατο του. Με την ευκαιρία αυτή και αφού είχαμε εντάξει τον καλλιτέχνη αυτό στους 
δημιουργούς της Δυτικής Τέχνης αποφασίσαμε την πραγματοποίηση μιας αφιερωματικής 
ημερίδας στο μεγάλο Έλληνα ζωγράφο. Η ημερίδα περιελάμβανε έξι εισηγήσεις μέσα από τις 
οποίες σκιαγραφήθηκε η ζωή και το έργο του και τη λειτουργία ενός  βιωματικού εργαστηρίου το 
οποίο  διάρκεσε όλη την πρωινή βάρδια του σχολείου. Σε αυτό συμμετείχαν μετά από σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 70 μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια της Πάτρας μαζί με 
τους 10 συνοδούς καθηγητές τους. Οι προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν με σύντομη  προβολή που 
ετοίμασαν και τους παρουσίασαν οι μαθητές μας για τη ζωή και το έργο του Θεοτοκόπουλου και 
στη συνέχεια κατά ομάδες συμμετείχαν (στην πλειοψηφία τους με κυλιόμενο τρόπο)   στα εξής 
επιμέρους εργαστήρια:  

Α) δημιουργικής γραφής στο οποίο οι μαθητές έκαναν ασκήσεις αναγραμματισμού και 
ακροστιχίδες, έφτιαξαν και έλυσαν σταυρόλεξα, συνέθεσαν ποιήματα και πήραν συνέντευξη από 
τον «παππού» Δομήνικο, προέβησαν στον αισθητικό υπομνηματισμό έργων του Γκρέκο. Β) 
Εικαστικό εργαστήρι όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους 
αποδίδοντας προσωπογραφίες του καλλιτέχνη και κατασκεύασαν με την τεχνική ντεκουπάζ 
κατασκευές που διακοσμούνταν με παραστάσεις ή λεπτομέρειες  από πίνακες του Θεοτοκόπουλου 
τυπωμένες σε μεταξόχαρτο. Γ) Ψηφιακό εργαστήρι στο οποίο δημιουργήθηκε ένα εικονικό 
μουσείο και στις αίθουσές του  φιλοξενήθηκαν οι πιο δημοφιλείς πίνακες του Ζωγράφου. 

Εκείνο που αναδείχτηκε καινοτόμο ήταν ότι οι συμμετέχοντες μαθητές λειτούργησαν ως 
πολλαπλασιαστές μεταφέροντας στα σχολεία προέλευσής του την εμπειρία και την γνώση που 
αποκόμισαν γύρω από το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. 

Συμπεράσματα 

Η ενασχόλησή μας με το θέμα της τέχνης στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων 
Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών 
υπήρξε ένα ακόμα βήμα στη προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας 
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για μια πραγματική αισθητική αγωγή , έστω και έξω από τα όρια του ασφυκτικού για ένα Λύκειο 
Αναλυτικού Προγράμματος. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μαθητών του Σχολείου μας 
ανταποκρίνεται στο κάλεσμα για συμμετοχή σε τέτοιου είδους Προγράμματα αποτελεί για τους 
εμπλεκόμενους  εκπαιδευτικούς την πιο κολακευτική ανατροφοδότηση και μια γλυκιά 
αιχμαλωσία πoυ μας δεσμεύει  για τη συνέχιση ανάλογων δράσεων. 

Φαίνεται πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη των μαθητών  όχι μόνο η συσσώρευση γνώσεων που 
έχει  «εργαλειακό» χαρακτήρα (δηλαδή την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), η οποία 
προσφέρεται  από το σχολείο της χρησιμοθηρικής γνώσης  αλλά, σύμφωνα και με τον Gardner, 
και η ανάπτυξη υποδοχέων ευαισθησίας,  ώστε να αποκωδικοποιείται η εικαστική – συμβολική 
γλώσσα  και να αναπτύσσονται ισομερώς και οι τέσσερις τύποι νοημοσύνης.  

Η παρούσα εργασία ανάδειξε την ενασχόληση των μαθητών του ΠΛΠΠ με τη βυζαντινή και 
αναγεννησιακή ζωγραφική. Στα παραγόμενα των δύο πολιτιστικών προγραμμάτων 
συγκαταλέγονται ένας συλλογικός τόμος, ένα λεύκωμα βυζαντινών προσωπογραφιών, ένα 
εργαστήριο κατασκευής ψηφιδωτών και τέλος ένα βιωματικό εργαστήριο για τον Δομήνικο 
Θεοτοκόπουλο. Το περιεχόμενο των προαναφερόμενων παραγόμενων περιλαμβάνει τη σπουδή 
των δύο καλλιτεχνικών ρευμάτων και αναδεικνύει πέρα των άλλων, κυρίως το αντιρρεαλιστικό 
ιδεώδες της βυζαντινής αγιογραφίας και το αντίστοιχο φυσιοκρατικό ιδεώδες της αναγεννησιακής 
ζωγραφικής. 

Η μελέτη του βυζαντινού αντιρεαλισμού επιτεύχθηκε μέσα από τη διενέργεια αισθητικού 
υπομνηματισμού σπουδαίων δειγμάτων της Κρητικής και Μακεδονικής Σχολής αγιογραφίας 
καθώς επίσης κατά τη διάρκεια των σχεδιαστικών σταδίων της βυζαντινής προσωπογραφίας και 
τα εργαστηριακά στάδια  κατασκευής ψηφιδωτού.  Αντίστοιχα η σπουδή του αναγεννησιακού 
φυσιοκρατισμού επιτεύχθηκε μέσα από την προσέγγιση των  μεγάλων σχολών της Αναγέννησης 
(Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία) και τον αισθητικό υπομνηματισμό έργων σημαντικών εκφραστών 
αυτής της Τέχνης όπως Ραφαήλ, Μιχαήλ Άγγελος, Τζιόττο. Τέλος η μελέτη του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου ανέδειξε στους μαθητές την σύνθεση των δύο καλλιτεχνικών ρευμάτων και την 
συνύπαρξη του βυζαντινού αντιρρεαλισμού με τον αναγεννησιακό φυσιοκρατισμό  που διαπερνά 
το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη. 
«Η μορφή, δημιουργημένη απ' τον άνθρωπο, προτείνει πάντα μια διαφορετική πραγματικότητα, 
από την εμπειρικά αισθητή, που είναι μορφοποιημένη έξω απ' το ανθρώπινο είδος, δηλαδή την 
φύση. Αυτή η άλλη πραγματικότητα, σαν εφικτή ουτοπία είναι η τρυφερή υπαγόρευση του έργου 
τέχνης στο αδιάφορο αυτί του σύγχρονου ανθρώπου. Την επαναστατική του τρυφερότητα, βοηθό 
στην επιθυμητή χειραφέτηση, θα ήταν κρίμα να μην αφεθούν ποτέ ν' ακούσουν όλα τα νέα παιδιά 
που σήμερα φοιτούν στα σχολεία μας» (Ανδριόπουλος, 2012)  
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Το ταξίδι του νόστου: Ανασκόπηση του περιεχομένου της Οδύσσειας στα 
Γερμανικά». Διαθεματική πρόταση διδασκαλίας με αξιοποίηση του 

ψηφιακού παιχνιδιού και των ΤΠΕ. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου αποτελεί η ανασκόπηση του περιεχομένου της Οδύσσειας στα 
Γερμανικά. Πρόκειται για διαθεματική πρόταση διδασκαλίας με αξιοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού και 
των ΤΠΕ. Εφαρμόστηκε σε μαθητές της Α΄ Τάξης Γυμνασίου στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
κατά το σχολικό έτος 2015-16. Τη δομή του σεναρίου συνιστούν οι παρακάτω ενότητες: α) της εισαγωγής-
θεωρητικού πλαισίου, όπου περιλαμβάνεται σύντομη αναφορά στα στοιχεία διαθεματικότητας, 
συνεργατικής μάθησης και ταξινομίας διδακτικών στόχων της διδακτικής πρότασης και στην αναγκαιότητα 
εισαγωγής του ψηφιακού παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) της περιγραφής, όπου αναφέρονται 
τα σημαντικότερα στοιχεία του σεναρίου, γ) των συμπερασμάτων, στα οποία κατέληξαν οι διδάσκοντες, δ) 
της βιβλιογραφίας και ε) του παραρτήματος, όπου περιλαμβάνονται βασικές πληροφορίες σχετικά με τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του σεναρίου, περιγράφεται αναλυτικά η διδακτική πρόταση, και, τέλος, 
καταχωρίζονται τα φύλλα εργασίας. 
Λέξεις κλειδιά: Διαθεματική προσέγγιση, ομαδοσυνεργατική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ, ψηφιακό παιχνίδι, 
ολιστική γνώση. 

Εισαγωγή-θεωρητικό πλαίσιο 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο 
Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2015-16 με τους 16 μαθητές του δεύτερου τμήματος της Α΄ 
Γυμνασίου. Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί Φωτεινή Καραγκιαούρη, καθηγήτρια Γερμανικών  
και Νικόλαος Πέτσας, φιλόλογος. Το ψηφιακό παιχνίδι ολοκληρώθηκε σε συνεχόμενο δίωρο του 
μαθήματος Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, ενώ οι συναφείς με το παιχνίδι 
δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Γερμανικών από 
την αρχή ως το τέλος του σχολικού έτους. 

Η σημαντικότητα των επιδιωκόμενων στόχων, η πρωτοτυπία της διδακτικής πρότασης και η 
απουσία εκπαιδευτικών σεναρίων ανάλογου περιεχομένου αποτέλεσαν τους βασικότερους 
παρωθητικούς παράγοντες για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Πρόκειται για μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας, η οποία βασίζεται στη συγκρότηση 
μαθητικών ομάδων εργασίας και στην αξιοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού και άλλων 
διαδικτυακών εφαρμογών ως εκπαιδευτικών εργαλείων. Η μάθηση αφορά, βεβαίως, το κάθε 
άτομο χωριστά και την απόκτηση γνώσεων και γνωστικών δεξιοτήτων, αλλά παράλληλα 
θεωρείται και ως μια κοινωνική - συμμετοχική διαδικασία. Υπό αυτή την έννοια αποτελεί 
περισσότερο κοινωνικό παρά ατομικό φαινόμενο σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης 
του ψυχολόγου A. Bandura και για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργατική 
μάθηση (Bandura, 1963; 1986). Από τη μια γίνεται λόγος για ενεργή μάθηση, κατά την οποία οι 
μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις, και από την άλλη για συνεργατική μάθηση, κατά την οποία οι 
μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες υπό συνθήκες που διασφαλίζουν τη θετική αλληλεπίδραση και 
την ατομική ευθύνη κάθε μέλους της ομάδας. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι υποβοηθητικός 
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και εμψυχωτικός. Οι μαθητές εργάζονται μόνοι τους ή σε ομάδες, επιτελούν διαφορετικούς 
ρόλους, διερευνούν τη γνώση, ενώ διαμορφώνουν ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους 
τελικά προϊόντα, που συνιστούν ψηφιακούς πόρους και αναρτώνται στο διαδίκτυο. 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003, ΦΕΚ 
303Β/13-03-2003: 3737) «…η Διαθεματική Προσέγγιση είναι ένας όρος γενικότερος του όρου 
διεπιστημονικότητα και δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο 
γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, που του επιτρέπει να 
διαμορφώνει προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, 
καθώς και με ζητήματα της καθημερινής ζωής.». Στο ίδιο κείμενο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003, ΦΕΚ 
303Β/13-03-2003: 3737) επισημαίνεται πως «…απαιτείται η κατά το δυνατόν οριζόντια 
διασύνδεση των Α.Π.Σ. των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Οριζόντια διασύνδεση στο 
επίπεδο των Α.Π.Σ. σημαίνει κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού 
αντικειμένου, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεμάτων από πολλές οπτικές 
γωνίες.». Στην προκείμενη διδακτική πρόταση επιχειρείται η παράλληλη συνεξέταση του θέματος, 
δηλαδή της ανασκόπησης του περιεχομένου της Οδύσσειας, από δύο διαφορετικά μαθήματα και 
από διάφορες οπτικές γωνίες διατηρώντας βασικά χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης, 
όπως είναι ο συνδυασμός γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων), η αναζήτηση γνώσεων και πέρα 
από το διδακτικό βιβλίο, η ενθάρρυνση της μαθητικής αυτενέργειας και οι ευέλικτες 
ομαδοποιήσεις μαθητών με καλλιέργεια της συνεργατικότητας (Αργυροπούλου, 2002: 150). 
Προτεραιότητα, λοιπόν, δίνεται στο θέμα και στην ενιαιοποίηση της γνώσης γύρω από αυτό εντός 
του περιεχομένου των μαθημάτων, ενώ οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές 
οργανώνουν διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών (Καλογρίδη κ.ά., 2004: 166-7; Ματσαγγούρας, 2009: 96). 
Παράλληλα, στη διδακτική πρόταση συνυπάρχουν στοιχεία διεπιστημονικότητας, όπως 
πιστοποιείται από το γεγονός ότι από τα δύο μαθήματα αντλούνται γνώσεις που συσχετίζονται 
μεταξύ τους και συμβάλλουν στη διερεύνηση του θέματος (Ματσαγγούρας, 2002: 23). Αξίζει να 
επισημανθεί πως δόθηκε η ευκαιρία συνεργασίας και καλλιέργειας συλλογικού πνεύματος όχι 
μόνο στους μαθητές αλλά και στους δύο εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να 
ευοδωθεί η συγκεκριμένη δράση. 

Επίσης, στη διδακτική πρόταση λήφθηκε υπόψη η ταξινομία διδακτικών στόχων του Bloom 
και των συνεργατών του (Bloom, 1986), η οποία υποδιαιρείται σε τρεις τομείς: τον γνωσιολογικό, 
τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό. Από τις έξι κατηγορίες του γνωσιολογικού τομέα οι 
ερωτήσεις της διδακτικής πρότασης ανήκουν κυρίως στην πρώτη, που ονομάζεται “Γνώση” και 
περιλαμβάνει διδακτικό υλικό, το οποίο ο μαθητής ανακαλεί στη μνήμη του. Πρόκειται 
ουσιαστικά για βασικές, ακριβείς και συγκεκριμένες πληροφορίες, μέσω των οποίων ελέγχεται η 
γνώση των γεγονότων της Οδύσσειας. 

Στο εκπαιδευτικό σενάριο αξιοποιούνται οι ΤΠΕ και το ψηφιακό παιχνίδι. Στις σύγχρονες 
κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα ποιοτικής βελτίωσης 
της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από τα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα που διαμορφώνουν 
(Κιούση, 2015: 23). Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία των ψηφιακών παιχνιδιών παρουσιάζει 
σημαντική ανάπτυξη μέσα στο σύγχρονο και τεχνολογικά επικοινωνιακό περιβάλλον (Μυρώνη, 
2015: 285). Συνεπώς, είναι εύλογο το αυξημένο ενδιαφέρον των τελευταίων χρόνων για την 
εισαγωγή του ψηφιακού παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά τον Marc Prensky η 
Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι (Digital Game-Based Learning) είναι 
αποτελεσματική για τρεις λόγους (Prensky, 2009: 4-5): 1) ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 
μαθησιακά στιλ των εκπαιδευομένων της σημερινής αλλά και των μελλοντικών γενιών, 2) 
προσφέρει κίνητρα στον εκπαιδευόμενο, επειδή είναι διασκεδαστική και 3) είναι απίστευτα 
ευέλικτη, μπορεί να προσαρμοστεί σχεδόν σε κάθε αντικείμενο, πληροφορία ή δεξιότητα, και, 
εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Οι σημερινοί νέοι είναι 
ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία, ενώ η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
αφενός αποτελεί παράθυρο στον κόσμο της γνώσης και αφετέρου συνιστά μια νέα δυναμική 
εξέλιξη στη μαθησιακή τους προσπάθεια (Θεοφιλίδης, 2009: 85). Επιπλέον, σταδιακά 
περιθωριοποιείται η παραδοσιακή διδασκαλία και δίνεται περισσότερη έμφαση στο μοντέλο της 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 684 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

μαθητοκεντρικής διδασκαλίας παρά στη δασκαλοκεντρική μάθηση, στην εποικοδόμηση της 
γνώσης και όχι στην απλή μετάδοσή της. Επίσης, το ψηφιακό παιχνίδι ευνοεί τη βιωματική 
μάθηση, δηλαδή «μαθαίνω κάνοντας» παρά «μαθαίνω ακούγοντας» (Van Eck, 2006). Η 
ευχαρίστηση και η διασκέδαση αποτελούν για τους μαθητές βασικά κίνητρα γνωστικής 
κινητοποίησης και εκμάθησης ιδίως των δύσκολων και ελάχιστα ελκυστικών γνωστικών 
αντικειμένων. Η χαλάρωση επιτρέπει στον μαθητή να προσλαμβάνει τις πληροφορίες με 
περισσότερη ευκολία και να επενδύει προσπάθεια και κόπο, χωρίς να δυσανασχετεί (Prensky, 
2009: 132). Τέλος, η μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών προσαρμόζεται στον κάθε μαθητή 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, μπορεί να αφορά όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών (π.χ. γρήγορη επεξεργασία πληροφοριών) αλλά 
και δεξιοτήτων (π.χ. κοινωνικές δεξιότητες) του μαθητή ανάλογα με τον χρόνο που αφιερώνει σ᾿ 
αυτό (Hogle, 1996: 7-12). 

Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου 

Η διδακτική πρόταση αξιοποιεί το στοιχείο της διαθεματικότητας, τις ΤΠΕ και το ψηφιακό 
παιχνίδι. Το περιεχόμενό της εντάσσεται στα μαθήματα των Γερμανικών και των Αρχαίων 
Ελληνικών Κειμένων από Μετάφραση της Α΄ Γυμνασίου. Οι στόχοι της αφορούν και το γνωστικό 
αντικείμενο (βασικές γνώσεις για το περιεχόμενο της ομηρικής Οδύσσειας, καλλιέργεια του 
γραπτού και προφορικού λόγου στα Γερμανικά) και την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία 
(ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση μέσα από τον σχηματισμό ομάδων εργασίας, 
καλλιέργεια δεξιοτήτων αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ). Η διάρκειά της είναι δεκαπέντε 
διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους. Το διδακτικό σενάριο ως ενιαίο 
σύνολο αποτελείται από συγκεκριμένες δραστηριότητες και από ένα ψηφιακό παιχνίδι.  Οι 
δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Γερμανικών, ενώ το 
παιχνίδι σε δύο συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από 
Μετάφραση. Η διδακτική πρόταση πραγματοποιήθηκε μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας του 
τμήματος. 

Οι δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από ποικιλία περιεχομένου και για την υλοποίησή τους 
εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετά λογισμικά 
υπολογιστών, αφού προηγουμένως οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη χρήση τους. Τα τελικά 
προϊόντα των δραστηριοτήτων αναρτήθηκαν από τους μαθητές στο διαδίκτυο. Όσον αφορά το 
ψηφιακό παιχνίδι, κρίθηκε αναγκαίο να διατεθεί μία διδακτική ώρα για την προετοιμασία 
διεξαγωγής του. Κατά τη διάρκεια αυτής της διδακτικής ώρας συγκροτήθηκαν τέσσερις 
τετραμελείς μαθητικές ομάδες και οι μαθητές ασχολήθηκαν με τρία διαδικτυακά παιχνίδια 
γνώσεων, τα οποία αφορούσαν το περιεχόμενο της Οδύσσειας. Επίσης, εξοικειώθηκαν με το 
ταμπλό του παιχνιδιού και κατανόησαν τους κανόνες του. Για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού 
διατέθηκε η επόμενη διδακτική ώρα. Η ανατροφοδότηση των μαθητών για τις επιδόσεις τους ήταν 
άμεση και ουσιαστική. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού συμπληρώθηκε ένα φύλλο εργασίας 
ανά ομάδα και αναδείχθηκε μέσα σε κάθε ομάδα ο νικητής (αναλυτική παρουσίαση των σταδίων 
υλοποίησης της διδακτικής πρότασης γίνεται στο παράρτημα).  

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου - Συμπεράσματα 

Η γενική αποτίμηση της εφαρμογής της διδακτικής πρότασης κρίνεται πολύ θετική. Οι 
μαθητές αντιμετώπισαν αρχικά με περιέργεια και στη συνέχεια με ενδιαφέρον την αλλαγή στον 
τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των Γερμανικών με την εφαρμογή της παιγνιώδους διδακτικής 
στη σχολική τάξη, την αξιοποίηση των ΤΠΕ, τις ομαδικές εργασίες, τις πρωτότυπες 
δραστηριότητες και, τέλος, το ψηφιακό παιχνίδι. Από την αξιολόγηση του μαθησιακού 
αποτελέσματος της διδακτικής πρότασης σε σχέση με την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας 
συνάγεται πως υπήρξε σαφής βελτίωση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των 
μαθητών στη γερμανική γλώσσα τόσο στην κατανόηση όσο και στην παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου. Τα φύλλα εργασίας περιλάμβαναν σαφείς και κλιμακούμενης δυσκολίας 
ερωτήσεις ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των μελών κάθε ομάδας και οι μαθητές 
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ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό έως πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Το ψηφιακό παιχνίδι 
αποδείχθηκε κατανοητό τόσο ως προς τη διεξαγωγή του όσο και ως προς τα ζητούμενά του 
αποτελώντας ένα ψυχαγωγικό και συγχρόνως εκπαιδευτικό εργαλείο. Αναμφίβολα, ο ρόλος της 
διδάσκουσας κατά την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης υπήρξε αρκετά καθοδηγητικός, αλλά 
αυτό κρίθηκε αναγκαίο με δεδομένη τη μικρή ηλικία των μαθητών και την έλλειψη σχετικής 
εμπειρίας στη συνεργατική μάθηση. 

Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στη συγκρότηση και λειτουργία ομάδων, διότι οι 
μαθητές είχαν ανάλογες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς· οι λιγοστές 
παρεμβάσεις της διδάσκουσας κινήθηκαν κυρίως προς την κατεύθυνση της ενεργητικότερης 
συμμετοχής ορισμένων μαθητών κατά την επεξεργασία των φύλλων εργασίας. Επίσης, οι μαθητές 
δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την είσοδο και πλοήγησή τους στο διαδίκτυο ούτε κατά τη 
δημιουργία των ψηφιακών πόρων, καθώς διέθεταν τις απαραίτητες γνώσεις για τις συγκεκριμένες 
ενέργειες. 

Ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της διδακτικής πρότασης επιτεύχθηκαν σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό κατά κοινή ομολογία των δύο εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν. Ωστόσο, 
πρόκειται για μια «ευέλικτη» διδακτική πρόταση, με την έννοια της δυνατότητας τροποποίησης 
των δραστηριοτήτων και των φύλλων εργασίας ανάλογα με τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή, 
τα χρονικά περιθώρια, το γνωστικό επίπεδο των μαθητών κ.λπ.  
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Παράρτημα 

Τίτλος 

 «Το ταξίδι του νόστου: Ανασκόπηση του περιεχομένου της Οδύσσειας στα Γερμανικά». 
Διαθεματική πρόταση διδασκαλίας με αξιοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού και των ΤΠΕ. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η διεξαγωγή του ψηφιακού παιχνιδιού μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο συνεχόμενες διδακτικές 
ώρες (συνολική διάρκεια 90 λεπτά) ύστερα από τροποποίηση του ωρολόγιου προγράμματος. Για 
τη διεξαγωγή των σχετικών με το ψηφιακό παιχνίδι δραστηριοτήτων απαιτούνται δεκατρείς 
διδακτικές ώρες. Για την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης ως ενιαίου συνόλου χρειάζεται να 
διατεθούν συνολικά δεκαπέντε διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους. 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις  

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης και ο τρόπος προσέγγισής του 
βρίσκονται σε πλήρη συμβατότητα με τη συλλογιστική του ΔΕΠΠΣ ξένων γλωσσών Γυμνασίου 
και του ΑΠΣ του μαθήματος των Γερμανικών, διότι: 

1) Ανταποκρίνονται στο σκοπό της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, που είναι η 
ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών. 

2) Προάγουν την έννοια του εγγραμματισμού, επειδή οι μαθητές καλλιεργούν τον 
προφορικό και γραπτό λόγο, ώστε να είναι ικανοί να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν 
κάθε είδους πληροφορία, γνώση και άποψη (προφορική και γραπτή). 

3) Βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν εμπειρίες που θα τους οδηγήσουν στη 
γνώση, μέσα από διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες, όπως είναι οι ασκήσεις 
μορφολογίας και γλωσσικών λειτουργιών, οι ασκήσεις σχηματοποίησης και οι 
επικοινωνιακές δραστηριότητες. 

4) Συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών και στην ορθή 
χρήση από μέρους τους των μορφοσυντακτικών δομών της γερμανικής γλώσσας. 

5) Συντελούν στην ενθάρρυνση των μαθητών να σχεδιάζουν και να παράγουν 
σύντομα κείμενα δικής τους επινόησης, να πειραματίζονται με τη γλώσσα, ώστε να 
αναπτύσσουν μια δημιουργική σχέση μαζί της. 

6) Αξιοποιούν παιγνιώδεις μορφές διδασκαλίας. 
7) Εξασφαλίζουν τη διαθεματική σύνδεση του μαθήματος των Γερμανικών με άλλο 

γνωστικό αντικείμενο και συγκεκριμένα με τα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 
Μετάφραση. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο, οι μαθητές πρέπει να 
έχουν ασκηθεί στη συγκρότηση ομάδων και στην αξιοποίηση της συνεργατικής μεθόδου jigsaw. 
Επίσης, πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ (πλοήγηση και διερεύνηση στο 
διαδίκτυο, εξοικείωση με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και το διαδικτυακό συνεργατικό 
εργαλείο Google Docs, τα λογισμικά κατασκευής κόμικς, όπως είναι τα  toondoo και pixton, τα 
λογισμικά κατασκευής σύντομων βίντεο, όπως είναι το movie maker, τα λογισμικά δημιουργίας 
ψηφιακών βιβλίων, όπως είναι το calameo). Κρίνεται απαραίτητη η διάθεση ορισμένων ωρών 
διδασκαλίας από τον καθηγητή των Γερμανικών ή/και της Πληροφορικής, ώστε να επιτευχθεί η 
εξοικείωση των μαθητών με βασικά εργαλεία των ΤΠΕ. 

Σκοποί και στόχοι 

Σκοπός 
Η ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία των μαθητών με το ομηρικό κείμενο και 

μεταξύ τους αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης στο πλαίσιο ποικίλων μαθησιακών 
και δημιουργικών δραστηριοτήτων στο μάθημα των Γερμανικών. 
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Στόχοι 
1) Στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Α΄ Γυμνασίου» 

επιδιώκεται οι μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να ταξινομήσουν βασικές 
πληροφορίες του ομηρικού έπους. 

2) Στο μάθημα των Γερμανικών οι μαθητές αφενός να καλλιεργήσουν γλωσσικές 
δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ξένων Γλωσσών, 2003, ΦΕΚ 
304Β/13-03-2003: 4085) και αφετέρου να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν 
στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από Μετάφραση, ώστε να κατανοήσουν 
γνωστικές ερωτήσεις που τους τίθενται και να απαντήσουν σωστά σε αυτές. 

3) Να ασκηθούν οι μαθητές στην ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσω της ένταξής τους 
σε μια ομάδα, στο πλαίσιο της οποίας ανταλλάσσουν απόψεις και συνεργάζονται 
δημιουργικά συμπληρώνοντας την αρχή της αυτενέργειας. Αναλαμβάνοντας 
διαφορετικούς ρόλους διερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα σε ανοιχτό 
περιβάλλον μάθησης. 

4) Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τον υπολογιστή και το διαδίκτυο, προκειμένου 
να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ, όπως είναι η αξιοποίηση 
του διαδικτύου ως δεξαμενής άντλησης πληροφοριών, η κριτική αντιμετώπιση των 
πληροφοριών που αντλούν από το διαδίκτυο και η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών και 
παιχνιδιών. 

5) Οι μαθητές να αυτενεργούν και να δραστηριοποιούνται πάνω στο μαθησιακό 
αντικείμενο, ώστε να καταστούν άτομα δημιουργικά και συγχρόνως να ικανοποιούν τα 
ενδιαφέροντά τους (Θεοφιλίδης, 32002: 17-8). 

Μέθοδος 

«Η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να είναι εποικοδομητική (J. Piaget), ενεργητική και 
ανακαλυπτική (J. Bruner), να βασίζεται στην αυθεντική μάθηση και εμπειρία, και ο εκπαιδευτικός 
να έχει τον ρόλο του συντονιστή, του εμψυχωτή και του καθοδηγητή στη διαδικασία της 
ανακάλυψης (J. Bruner). Βασικό άξονα της σύγχρονης διδακτικής πρέπει να έχει και η 
συμμετοχική – συνεργατική μάθηση και, επομένως, μια διδασκαλία προσεκτικά οργανωμένη 
πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και ευρύτερα την κοινωνική 
αλληλεπίδραση (L. Vygotsky» (Βακαλούδη, 2012: 52-3). Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο 
εφαρμόζει κυρίως τη συνεργατική μέθοδο αλλά και τη συζήτηση και την ιδεοθύελλα, 
χρησιμοποιεί τεχνικές της βιωματικής μάθησης, όπως είναι η δραματοποίηση και το παιχνίδι 
ρόλων και αξιοποιεί της ΤΠΕ. Δίνεται έμφαση στην ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία των 
μαθητών για την παραγωγή της γνώσης παρά στη μονόπλευρη μετάδοσή της από τον διδάσκοντα. 

Οργάνωση της τάξης-εφικτότητα σχεδίασης 

Η διδακτική πρόταση υλοποιείται στη σχολική αίθουσα κατά τις ώρες διδασκαλίας των 
Γερμανικών. Ο καθηγητής του μαθήματος πρέπει να επεξηγεί επακριβώς κάθε φορά τις 
απαιτήσεις του από τους μαθητές· επίσης, να τονίζει ορισμένες αναμενόμενες μορφές κοινωνικής 
συμπεριφοράς των μαθητών, ώστε να λειτουργήσουν ομαλά οι ομάδες. Προτείνεται η 
συγκρότηση τετραμελών μαθητικών ομάδων, οι οποίες θεωρούνται ως οι αποδοτικότερες 
γνωστικά και μαθησιακά, διότι ο αριθμός των τεσσάρων μαθητών: «α) δημιουργεί απλούστερο 
πλέγμα επικοινωνίας, απ᾿ ό,τι οι μεγαλύτερες ομάδες, β) επιτρέπει τη δημιουργία δύο υποομάδων 
μέσα στην ομάδα, γεγονός που απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία, γ) μπορεί να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία ομαδοσυνεργατικής επεξεργασίας και δ) δεν προϋποθέτει ειδικά τραπέζια ή άλλα 
έπιπλα.»  (Ματσαγγούρας, 2007: 517-8). Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ο χώρος της 
σχολικής αίθουσας με βάση τις τετραμελείς ομάδες, γεγονός που συνεπάγεται την ένωση των 
θρανίων ανά δύο και την τοποθέτηση των καρεκλών αντικριστά, ώστε και τα μέλη κάθε ομάδας 
να επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους και οι ομάδες να λειτουργούν στοιχειωδώς απομονωμένες. 
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Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Χρήση Η.Υ., ΤΠΕ, καθώς και άλλων μέσων για το διδακτικό σενάριο 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού σεναρίου απαιτούνται: τέσσερις 
φορητοί υπολογιστές (ένας για κάθε ομάδα), σύνδεση στο διαδίκτυο και διαδραστικός πίνακας. 
Από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού απαιτούνται επιπλέον: 1) 
τέσσερα ταμπλό, ένα για κάθε ομάδα, 2) τέσσερα ζάρια, ένα για κάθε ομάδα, 3) δεκαέξι πιόνια σε 
τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Τα μέλη κάθε ομάδας παίρνουν από ένα πιόνι διαφορετικού 
χρώματος, και 4) τέσσερα φύλλα εργασίας, ένα για κάθε ομάδα, για τον υπολογισμό της 
βαθμολογίας. 

Στάδια υλοποίησης της διδακτικής πρότασης 

Δραστηριότητες που προηγήθηκαν του παιχνιδιού στο μάθημα των Γερμανικών 
(δεκατρείς διδακτικές ώρες) 

Στην αρχή του σχολικού έτους 2015-16 οι δεκαέξι μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Α2 
στο μάθημα των Γερμανικών ρωτήθηκαν αν ήθελαν να διδαχθούν την ομηρική Οδύσσεια στα 
Γερμανικά, παράλληλα με το μάθημα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση, ώστε να είναι 
σε θέση, αφού υλοποιήσουν διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους, να παίξουν ένα σχετικό με την Οδύσσεια παιχνίδι μετά την ολοκλήρωση των 
μαθημάτων γύρω στα μέσα Απριλίου του 2016 σε ένα διδακτικό δίωρο με την παρουσία και των 
δύο εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο παιχνίδι κατασκευάστηκε από το Goethe-Institut München 
το 2003 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.goethe.de/mediterrania. Μετά την 
ομόφωνη θετική απάντηση των μαθητών ακολούθησαν συνοπτικά οι παρακάτω δραστηριότητες. 

1. Αρχικά, γράφτηκαν σε χαρτάκια τα ονόματα των βασικότερων προσώπων της 
Οδύσσειας και οι μαθητές τραβώντας από ένα χαρτάκι ανέλαβαν τον αντίστοιχο ρόλο. Σε 
επόμενα μαθήματα αφιερώθηκε χρόνος διδασκαλίας στον τρόπο με τον οποίο κάποιος 
περιγράφει τον εαυτό του, σε εκμάθηση του απαραίτητου λεξιλογίου και σε διάφορα 
σχετικά με τη δραστηριότητα φαινόμενα γραμματικής και συντακτικού. Ακολούθως, σε 
έγγραφο δωρεάν διαδικτυακού λογισμικού της μηχανής αναζήτησης google 
(https://docs.google.com) οι μαθητές περιέγραψαν σε σύντομο κείμενο με μορφή 
μονολόγου καθένας τον ρόλο του. Κάθε μαθητής είχε πρόσβαση στα κείμενα των 
συμμαθητών του και η διδάσκουσα προέβη σε διορθώσεις γραμματικού και συντακτικού 
τύπου, οι οποίες αποτέλεσαν θέμα συζήτησης στο επόμενο μάθημα. Μετά τη διόρθωση οι 
μαθητές παρουσίασαν τον ρόλο τους στους συμμαθητές τους. Όλη η διαδικασία έγινε στα 
Γερμανικά και ολοκληρώθηκε σε δύο εβδομάδες, (τέσσερις διδακτικές ώρες). 

https://docs.google.com/document/d/1Zize_rSBYV29xKd_ATz7-
yW2yBNWs2MYuuD9EnTP9rk/edit 
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σύνδεσμο: http://learningapps.org/display?v=p3d17udtk16, διάβασε την ερώτηση και 
έγραψε την απάντηση στην οθόνη του υπολογιστή στην προβλεπόμενη θέση. Στη 
συνέχεια έλεγξε την ορθότητα της απάντησής του πατώντας “Lösung überprüfen”. Αν 
απάντησε σωστά, εμφανίστηκε η έκφραση “Richtig! Herzlichen Glückwunsch!”, 
σημείωσε τον αριθμό της απάντησης στο φύλλο εργασίας κάτω από το όνομά του και 
συνέχισε το παιχνίδι. Έριξε, δηλαδή, ξανά το ζάρι και μετακινήθηκε τόσα τετράγωνα, όσα 
έδειχνε το ζάρι. Σε περίπτωση που η απάντησή του ήταν λανθασμένη, εμφανιζόταν η 
έκφραση: “Leider falsch” και πατώντας στο κουτάκι “Lösung anzeigen” εμφανιζόταν η 
σωστή απάντηση. Τα σχόλια που εμφανίζονταν στην οθόνη με τη μορφή οπτικών 
«ανταμοιβών» προκαλούσαν ικανοποίηση στον παίκτη και διατηρούσαν αμείωτο το 
ενδιαφέρον του σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ τα σχόλια που αποτελούσαν 
μορφή οπτικών «τιμωριών» είχαν ως αποτέλεσμα να αυξάνουν το επίπεδο της πρόκλησης 
και να ενθαρρύνουν τον παίκτη να ξαναπροσπαθήσει (Κρυστάλλη, 2011: 141). Γενικά, η 
άμεση ανατροφοδότηση παρέχει μια εκτίμηση της προόδου του παίκτη στην πορεία προς 
τον τελικό σκοπό, ωθώντας τον να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και να επιδείξει 
περισσότερη προσοχή και συγκέντρωση στη δραστηριότητα (Χρήστου, 2007: 61; 
Κρυστάλλη, 2011: 153). Στον πίνακα αξιολόγησης που βρίσκεται στο τέλος του φύλλου 
εργασίας σημειώνονταν τόσο το όνομα του παίκτη όσο και οι ερωτήσεις στις οποίες 
απάντησε σωστά ή λανθασμένα. Συνέχιζε με τον ίδιο τρόπο ο παίκτης που βρισκόταν στα 
δεξιά του. Νικητής ήταν ο παίκτης που έφτασε πρώτος στην Ιθάκη, στο κέντρο του 
ταμπλό. Διάρκεια: 30 λεπτά. 

Όταν όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι, συμπληρώθηκε ο πίνακας αξιολόγησης 
και αναδείχθηκε μέσα σε κάθε ομάδα ο νικητής. Διάρκεια: 10 λεπτά. 

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα ολοκλήρωνε το παιχνίδι πιο γρήγορα από τις άλλες, 
υπήρχε η δυνατότητα να ασχοληθεί με δύο επιπλέον ασκήσεις και κουίζ εμπέδωσης και 
ελέγχου γνώσεων, τα οποία εκπόνησε η καθηγήτρια των Γερμανικών· αν οι ασκήσεις ή τα 
κουίζ δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν μέσα στην τάξη λόγω έλλειψης χρόνου, θα 
αποτελούσαν εργασία για το σπίτι. Η πρώτη άσκηση ζητεί από τους μαθητές να 
συμπληρώσουν τα κενά ενός κειμένου επιλέγοντας μία λέξη από σειρά λέξεων που τους 
δίνονται πατώντας επάνω στο βελάκι. Κατόπιν, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν η 
απάντησή τους είναι ορθή ή λανθασμένη πατώντας “Lösung überprüfen”. Η άσκηση αυτή 
βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://learningapps.org/display?v=ppfj02zja16. Τη 
δεύτερη άσκηση αποτελεί ένα σταυρόλεξο, στο οποίο οι ερωτήσεις για κάθε λέξη 
εμφανίζονται, μόλις ο μαθητής επιλέξει το τετραγωνάκι της με τον αριθμό. Η 
συγκεκριμένη άσκηση βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: 
http://learningapps.org/display?v=pjs8gawj516. Όσον αφορά, τέλος, τα κουίζ, 
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους το εργαλείο socrative (https://b.socrative.com/), 
το οποίο είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που επιτρέπει τη δημιουργία κουίζ και την 
αξιολόγηση των μαθητών σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, δημιουργήθηκε κουίζ με ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και κουίζ με συμπλήρωση λέξης. Η διδάσκουσα είχε τη δυνατότητα 
να ελέγξει ποιοι μαθητές ολοκλήρωσαν την άσκηση και ποιο ήταν το ποσοστό επιτυχίας 
του καθενός. Πρέπει να σημειωθεί πως το socrative είναι κλειστό λογισμικό και οι 
μαθητές μπορούν να λύσουν το κουίζ μόνο για το χρονικό διάστημα στο οποίο ο 
καθηγητής το κρατά ανοιχτό, συνήθως για 2-3 ώρες ή το πολύ για μία ημέρα. Τα 
αποτελέσματα ήταν τα εξής: 
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des Meeresgottes Poseidon. Zeus´ Tochter Athene, die Göttin der Weisheit, möchte Odysseus 
helfen, nach Hause zurück zu kehren. Sie spricht mit den Göttern. Poseidon ist in Äthiopien. Die 
anderen Götter beschließen, Odysseus zu helfen. Sie schicken den Götterboten Hermes auf die 
Insel Ogygia. Dort wohnt die Nymphe Kalypso. Odysseus ist seit sieben Jahren bei ihr. Kalypso 
soll Odysseus helfen, ein Floß  zu bauen und nach Hause zu fahren. 

Wo wohnen die zwölf Götter? Sie ............................................................................... 
Was sind Zeus und Poseidon? Sie sind G..................................................................... 
Was sind Zeus und Athene?Sie sind V......................................................................... 
Was beschließen die Götter? Sie wollen O................................................................... 
Wer ist Hermes? Er ist ................................................................................................. 
Wohin soll Hermes fliegen? Er.................................................................................... 
Wie lange wohnt Odysseus bei Kalypso?Er wohnt bei ihr ......................................... 
Suche im Text alle Verben! Was bedeuten sie?w......................................................... 
s............................................................................................................... 
h............................................................................................................... 
zurück k................................................................................................... 
s............................................................................................................... 
b............................................................................................................... 
s............................................................................................................... 
w.............................................................................................................. 
b............................................................................................................... 
f............................................................................................................... 
und zwei Modalverben: 
m.............................................................................................................. 
s............................................................................................................... 
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3ο φύλλο εργασίας 

Athene fliegt nach Ithaka. Dort wohnen Odysseus´ Frau Penelope und sein Sohn Telemachos. 
Athene erscheint als Mentes, ein Freund von Odysseus, und spricht mit Telemachos. Telemachos 
soll auf die Halbinsel Peloponnes zum weisen König Nestor fahren. Dort soll er ihn nach seinem 
Vater fragen. Im Palast wohnen auch viele Freier. Sie wollen Penelope heiraten, aber sie ist treu 
und wartet auf Odysseus. 

Suche im Text alle Namen!(6): 
................................................................................................................. 
Suche im Text alle Ortsbezeichnungen!(2) 
................................................................................................................. 
Suche im Text alle Verben! Bitte nicht die Modalverben.(8) 
Was bedeuten sie? 
................................................................................................................. 
Suche alle Nomen: 
der S................................................   der F............................................ 
der K................................................   der F............................................ 
der P................................................ 
die F.................................................   die H............................................ 
Suche zwei Adjektive (επίθετα): 
w.....................................................   t.................................................... 

4ο φύλλο εργασίας 

Auf Ogygia baut Odysseus ein Floß und verlässt Kalypso. Poseidon sieht ihn und erregt einen 
Sturm. Das Floß geht kaputt, aber Odysseus ertrinkt nicht, denn die Nymphe Leukothea gibt ihm 
ihren Schleier und rettet ihn. Odysseus erreicht Scheria, die Insel der Phäaken. Dort hilft ihm die 
Königstochter Nausika und bringt ihn zu ihren Eltern, Alkinoos und Arete. Dort erzählt ihnen 
Odysseus seine Abenteuer. 

Was macht Odysseus auf Ogygia? Er  ................................................................................... 
Was macht Poseidon?Er ......................................................................................................... 
Was passiert mit dem Floß von Odysseus?Es ......................................................................... 
Was gibt Leukothea Odyssseus?Sie ........................................................................................ 
Was ist Scheria?Scheria .......................................................................................................... 
Was macht Odysseus im Palast von Alkinoos und Arete? Er ................................................. 
Suche im Text alle Nomen (Nicht die Namen)! 
der S............................................... der S............................................... 
die N............................................... die I............................................... 
die K............................................... 
das F............................................... das A............................................... 
die (Pl) E............................................... 
Suche im Text alle Verben! (12). Was bedeuten sie? 
b............................................................................................................... 
v...............................................................................................................    
s............................................................................................................... 
e............................................................................................................... 
kaputt g................................................................................................... 
e...............................................................................................................    
r...............................................................................................................  
g............................................................................................................... 
e...............................................................................................................            
h...............................................................................................................    
b...............................................................................................................  
e...............................................................................................................      



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 700 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

5ο φύλλο εργασίας 

Odysseus und seine Gefährten verlassen mit zwölf Schiffen die Stadt Troja.  Sie kommen 
zuerst an das Land der Kikonen und später zu  den Lotophagen. Anschließend erreichen sie die 
Insel der Kyklopen. Odysseus und zwölf Gefährten  gehen in eine Höhle. Dort wohnt aber der 
Kyklop Polyphem. Er ist sehr groß und hat ein Auge. Er will Odysseus und alle seine Gefährten 
essen. Er isst sechs Gefährten auf. Odysseus erblindet ihn und verlässt mit den sechs anderen 
Gefährten die Insel der Kyklopen. Polyphem kann nicht mehr sehen und will Rache und bittet 
seinen Vater Poseidon um Hilfe. 

Suche im Text alle Verben! Was bedeuten sie? 
v............................................................................................................... 
k...............................................................................................................  
e............................................................................................................... 
g............................................................................................................... 
w............................................................................................................... 
s...............................................................................................................      
h...............................................................................................................  
e...............................................................................................................  
e...............................................................................................................   
b............................................................................................................... 
s...............................................................................................................  
und zwei Modalverben: 
w............................................................................................................... 
k................................................................................................................                                       
Wie viele Schiffe hat Odysseus, als er von Troja losfährt? 
Er ............................................................................................................. 
Wohin geht Odysseus mit seinen zwölf Gefährten? 
Er ............................................................................................................. 
Wer wohnt dort? 
Dort ......................................................................................................... 
Wie sieht er aus? 
Er ............................................................................................................ 
Was kann Polyphem nicht mehr machen? 
Er ........................................................................................................... 
 
Was bedeutet auf Griechisch? 
Odysseus und seine Gefährten verlassen Troja. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
Odysseus geht in eine Höhle. 
........................................................................................................................... 
Odysseus erblindet Polyphem. 
........................................................................................................................... 
Polyphem bittet seinen Vater um Hilfe. 
........................................................................................................................... 
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6ο φύλλο εργασίας 

Nach der Insel der Kyklopen erreichen die Reisenden die Insel Äolia. Hier wohnt Äolus, der 
Gott der Winde. Odysseus bittet ihn um Hilfe. Äolus sperrt alle Winde in einen Sack aus Leder 
ein. Er gibt Odysseus den Sack. Odysseus darf aber den Sack nicht öffnen. Odysseus und seine 
Gefährten reisen ab. Bald sehen sie schon Ithaka. Odysseus schläft ein, und seine Gefährten 
öffnen den Sack. Sie wollen sehen, was darin ist. Die Winde kommen heraus und die Reisenden 
können Ithaka nicht erreichen. Sie kommen zurück zu Äolus, er will ihnen aber nicht mehr 
helfen. 

Wie heißt es auf Griechisch? 
Die Reisenden erreichen Äolia......................................................................................... 
Odysseus bittet Äolus um Hilfe….................................................................................... 
Äolus sperrt alle Winde in einen Sack ein........................................................................ 
Suche alle Nomen im Text. Was bedeuten sie? 
der W............................. = ................................. 
der S............................. = ................................. 
der G............................. = ................................. 
der R............................. = ................................. 
die H............................. = ................................. 
das L............................. = ................................. 
das S............................. = ................................. 
Suche die folgenden Verben. Was bedeuten sie? 
ö............................. = ................................. 
er............................. = ................................. 
ein............................. = ................................. 
ab............................. = ................................. 
ein............................. = ................................. 
Beantworte die Fragen: 
Was für ein Gott ist Äolus? ……………………………………………………………… 
Was macht Äolus mit den Winden? ……………………………………………………… 
Was darf Odysseus nicht machen? ….…………………………………………………… 
Warum öffnen Odysseus Gefährten den Schlauch? …………………………………… 
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7ο φύλλο εργασίας 

Odysseus und seine Leute erreichen als Nächstes das Land der Laistrygonen. Diese sind 
große Menschenfresser und vernichten elf der zwölf Schiffe von Odysseus. Odysseus und seine 
Gefährten erreichen dann die Insel Äaia. Hier wohnt die Zauberin Kirke. Sie verwandelt die 
Gefährten von Odysseus in Schweine. Der Götterbote Hermes gibt Odysseus ein Heilmittel. 
Daher kann ihn Kirke nicht in ein Tier verwandeln. 

der M............................. = ................................. 
der G............................. = ................................. 
die Z............................. = ................................. 
das S............................. = ................................. 
das H............................. = ................................. 
das T............................. = ................................. 
Suche die Verben: 
er............................. = ................................. 
v.............................. = ................................. 
v............................. = ................................. 
g............................. = ................................. 
Wie heißt es auf Griechisch? 
Kirke verwandelt die Gefährten in Schweine. 
………………………………….......……………………………………………… 
Die Menschenfresser vernichten zwölf Schiffe. 
………………………………….......………………………………………………… 
Odysseus erreicht die Insel Äaia. 
………………………………….......………………………………………………… 
Hermes gibt Odysseus ein Heilmittel. 
………………………………….......………………………………………………… 
Was für eine Eigenschaft haben die Lästrygonen? 
………………………………….......……………………………………………… 
Wie viele Schiffe von Odysseus machen sie kaputt? 
………………………………….......………………………………………………… 
Was für einen Beruf hat Kirke? 
………………………………….......………………………………………………… 
Was macht Kirke mit den Gefährten von Odysseus? 
………………………………….......………………………………………………… 
Warum kann Kirke Odysseus nicht verwandeln? 
………………………………….......………………………………………………… 
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8ο φύλλο εργασίας 

Odysseus bleibt bei Kirke ein Jahr. Kurz bevor er mit seinen Leuten wegfährt, gibt sie ihm 
einen Rat: Er soll in die Unterwelt, in den Hades, gehen, und den Hellseher Teiresias treffen. Dort 
soll er ihn nach seinem Schicksal fragen. Tatsächlich trifft Odysseus den Seher Teiresias. Er gibt 
Odysseus Ratschläge, wie er seine Heimat erreichen soll. Aber Odysseus trifft dort auch die Seele 
seiner Mutter. So erfährt er, dass seine Mutter nicht mehr lebt. 

Suche die Verben: 

weg........................... = ................................. 

t................................ = ................................. 

f................................ = ................................. 

er............................... = ................................. 

er............................... = ................................. 

l................................ = ................................. 

Was bedeuten die Nomen: 

die L................................ = ............................. (Plural) 

der Rat = der R................. = ............................ 

der He.............................. = ............................ 

der S................................ = ............................ 

die U................................ = ............................ 

die H................................ = ............................ 

die S................................ = ............................. 

das S................................ = ............................. 

tatsächlich = πραγματικά, στ' αλήθεια 
kurz bevor = λίγο πριν 
nicht mehr = όχι πια, δεν .... πια 
Wie lange bleibt Odysseus bei Kirke? 
……………………………………………………………………………………………… 
Was für einen Beruf hat Teiresias? 
……………………………………………………………………………………………… 
Warum soll Odysseus Teiresias treffen? 
……………………………………………………………………………………………… 
Wo ist Teiresias? 
……………………………………………………………………………………………… 
Wenn trifft Odysseus noch, außer Teiresias? 
………………………………………………………………………………………………… 
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9ο φύλλο εργασίας 

Odysseus und seine Gefährten fahren als Nächstes an der Insel der Sirenen vorbei. Diese 
Wesen singen sehr schön und locken die Reisenden auf ihre Insel. Odysseus steckt seinen 
Gefährten Wachs in die Ohren. Dann binden sie ihn an einen Mast auf dem Schiff fest. So kann 
er gefahrlos den Gesang hören.  

Bei Messina lauern zwei Ungeheuer, die Skylla, ein sechsköpfiges Monster, und die 
Charybdis, die das ganze Wasser verschluckt und dann wieder ausspült. Hier verliert Odysseus 
sechs seiner Leute. 

 
Suche die Verben: 
vorbei f..................... = ................................. 
s................................ = ................................. 
l................................ = ................................. 
st............................... = ................................. 
fest b......................... = ................................. 
h................................ = ................................. 
l................................ = ................................. 
v............................... = ................................. 
auss.......................... = ................................. 
v............................... = ................................. 
Suche die Nomen: 
der R........................ = ................................. 
der G........................ = ................................. 
der G........................ = ................................. 
der M........................ = ................................. 
das W........................ = ................................. 
das W........................ = ................................. 
das W........................ = ................................. 
das O......................... = ................................. 
das U......................... = ................................. 
das M......................... = ................................. 
die L.......................... = ................................. (Plural) 
Was können die Sirenen sehr gut machen? 
………………………………………………………………………………………… 
Warum lässt Odysseus seine Gefährten ihn an einen Mast fesseln? 
………………………………………………………………………………………… 
Was steckt Odysseus seinen Gefährten in die Ohren? 
………………………………………………………………………………………… 
Was sind Skylla und Charybdis? 
………………………………………………………………………………………… 
Was kann die Charybdis mit dem Wasser machen? 
………………………………………………………………………………………… 
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10ο φύλλο εργασίας 

Alle sind sehr müde. Sie erreichen Thrinakia, die Insel des Sonnengottes Helios. Hier leben 
die Rinder des Gottes. Sie dürfen die Rinder nicht essen. Odysseus geht schlafen, aber seine 
Gefährten schlachten einige  Rinder und essen sie auf. Helios will Rache und bittet Zeus, die 
Gefährten zu bestrafen. Zeus verursacht einen Sturm. Alle Gefährten ertrinken. Nur Odysseus 
überlebt und erreicht erschöpft Ogygia, die Insel der Nymphe Kalypso. 

 
Richtig (R) oder falsch (F)? 

Thrinakia ist eine Insel. 

Auf Thrinakia gibt es Tiere. 

Zeus bestraft die Gefährten von Odysseus. 

Die Rinder gehören dem Gott der Sonne. 

Odysseus ist sehr müde, als er zu Kalypso kommt. 

Ordne zu! 
επιβιώνω - σύντροφος – φτάνω - σφάζω - καταιγίδα – πνίγομαι - βόδι - κουρασμένος – 

εκδίκηση – προκαλώ – εξαντλημένος – τρώω 
müde  verursachen  

erschöpft  ertrinken  

das Rind  erreichen  

die Rache  überleben  

schlachten  aufessen  

der Gefährte  Sturm  
 

 
Beantworte die Fragen! 
Warum möchte Helios die Gefährten von Odysseus bestrafen? 
.......................................................................................................................... 
Was macht  Odysseus, als seine Gefährten das Rind essen? 
.......................................................................................................................... 
Wer bestraft die Gefährten von Odysseus? 
.......................................................................................................................... 
Wie bestraft er sie? 
.......................................................................................................................... 
Odysseus hat kein Schiff mehr. Wie kann er Ogygia erreichen, was muss er machen? 
.......................................................................................................................... 
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11ο φύλλο εργασίας 

An dieser Stelle hört Odysseus mit seiner Erzählung auf. Alkinoos und Arete geben ihm viele 
Geschenke und schicken ihn nach Ithaka. 

Als Odysseus Ithaka erreicht, kommt die Göttin Athene zu ihm und verwandelt ihn in einen 
Bettler. Dann geht er zu seinem treuen Hirten Eumaios. Dort kommt auch Telemachos. Odysseus 
sagt ihm, wer er ist. Zusammen beschließen sie, die Freier zu töten. 

Odysseus geht zu seinem Palast. Dort ist noch Argos, sein Hund, sein bester Freund. Er ist 
sehr alt, aber er erkennt Odysseus. Er bellt fröhlich und stirbt. 

Richtig (R) oder falsch (F)? 
Odysseus kommt mit Hilfe von Alkinoos und seiner Frau endlich in Ithaka an. 
Argos sieht Odysseus und ist sehr froh. 
Telemachos erkennt sofort seinen Vater. 
Die Könige von Scheria beschenken Odysseus. 
Die Freier sind Odysseus´ Freunde. 
Odysseus und Eumaios sind gute Bekannte (γνωστοί). 
Ordne zu! Welches Wort bedeutet was? 
πιστός – γαυγίζω – χαρούμενος – δώρο – αναγνωρίζω - βοσκός – σταματώ – διήγηση – 

πεθαίνω - αποφασίζω - στέλνω – σκοτώνω - φτάνω - ζητιάνος 
aufhören  bellen  

schicken  fröhlich  

erreichen  treu  

sterben  der Hirt  

beschließen  der Bettler  

töten  die Erzählung  

erkennen  das Geschenk  
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12ο φύλλο εργασίας 

Die Dienerin Eurekleia wäscht Odysseus die Füße. An einer Narbe an seiner Wade erkennt 
sie ihn. Sie ist sehr froh, aber sie soll noch kein Wort sagen. 

Die Freier sind im Palast, essen, trinken und lachen. Penelope kommt und bringt den Bogen 
von Odysseus. Sie sagt zu ihnen, dass sie den heiraten wird, der den Bogen von Odysseus 
spannen und einen Pfeil durch die Löcher von zwölf Äxten schießen kann. Die Freier probieren 
es, aber niemand kann den Bogen spannen.  

Richtig (R) oder falsch (F)? 
Eurekleia kennt Odysseus seit vielen Jahren. 
Die Freier haben im Palast Spaß. 
Penelope will keinen Freier heiraten. 
Kein Freier kann den Bogen spannen. 
Sucht alle Nomen! Was bedeuten sie? 

Nomen Griechisch Nomen Griechisch 

der F  die N  

der P  die W  

der B  das W  

die A  das L  

die D  das P  
 

Sucht alle Verben! Schreibt sie in der 2. Person Präsens. Was bedeuten sie? 
Infinitiv Du Griechisch 
w   
er   
s   
s   
e   
t   
l   
k   
b   
h   
s   
s   
p   

 

Bentwortet die Fragen! 
Was ist Eurekleia von Beruf? 
__________________________________________________________ 
Woran erkennt Eurekleia Odysseus? 
__________________________________________________________ 
Was bringt Penelope? 
__________________________________________________________ 
Wen will Penelope heiraten? 
__________________________________________________________ 
Welcher Freier kann den Bogen spannen? 
__________________________________________________________ 
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13ο φύλλο εργασίας 

Dann probiert es auch Odysseus. Er spannt den Bogen. Mit Hilfe seines Sohnes Telemachos 
und des Hirten Eumaios  tötet er die Freier. Dann trifft er seine Frau, Penelope. Sie stellt ihn auf 
die Probe. Sie sagt zu den Dienerinnen, dass sie ihr Bett aus dem Schlafzimmer tragen und es für 
den Fremden fertig machen sollen. Odysseus sagt ihr, dass das nicht geht, denn das Bett wurzelt 
fest in der Erde. Penelope erkennt ihn und umarmt ihn glücklich. Dann besucht Odysseus noch 
seinen Vater Laertes. Nach zwanzig Jahren Abwesenheit kann Odysseus nun friedlich auf seiner 
Insel leben. 

Richtig (R) oder falsch (F)? 
Eumaios passt auf Tiere auf. 
Nur Eumaios hilft Odysseus dabei, die Freier zu töten. 
Odysseus ist stark. 
Man kann das Bett von Odysseus und Penelope nicht bewegen. 
Laertes ist der Großvater von Telemachos. 
Ordne zu! 
δυνατός - υπηρέτρια - επισκέπτομαι – ευτυχισμένος - ξένος – μνηστήρας – δοκιμασία - 

ετοιμάζω – γίνεται -τόξο - δοκιμάζω – τεντώνω - απουσία – κουβαλώ – αγκαλιάζω – κρεβάτι - 
βάζω σε δοκιμασία – αναγνωρίζω – ζω – σκοτώνω – συναντώ – βοήθεια – γη – κρεβατοκάμαρα 
- ριζώνω – βοσκός 

besuchen  der Fremde  

erkennen  der Hirt  

fertig 

machen 

 der Bogen  

Leben 

 

 der Freier  

probieren  die Abwesenheit  

spannen  die Hilfe  

töten  die Probe  

tragen  die Dienerin  

treffen  die Erde  

umarmen  das Bett  

wurzeln  das 

Schlafzimmer 

 

es geht  stark  

auf die 

Probe stellen 

 glücklich  
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Στα χνάρια της ιστορίας των φυσικών επιστημών" 
Tα εκθέματα του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

μέσα από τα μάτια των μαθητών. 
 

Βλαχάκης Γιώργος 
Επίκουρος Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  
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Περίληψη 

Για το σχολικό έτος  2015-2016, το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΙΠΑ) διοργάνωσε 
μαθητικό διαγωνισμό με θέμα "Στα χνάρια των φυσικών επιστημών… τα εκθέματα του μουσείου μέσα από 
τα μάτια των μαθητών". Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες του νομού Αττικής 
(συμπεριλαμβανομένων και των νησιών του Αργοσαρωνικού) της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και των Α΄, Β΄, 
Γ΄ τάξεων του Λυκείου. Στην παρούσα εργασία αναλύονται ο σχεδιασμός και οι στόχοι του διαγωνισμού 
και παρουσιάζονται συνοπτικά οι εργασίες των μαθητών που συμμετείχαν. 
Λέξεις κλειδιά: Επιστημονικά όργανα, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαθητικός 
διαγωνισμός 

Εισαγωγή 
Τον Ιούνιο του 2015 το Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλοξένησε τη 16η ετήσια συνάντηση 

Universeum των πανεπιστημιακών μουσείων της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, το 
ΜΙΠΑ σε συνεργασία με εξωτερικούς ερευνητές πραγματοποίησε την επανέκθεση της συλλογής 
του των επιστημονικών οργάνων των φυσικών επιστημών. Η συλλογή των ιστορικών οργάνων 
χρονολογείται από το δεύτερο μισό του 19ου μέχρι περίπου τα μέσα του 20ου αιώνα και την 
απαρτίζουν πάνω από εκατό αντικείμενα τα οποία προέρχονται κυρίως από εργαστήρια του 
Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και από δωρεές ιδιωτών.  

Η επανέκθεση των παραπάνω οργάνων συμπληρώθηκε με θεματικές που αναφέρονταν σε 
προσωπικότητες που σφράγισαν την ιστορία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπως ο Ξαβιέρος Λάνδερερ, ο Αναστάσιος Χρηστομάνος, ο Τιμολέων Αργυρόπουλος, ο 
Δημήτριος Χόνδρος, ο Θεόδωρος Ορφανίδης. Επίσης, περιελάμβανε τις ενότητες «η εκλαΐκευση 
της επιστήμης», «το εργαστήριο», «οι επιστήμες της γης και του αέρα», «το περιοδικό έκθεμα», 
«κινηματογραφημένες μαρτυρίες καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών». Η επανέκθεση 
ολοκληρώθηκε με το σχεδιασμό μιας «διαδραστικής γωνιάς» η οποία αποτελείται από μια μικρή 
χρηστική βιβλιοθήκη, μια συλλογή από διαδραστικά παιχνίδια και μια απτική συλλογή. Εκτός από 
την επιστημονική τεκμηρίωση των οργάνων της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου και την έκδοση 
σχετικού καταλόγου, στόχος της επανέκθεσης ήταν να δημιουργήσει ερεθίσματα για επιστημονική 
γνώση, διάλογο, έμπνευση και κριτική σκέψη σε ένα φιλικό περιβάλλον για το ευρύ κοινό.  

Ο διαγωνισμός 
Ακολουθώντας την προσέγγιση των εναλλακτικών μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών ενός 

«συμμετοχικού μουσείου», το ΜΙΠΑ εγκαινίασε για το σχολικό έτος 2015-2016 τη νέα σειρά 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σύμπραξη με το κοινό του με τίτλο «Τα εκθέματα του 
μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών». Στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων την 
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ίδια χρονιά διοργάνωσε σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη Τάκη Λάζο, το μαθητικό 
διαγωνισμό με τίτλο "Στα χνάρια της ιστορίας των φυσικών επιστημών». Ο διαγωνισμός  
απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες του νομού Αττικής (συμπεριλαμβανομένων και των 
νησιών του Αργοσαρωνικού) των τάξεων Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Η κριτική 
επιτροπή απαρτιζόταν από μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, του 
προσωπικού του Μουσείου αλλά και από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες.  

Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα επιστημονικό όργανο, μεταξύ οκτώ 
προτεινόμενων εκθεμάτων από τη συλλογή του Μουσείου. Στη συνέχεια, στην πρώτη ενότητα του 
διαγωνισμού,  τους ζητήθηκε να το περιγράψουν, να μελετήσουν την ιστορία του, την κατασκευή, 
τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του, καθώς και να αναφέρουν τις αρχές της φυσικής στις οποίες 
βάσισαν την έρευνα τους. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η επιλογή και των οκτώ οργάνων 
έγινε με κριτήριο το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό στηριζόμενοι στις δικές τους γνώσεις.  

Παράλληλα, δόθηκε στους μαθητές πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και ενδεικτικές πηγές 
μέσα από την ιστοσελίδα του ΜΙΠΑ (όπως για παράδειγμα: ιστότοποι βιβλιοθηκών, αρχείων, 
μουσείων, βιβλίων του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων ιδρυμάτων, ηλεκτρονικά άρθρα, κ.α.).  

Στη δεύτερη ενότητα του διαγωνισμού, οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να αναλάβουν το ρόλο 
του μουσειολόγου – μουσειογράφου για να καταθέσουν τη δική τους πρόταση, την δική τους 
«βιογραφία» του οργάνου που είχαν επιλέξει. Συγκεκριμένα, κλήθηκαν να διαμορφώσουν και να 
εμπλουτίσουν κατάλληλα την έρευνα τους έτσι ώστε να μπορούν να τη μεταδώσουν στο ευρύ -μη 
εξειδικευμένο- κοινό ενός μουσείου με τη μορφή ενός περιοδικού εκθέματος. Τους ζητήθηκε να 
συλλέξουν συνοδευτικό υλικό όπως για παράδειγμα αποσπάσματα από προσωπικές μαρτυρίες ή 
συνεντεύξεις ερευνητών ή καθηγητών φυσικής, λογοτεχνικά κείμενα, τραγούδια, ταινίες, 
φωτογραφίες, εικαστικά έργα, σχέδια της δικής τους επιλογής. Το υλικό τους μπορούσε να 
περιλαμβάνει επίσης ένα πιο προσωπικό σχόλιο (μπορούσαν να επινοήσουν για παράδειγμα ένα 
διήγημα, μια εικονογραφημένη ιστορία, ένα βίντεο, κλπ) αλλά και ιδιοκατασκευές οι οποίες 
τονίστηκε ότι επρόκειτο να εκτιμηθούν ιδιαίτερα από την κριτική επιτροπή (αν και δεν ήταν 
προαπαιτούμενο όλες οι ομάδες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό κατέθεσαν φωτογραφικό υλικό 
με τις ιδιοκατασκευές που ετοίμασαν). Για τις ανάγκες αυτής της δεύτερης ενότητας του 
διαγωνισμού οι μαθητές κατέθεσαν επίσης προτάσεις με ευσύνοπτες λεζάντες, έτσι ώστε να 
καταστήσουν τη «βιογραφία» του εκθέματος τους ελκυστική και εύληπτη στο ευρύ κοινό του 
Μουσείου.  

Η επιλογή των επιστημονικών οργάνων 
Τα επιστημονικά όργανα που προτάθηκαν στους μαθητές επιλέχθηκαν με γνώμονα τη σύνδεση 

τους με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και την απλότητα στην κατασκευή και τη 
λειτουργία τους. Επίσης, κριτήριο για την επιλογή τους ήταν η δυνατότητα κατασκευής μοντέλων 
των οργάνων με απλά και φτηνά υλικά (ιδιοκατασκευές). Συγκεκριμένα, τα όργανα και οι 
συσκευές που επιλέχθηκαν προέρχονται από το εργαστήριο του τμήματος Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουν κατασκευαστεί στο χρονικό διάστημα 1860-1920 και είναι τα 
εξής: 

1. Φασματοσκόπιο  
2. Αλφαβητικός τηλέγραφος 
3. Τηλέγραφος Morse 
4. Γαλβανόμετρο εφαπτομένης 
5. Εξάντας 
6. Καλειδοσκόπιο 
7. Φιάλη Leyden 
8. Ηλεκτρικό αυγό 

Στόχοι του διαγωνισμού 
Με αφορμή το παιδαγωγικό μοντέλο της «μαθητείας» (apprenticeship) oι διοργανωτές του 

διαγωνισμού έθεσαν εξαρχής τους στόχους για τους μαθητές: 
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Κρίση εργασιών – Βράβευση  
Αν και ο αριθμός των συμμετοχών ήταν πράγματι μικρός, το έργο της κριτικής επιτροπής δεν 

ήταν εύκολο. Οι εργασίες διακρίνονταν τόσο από επιστημονική επάρκεια όσο και από 
πρωτοτυπία.  

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είχαν ως εξής: 
Πρώτο βραβείο: 1ο ΓΕΛ Σαλαμίνας  για τη συμμετοχή των μαθητών του 1ου ΓΕΛ Σαλαμίνας που 
αναφερόταν στο επιστημονικό όργανο Φιάλη Leyden. 
Δεύτερο βραβείο: Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων.  
Οι δύο ομάδες των μαθητών του οι οποίες συμμετείχαν με εργασίες εμπνευσμένες από τα 
επιστημονικά όργανα Ηλεκτρικό Αβγό και Καλειδοσκόπιο ισοψήφησαν.  
Τρίτο βραβείο: 7ο Γυμνάσιο Περιστερίου για τη συμμετοχή των μαθητών του με θέμα το 
επιστημονικό όργανο Φασματοσκόπιο. 

Τέλος, η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει τιμητική διάκριση στο 2ο Γυμνάσιο Νέας 
Ιωνίας Αττικής για τη συμμετοχή των μαθητών του με θέμα το επιστημονικό όργανο Τηλέγραφος 
Morse και στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων για τη συμμετοχή των μαθητών το με θέμα το 
επιστημονικό όργανο Φασματοσκόπιο.  

Η κατάταξη έγινε με βάση τα κριτήρια που είχαν δοθεί στην ανακοίνωση του διαγωνισμού. 
Ιδιαίτερο ρόλο στην ομόφωνη απόφαση της επιτροπής  είχαν οι ιδιοκατασκευές και οι πρωτότυπες 
προτάσεις για την παρουσίαση των οργάνων στην έκθεση του ΜΙΠΑ. 

Η βράβευση των ομάδων πραγματοποιήθηκε στο ΜΙΠΑ την Τρίτη 10 Μαΐου 2016, παρουσία 
του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κυρίου Κωνσταντίνου Μπουραζέλη, του 
Προϊσταμένου του ΜΙΠΑ κυρίου Ευάγγελου Παπούλια, των μελών της κριτικής επιτροπής  του 
διαγωνισμού, των καθηγητών του σχολείου, των μαθητών, των συμμαθητών, των γονιών και των 
υπόλοιπων προσκεκλημένων τους. Το κλίμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής 
ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό και όταν οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι επιβλέποντες καθηγητές και 
καθηγήτριες περιέγραψαν με δικά τους λόγια πώς βίωσαν αυτήν την εμπειρία, ήταν εμφανές πως ο 
διαγωνισμός είχε πετύχει ένα από τους πιο σημαντικούς στόχους του: έφερε σε επαφή τους 
μαθητές με τα εκθέματα και την ιστορία τους, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του 
μουσείου και τους συνεργάτες του με τρόπο δημιουργικό και ουσιαστικό. 

Περιοδικά εκθέματα 
Οι ομάδες που έλαβαν τα δύο πρώτα βραβεία σε συνεργασία με το προσωπικό του ΜΙΠΑ θα 

ολοκληρώσουν το σχεδιασμό του περιοδικού εκθέματος στην αρχή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 
και θα υλοποιήσουν το στήσιμο του στην αίθουσα επιστημονικών οργάνων του μουσείου.   
 Συγκεκριμένα, σε μια πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί είτε στο  σχολείο είτε στο 
ΜΙΠΑ θα γίνει μια εισαγωγή στο θεσμό του Μουσείου, στη λειτουργία, το ρόλο, τη σημασία του. 
Με συγκεκριμένα παραδείγματα θα γίνει μια αναφορά στο σχεδιασμό των μουσειακών 
εκθεμάτων από την οπτική του μουσειολόγου-μουσειογράφου. Στόχος της παρουσίασης είναι να 
δοθούν στους μαθητές επιπλέον ερεθίσματα και να σκεφτούν τον τρόπο που θα ήθελαν οι ίδιοι να 
παρουσιάσουν το υλικό που έχουν συλλέξει καθώς και να γνωρίσουν τις προκλήσεις, τους 
περιορισμούς και τις δυνατότητες μιας μουσειακής έκθεσης στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια και 
μετά από μια σύντομη παρουσίαση των συλλογών του ΜΙΠΑ θα πραγματοποιηθεί μελέτη του 
χώρου (προθήκες, στάντ, επιφάνειες στον τοίχο) που θα χρησιμοποιηθεί για το περιοδικό έκθεμα. 
Στο τέλος της συνάντησης οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν πρόχειρες μακέτες ή/και χαρτί του 
μέτρου για να αναπτύξουν την πρόταση τους για το σχεδιασμό του περιοδικού εκθέματος. 

Στη δεύτερη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Μουσείου, οι μαθητές θα 
καταλήξουν στον τελικό σχεδιασμό του περιοδικού εκθέματος. Με το υλικό που θα έχει 
συγκεντρωθεί (αντικείμενα, ιδιοκατασκευές, φωτογραφίες, power point, κείμενα, σχέδια, ψηφιακό 
υλικό, λεζάντες, κλπ) οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επιτόπου δοκιμές. Αφού 
καταλήξουν στον εικαστικό σχεδιασμό του πληροφοριακού υλικού (διαστάσεις, σχήματα, 
χρώματα, γραμματοσειρές κλπ) θα γίνουν οι απαραίτητες εκτυπώσεις και το τελικό στήσιμο των 
εκθεμάτων και του προωθητικού υλικού (φωτογράφηση, αφίσα, κλπ). 
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Τα περιοδικά εκθέματα πρόκειται να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό το φθινόπωρο. Θα 
αφιερωθεί ένας μήνας έκθεσης για κάθε ομάδα, κυλιόμενα. Τις ώρες που είναι ανοιχτό το ΜΙΠΑ 
οι μαθητές των ομάδων που έλαβαν τα δύο πρώτα βραβεία θα μπορούν να το επισκεφτούν και να 
ξεναγήσουν τους καλεσμένους τους όσο και το κοινό του ΜΙΠΑ στο περιοδικό τους έκθεμα. 
Μετά το τέλος της έκθεσης, τα εκθέματα θα επιστραφούν στους μαθητές/στο σχολείο. 

Συμπεράσματα 
Λαμβάνοντας τις προτάσεις των μαθητών διαπιστώθηκε με ιδιαίτερη χαρά ότι πολλοί από τους 

στόχους του διαγωνισμού επετεύχθησαν. Επίσης, ο διαγωνισμός απέδειξε ότι οι καθηγητές που 
έχουν τη διάθεση και το χρόνο να εμπλέξουν τους μαθητές τους σε δραστηριότητες έξω από το 
σχολικό περιβάλλον και παράλληλα με το αναλυτικό πρόγραμμα, βρίσκουν θερμή την αντίστοιχη 
ανταπόκριση από τους μαθητές τους. Με την κατάλληλη καθοδήγηση και συντονισμό, οι 
καθηγητές μπορούν έτσι να μετατρέψουν μια εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα την 
εφαρμογή των αρχών της φυσικής ή μια επίσκεψη σε ένα μουσείο σε μια μοναδική εμπειρία 
μαθητείας, σε μια εμπειρία που τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές θα ήθελαν να ξαναζήσουν.   

Με αφορμή το διαγωνισμό επιχειρήσαμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να έρθουν σε επαφή 
με τους διοργανωτές και με το προσωπικό του Μουσείου, και να πραγματοποιήσουν έρευνα 
χρησιμοποιώντας  το αρχειακό του υλικό, πριν την κατάθεση των εργασιών τους. Αν και οι 
μαθητές στον πρώτο διαγωνισμό επισκέφτηκαν το μουσείο, δεν ανταποκρίθηκαν ωστόσο σε 
αυτήν την έκκληση -πέρα από κάποιες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τους καθηγητές. 
Επόμενος στόχος μας είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε πιο κατάλληλα κίνητρα για την 
ενίσχυση της έρευνας των μαθητών πέραν του διαδικτύου, καθώς και να αυξήσουμε τον αριθμό 
των συμμετοχών με τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό που φαίνεται να κατάφερε η παραπάνω 
διοργάνωση του Μουσείου ήταν να ενθουσιάσει όλους τους συμμετέχοντες, μαθητές, καθηγητές,  
κριτική επιτροπή και διοργανωτές, και να μας ενθαρρύνει όλους για τη συνέχιση του θεσμού. Ήδη 
για το έτος 2016-2017 έχει προγραμματιστεί ο 2ος μαθητικός διαγωνισμός σε συνεργασία με τα 
Μουσεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εγκληματολογικό Μουσείο, Μουσείο 
Ανατομίας, Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Φαρμακολογίας) με τίτλο «Στα χνάρια της 
ιστορίας των ιατρικών επιστημών». Ο ενθουσιασμός αυτός σε ένα διαχρονικά απαιτητικό 
σχολικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και στους σημερινούς 
δύσκολους καιρούς, πιστεύουμε είναι κάθε άλλο παρά δεδομένος. 
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Περίληψη 

Η παρούσα  εργασία  στοχεύει να αναδείξει ως καλή πρακτική την παρέμβαση που σχεδιάστηκε και 
εφαρμόστηκε σε σχολική μονάδα Β/θμιας Εκπαίδευσης της Αττικής κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους, 
σε μια προσπάθεια υιοθέτησης των αρχών που διέπουν το Αειφόρο Σχολείο, με έμφαση στον 1ο Πυλώνα 
του Αειφόρου Σχολείου «Δημοκρατία, συμμετοχή και ένταξη στο σχολείο». Με μία σειρά από 
εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα που υλοποιήθηκαν παράλληλα και στα οποία συμμετείχαν όλοι οι 
μαθητές/τριες, επιδιώχθηκε, μέσα από την αξιοποίηση των αρχών της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής 
μάθησης, η προαγωγή των ανθρώπινων σχέσεων και η βελτίωση του κοινωνικού κλίματος μέσα στη 
σχολική μονάδα. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός αντιμετωπίστηκε ως κοινότητα μάθησης και φορέας αλλαγής 
και επιχειρήθηκε η ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στην καθημερινή δομή και πρακτική του 
σχολείου. Η συμβολή της παρούσας εργασίας εστιάζει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην 
κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση και ειδικότερα το σχολείο.  
Λέξεις-Κλειδιά: Αειφόρο Σχολείο, κοινότητα μάθησης, διαθεματικότητα, δημοκρατία 

Εισαγωγή 
Το Αειφόρο Σχολείο συνιστά μια καινοτομία στις δομές του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

συστήματος. Αποτελεί, ωστόσο ως μια καινούρια προοπτική κι ένα πεδίο που παραμένει 
ανεξερεύνητο σε αρκετές όψεις και διαστάσεις του. 

Η παγκόσμια κοινότητα έχει παραδεχθεί και έχει διατυπώσει το ρόλο της εκπαίδευσης στην 
πορεία προς την αειφορία (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000; Φλογαϊτη, 2006; Huckle, 2009). H 
UNESCO στο παγκόσμιο συνέδριο για την «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» καλεί όλα 
τα κράτη να αναπροσανατολίσουν την εκπαίδευση στην κατεύθυνση αυτή. (UNESCO, 2009). 

Οι πρώτες αναφορές στο «Αειφόρο Σχολείο» εντοπίζονται στην Αυστραλία (Henderson & 
Tilbury, 2004; Gough 2005) και στη Μ. Βρετανία (DfES, 2007).Ταυτόχρονα εισάγονται «οι 
δείκτες του Αειφόρου Σχολείου», οι οποίοι στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό στο σετ των 
«Δεικτών αειφόρου ανάπτυξης» του Ο.Η.Ε. (UNESCO, 1997; Breiting et al.,2005), ενώ έχουν 
ληφθεί υπόψη και οι «δείκτες εκπαίδευσης για την αειφορία» που έχει αναπτύξει η UNECE (2007, 
2009) και οι «δείκτες για ένα Αειφόρο Σχολείο» της Queensland (Australian Government, 2005). 
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Για την προώθηση  μιας αειφόρου ανάπτυξης στην κοινωνία, το σχολείο θα πρέπει να 
αποτελέσει   έναν εκπαιδευτικό οργανισμό  που θα λειτουργεί ως φορέας αλλαγής (Uzell 1999) 
και θα επιχειρεί να ενσωματώνει τις αρχές της αειφορίας στην καθημερινή δομή και πρακτική του. 
Για να  αποτελέσει  με άλλα λόγια το σχολείο σημαντικό  παράγοντα ευρύτερων αλλαγών στην 
κοινωνία στο πνεύμα της αειφορίας, χρειάζεται καταρχήν, να αποτελέσει το ίδιο αντικείμενο της 
αλλαγής αυτής (Orr, 1992; Sterling, 2002).  Είναι ανάγκη λοιπόν το σχολείο να εστιάσει σε  
πραγματικές και ουσιαστικές αλλαγές και  όχι συμβολικές, (Fullan & Ballew 2001b), δομημένες 
στην κουλτούρα, τις αξίες και τις προτεραιότητες που θέτει το ίδιο αλλά και το άμεσο περιβάλλον 
του καθώς το Αειφόρο Σχολείο αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο επιδιώκει την 
ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στη βάση της συνολικής κουλτούρας που το 
εκφράζει (Jensen 2005). Η συνολική λοιπόν αναδόμηση του εκπαιδευτικού οργανισμού στο 
πλαίσιο της αειφορίας, γίνεται μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης, στοχασμού και συνεχούς 
βελτίωσης, με σκοπό, μέσα από την αναθεώρηση και εκ νέου επεξεργασία των δεδομένων, τη 
διαφοροποίηση της κουλτούρας του. (Gough 2005). Ο εκπαιδευτικός οργανισμός αντιμετωπίζεται 
ως κοινότητα μάθησης (learning communit)., δηλαδή ως κοινότητα εκπαιδευτικών και 
μαθητών/τριών, στην οποία κυριαρχούν  κοινοί κανόνες και αξίες, ο αναστοχαστικός διάλογος, η 
συνεργατικότητα και η αποϊδιωτικοποίηση της διδακτικής πράξης, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
κοινών στόχων κι ενδιαφερόντων (Giles & Hargreaves, 2006; Dufour, 1997). Λόγω του ότι η 
λειτουργία του βασίζεται στην παραδοχή ότι η αειφορία πρέπει να διαπερνά όλα τα επίπεδα 
λειτουργίας του σχολείου τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε κοινωνικό/οργανωσιακό και σε 
τεχνικό/ οικονομικό επίπεδο (Posch, 1998; Φλογαίτη & Δασκολιά, 2004), γίνεται εφαρμογή της 
ολιστικής προσέγγισης (“whole school approach”) (Jensen, 2005). 

Σκοπός 
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο  να αναδείξει τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν 

σε μια σχολική μονάδα Β/θμιας Εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2013-14, με επίκεντρο τις 
ανθρώπινες σχέσεις, ως βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του κοινωνικού κλίματος στο σχολείο. 
Για το σκοπό αυτό, πλαίσιο της παρέμβασής μας αποτέλεσε ο 1ος  Πυλώνας του Αειφόρου 
σχολείου που αναφέρεται στο ιδανικό της δημοκρατίας, στην έννοια της συμμετοχής και στην 
ένταξη στο σχολείο. 

Σε μια προσπάθεια ορισμού της έννοιας της δημοκρατίας στο σχολείο, υποστηρίχθηκε από 
τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα ότι η δημοκρατία θα πρέπει να διαπερνά τις σχέσεις των 
υποκειμένων της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες,  εκπαιδευτικούς, γονείς),τον τρόπο λήψης 
αποφάσεων και τις μεθόδους διδασκαλίας. Το σχολείο θα πρέπει να προάγει τις αξίες του 
σεβασμού, της ελευθερίας στη σκέψη και έκφραση, της αλληλεγγύης και της συνεργατικότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές/τριες είναι απαραίτητο να ασκούνται μέσα από την 
καθημερινή ζωή στη δημοκρατία διαμέσου της αυτοπειθαρχίας και αυτορρύθμισης, του σεβασμού 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, της προώθησης της ιδέας του ενεργού πολίτη και της ενεργού 
συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Α.Φραντζή & Μ. Δημοπούλου, 2014). 

Σύμφωνα πάντα με τις αρχές που διέπουν την αειφόρο εκπαίδευση, το σχολείο μπορεί να 
είναι ένας χώρος όπου θα υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις διαφορετικές 
πολιτισμικές μορφές. Δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές/τριες για δημιουργική έκφραση, χρόνος 
για αναστοχασμό, κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα 
μαθήματα. Όλα τα παραπάνω θεωρήθηκε ότι μπορούν να επιφέρουν πολύ σημαντικές αλλαγές 
στο κλίμα του σχολείου και μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αλλαγή της 
κουλτούρας του. 

Το σχολείο στο οποίο έγινε η παρέμβαση είναι ένα Γυμνάσιο σε μια  σχετικά απομονωμένη 
περιοχή της Ανατολικής Αττικής με πληθυσμό χαμηλού κοινωνικοοικονομικού και μορφωτικού 
επιπέδου. Αρκετοί από τους μαθητές/τριες που φοιτούν είναι παιδιά μεταναστών με χαμηλές 
μαθησιακές επιδόσεις. Σε παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς, έγινε πρόταση από τη Διεύθυνση για την ανάληψη καινοτόμων προγραμμάτων 
αλλά και την υλοποίηση δράσεων με βάση τον 1ο Πυλώνα του Αειφόρου Σχολείου. Ορίστηκε ο 
κεντρικός άξονας που θα κινούνταν τα θέματα και έτσι όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούσαν, 
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ανέλαβαν προγράμματα, ενώ έγιναν και προτάσεις για σχετικές δράσεις, στις οποίες θα 
εμπλέκονταν όλοι οι μαθητές του σχολείου. 
Αναπτύχθηκε έτσι μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων, αλλά και εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας. Παράλληλα,  η 
συνεργασία αυτή συνέβαλε στο να ξεπεράσουν οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο βαθμό την πιο 
ατομιστική ενασχόλησή τους (Hargreaves, 1991) σε αντίθεση με τα ευρήματα των ερευνών που 
αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται μόνοι τους σε κλειστές αίθουσες. (Bezzina & Testa, 
2005, Kougioumtzis & Patrinksson, 2009) 
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν να αναδειχθούν τα θέματα στην πραγματική τους διάσταση. Να δοθεί 
η ευκαιρία στους μαθητές/τριες του σχολείου να εκφράσουν τις απόψεις τους, να 
ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν και μέσα από τη δημιουργική έκφραση και τις τεχνικές 
επικοινωνίας να καλλιεργηθούν δεξιότητες ενσυναίσθησης και διαπροσωπικής επικοινωνίας. 
Σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σκοπό είχαν να ενθαρρύνουν την κατανόηση 
σύνθετων και πολύπλοκων σχέσεων, να διευκολύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και να 
παρακινούν στην ανάληψη ενεργής δράσης. 
Επιπλέον η προσπάθεια αυτή στόχευε στο να έρθει το σύνολο της σχολικής κοινότητας σε επαφή 
με πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που να είναι ενδιαφέρουσες και σημαντικές 
εμπειρίες μάθησης.  
 

Μεθοδολογία- Δράσεις 
 
Τα προγράμματα και οι δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 
στόχευαν στην πολύπλευρη προσέγγιση μέσα από την εμπλοκή, τη συμμετοχή και τη 
δραστηριοποίηση όσων το δυνατόν περισσότερων μαθητών/τριών. Στο πλαίσιο ενός από τα 
προγράμματα που υλοποιήθηκαν, στο επίκεντρο τέθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αποσκοπώντας στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες ότι η αναγνώριση και ο σεβασμός σε 
αυτά αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο μιας δημοκρατικά δομημένης κοινωνίας, να προβληματιστούν 
σχετικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα των 
δικαιωμάτων του παιδιού στις σύγχρονες κοινωνίες, ν’ αντιληφθούν τον ρατσισμό ως ακραία 
μορφή βίας, αλλά και ν’ αναγνωρίσουν το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυμορφία ως 
ανάγκη και βασικό ζητούμενο της εποχής μας. Η προσέγγιση έγινε με τρόπο βιωματικό, μέσα από 
την εμπλοκή των μαθητών/τριών με το θεατρικό παιχνίδι και τη λογοτεχνία, δίνοντας τους έτσι τη 
δυνατότητα να εκφραστούν προσωπικά και δημιουργικά, αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες  
διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα από το διάλογο, τη συμμετοχικότητα, τη συνεργασία. 
 

Θεατρικό παιχνίδι 
 
«Οι επίσημες έρευνες δείχνουν ότι το θέατρο αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς 
τρόπους για να παρέμβουμε και να αλλάξουμε τη συμπεριφορά ενός ατόμου.» (Somers στο 
Γκόβας, 2002, σ.75). Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί ν’ αποτελέσει λοιπόν σπουδαίο παιδαγωγικό 
εργαλείο, αφού, αξιοποιώντας τις βασικές αρχές του,  δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
αναδείξει  κοινωνικά φαινόμενα και προβλήματα, να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τριες και να 
διαμορφώσει στάσεις και συμπεριφορές, μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης, ελεύθερης 
έκφρασης και αυτογνωσίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η ομάδα ασκήθηκε σε βασικές 
θεατρικές τεχνικές όπως είναι η παγωμένη εικόνα, το tableau vivant, η ανακριτική καρέκλα, ο 
αυτοσχεδιασμός και μέσα από αυτές ανέδειξε διαφορετικές πτυχές του προβλήματος (παιδική 
εργασία, ανήλικοι-πολεμιστές, παιδιά-πρόσφυγες/μετανάστες, cyber bullying, διακρίσεις), 
προκειμένου να προσεγγίσουν οι μαθητές βιωματικά το θέμα των βασικών δικαιωμάτων του 
παιδιού και τις περιπτώσεις καταπάτησής τους. Προηγήθηκαν βέβαια ασκήσεις γνωριμίας, 
δεσίματος της ομάδας και δημιουργίας θετικού κλίματος μεταξύ των μαθητών/τριών. Επίσης, 
απαραίτητη θεωρήθηκε μια μικρή διαδικτυακή έρευνα , προκειμένου οι μαθητές/τριες να 
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κατανοήσουν την έννοια του «ανθρώπινου δικαιώματος», αλλά και να γνωρίσουν τα δικαιώματα 
του παιδιού μέσα απ’ όσα ορίζει η Διεθνής Σύμβαση. Οι μαθητές/τριες συγκέντρωσαν σχετικό 
υλικό, αποτελούμενο από βίντεο και φωτογραφίες, το οποίο προβλήθηκε στην ολομέλεια. 
Παράλληλα, ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την 
παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, έτσι όπως μπορεί να τη βιώνουν στην καθημερινότητά 
τους. Το προβαλλόμενο υλικό και η συζήτηση που ακολούθησε αποτέλεσαν πηγή 
προβληματισμού, η οποία αξιοποιήθηκε στη φάση του θεατρικού παιχνιδιού. 

Ο ρατσισμός, η φιλία, η αλληλεγγύη μέσα από τη λογοτεχνία 
Με δεδομένο ότι η λογοτεχνία αποτελεί φορέα όχι μόνο εθνικών, αλλά και διαπολιτισμικών, 

οικουμενικών αξιών (Διαπολιτισμικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο, 2003), η δημιουργική συνάντηση με το λογοτεχνικό κείμενο δίνει 
τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να διευρύνουν τα όρια της εμπειρίας τους, να  οξύνουν την 
αντιληπτική τους ικανότητα, να ευαισθητοποιηθούν, αλλά και να αντιμετωπίσουν κριτικά βασικά 
ζητήματα της ατομικής και κοινωνικής ζωής, να γίνουν εν τέλει υπεύθυνοι πολίτες, 
διαμορφώνοντας τις προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις. Παράλληλα η φύση του 
μαθήματος της λογοτεχνίας ευνοεί τη βιωματική συμμετοχή, τη δημιουργική έκφραση, την 
ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών. Η προσέγγιση λοιπόν του φαινομένου του ρατσισμού, 
αλλά και των πανανθρώπινων αξιών της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς μέσα από τη 
λογοτεχνία αποτέλεσε συνειδητή επιλογή. Επιλέχθηκε η ανάγνωση και η ανάλυση του 
λογοτεχνικού έργου «Η τελευταία μαύρη γάτα» του Ευγένιου Τριβιζά, αφού λήφθηκε υπόψη τόσο 
το περιεχόμενο όσο και το επίπεδο δυσκολίας του βιβλίου σε συσχετισμό με την ηλικιακή ομάδα 
στην οποία ανήκαν οι μαθητές. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα «αλληγορικό πολιτικό 
παραμύθι» ενός σκληρού διωγμού και εξόντωσης των θυμάτων του ρατσισμού, της 
προκατάληψης, της δεισιδαιμονίας και του φανατισμού. Οι βαθύτερες αιτίες του ρατσισμού, τα 
πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια που τον υποκινούν και τον κατευθύνουν,  αλλά και οι αξίες 
εκείνες που μπορεί να αποτελέσουν φορέα ελπίδας για την καταπολέμησή του, αναδεικνύονται 
μέσα από μια λογοτεχνική περιπέτεια που συνδυάζει τη σκληρότητα με την ευαισθησία και το 
χιούμορ, το μυστήριο και την αγωνία με την αισιοδοξία και την ελπίδα. Μετά την ολοκλήρωση  
του βιβλίου συμπληρώθηκε ένα συνολικό φύλλο εργασίας, ενώ οργανώθηκε και βιντεοσκοπήθηκε 
μια συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»  μέσα από την οποία οι μαθητές/τριες - με αφορμή τα 
θέματα που θίγονται μέσα από την ιστορία της «μαύρης γάτας» - εξέθεσαν τους προβληματισμούς 
τους, τις σκέψεις τους, τις ελπίδες τους.  Κι ακόμη, αντλώντας από εκεί την έμπνευσή τους, οι 
μαθητές/τριες εκφράστηκαν προσωπικά μέσα από ζωγραφιές και γραπτά κείμενα, στέλνοντας έτσι 
το δικό τους μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό. 

Παράλληλα,  αξιοποιήθηκαν ιστορίες παιδιών μέσα από το λογοτεχνικό βιβλίο 
«Κοσμοδρόμιο» της Ελένης Κατσαμά, στο οποίο έφηβοι από διαφορετικά σημεία του πλανήτη 
αφηγούνται τη δική τους ιστορία και περιγράφουν τις δυσκολίες της καθημερινότητάς τους.  Τα 
παιδιά μέσα από τον προβληματισμό, τον διάλογο, αλλά και τις βιωματικές δραστηριότητες που 
συνόδευσαν την ανάγνωση των εφηβικών ιστοριών, συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι δεδομένα τα 
δικαιώματα του παιδιού, ούτε καν τα βασικά, σε ορισμένες χώρες, είναι όμως δεδομένη η ανάγκη 
για την υπεράσπισή τους. 

Το ίδιο διάστημα, όλο το σχολείο παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση, «Μια γιορτή 
στου  Νουριάν» του Volker Ludwig. Στόχος ήταν  η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η 
αποδοχή της διαφορετικότητας, μέσα από ένα έργο που διαπραγματεύεται με χιούμορ και κοινό 
νου τους φόβους και τις προκαταλήψεις που προκαλεί η συμβίωση με το διαφορετικό και 
προβάλλει την ανάγκη πολιτισμικής συμφιλίωσης μέσα από την αναγνώριση της αξίας του 
ανθρώπου ανεξάρτητα από την καταγωγή του. Οι μαθητές/τριες, μετά την παράσταση, 
συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που, με αφορμή τη θεατρική παράσταση, 
κινητοποιήθηκαν και παρουσίασαν καλλιτεχνικές δημιουργίες. Έγραψαν ποιήματα, ιστορίες και 
δημιούργησαν τη δική τους αφίσα, τονίζοντας την αναγκαιότητα της φιλίας μεταξύ των 
ανθρώπων. 
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Επίσης υλοποιήθηκε το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων «Πες το με εικόνες» με 
αναφορά στη βία και τίτλο «Βία, άβυσσος της σιωπής». Στο πλαίσιο του προγράμματος,  οι 
μαθητές/τριες αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία ταινία μικρού μήκους, λίγων λεπτών, με 
φωτογραφίες που θα τραβούσαν οι ίδιοι. Έτσι, θα είχαν την ευκαιρία να πουν πράγματα μέσα από 
τις δικές τους εικόνες, χωρίς καθόλου λόγια. Τα παιδιά για αρχή άρχισαν να παρατηρούν τους 
συμμαθητές τους. Μπήκαν στη διαδικασία να αναρωτηθούν αν  το σχολείο είναι δημοκρατικό και 
σε ποιο βαθμό. Προβληματίστηκαν αν οι συμμαθητές τους αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά με τον 
ίδιο σεβασμό και τη ίδια κατανόηση. Αν αποδέχονται τυχόν διαφορετικές συμπεριφορές από 
μερίδα συμμαθητών τους και πως τις αξιολογούν. Ήταν μια διαδικασία αρκετά εποικοδομητική 
καθώς βοήθησε τα παιδιά της ομάδας να ανακαλύψουν πράγματα τόσο για τους άλλους, όσο και 
για τον εαυτό τους, που δεν τα είχαν  μέχρι τότε αντιληφθεί και συνειδητοποιήσει. Η ταινία 
προβλήθηκε στο φεστιβάλ που διοργανώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση στο πνευματικό κέντρο 
Αχαρνών κατά τo σχολικό  έτος 2013-2014. 

Παράλληλη δράση για την αποδοχή της διαφορετικότητας ήταν η επίσκεψη στην 
εγκατάσταση Dialogue in the Dark,.  όπου οι μαθητές/τριες για 80 λεπτά βίωσαν την εμπειρία της 
ζωής στο σκοτάδι που αποτελεί καθημερινότητα για χιλιάδες ανθρώπους με απώλεια όρασης. 
Ένας από τους στόχους του Dialogue in the Dark ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες την 
δεξιότητα της ενσυναίσθησης με βιωματικό τρόπο, «να δουν τον κόσμο με άλλα μάτια» και να 
καταρρίψουν δυσλειτουργικές παραδοχές/στερεότυπα γύρω από την έννοια της διαφορετικότητας. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Project με τη θεματική «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» στην Α΄  
Γυμνασίου υλοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις με θέμα τη διαφορετικότητα και τη διαχείριση των 
συγκρούσεων. Με τρόπο διαθεματικό και οριζόντιο συνδυάστηκαν πτυχές του αναλυτικού 
προγράμματος με μια βιωματική και καλλιτεχνική διαδικασία. 

Μαθητική Διαμεσολάβηση 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υλοποιήθηκε το πρόγραμμα της Μαθητικής 

Διαμεσολάβησης στο οποίο συμμετείχαν 14 μαθητές/τριες και συντονίστηκε από επιμορφωμένη 
για αυτό το σκοπό εκπαιδευτικό. 

Η Μαθητική Διαμεσολάβηση ορίζεται ως μια διαδικασία ειρηνικής επίλυσης μιας 
σύγκρουσης εντός της σχολικής μονάδας μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφωνούντων 
μαθητών/τριών, με τη βοήθεια ενός τρίτου ουδέτερου μαθητή/τριας, του διαμεσολαβητή, μέσα 
από μια δομημένη διαδικασία με σκοπό μια εποικοδομητική επίλυση της διαφωνίας 
(Αρτινοπούλου, 2010).   Η εφαρμογή της Μαθητικής Διαμεσολάβησης ξεκινά στην Αμερική τη 
δεκαετία του ’90 ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησαν σχετικές εφαρμογές πριν από 10 περίπου χρόνια. 
Μία πρόσφατη αξιολόγηση του προγράμματος σε σχολεία του νομού Αττικής έδειξε ότι οι 
μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αποκόμισαν πολύτιμα οφέλη από την εμπειρία 
αυτή, αυξήθηκε η ενσυναίσθησή τους, μειώθηκαν θετικές στάσεις για την επιθετικότητα, 
αυξήθηκε η ικανότητα για ενεργητική συμμετοχή σε επεισόδια εκφοβισμού αποκτώντας 
παράλληλα ενεργά εργαλεία για τη σχολική και όχι μόνο ζωή (Ρουμπαία Γ. & Σφέτκου Μ., 2014). 

Τη Μαθητική Διαμεσολάβηση τη διενεργούν αφενός επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί σε 
εποπτικό ρόλο, οι οποίοι υποδέχονται και εξετάζουν το αίτημα των ενδιαφερομένων και αφετέρου 
εκπαιδευμένοι μαθητές/τριες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την διαμεσολάβηση, ακούν με προσοχή τα 
δύο μέρη και επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι 
πλαισιωμένη με συμβόλαιο, με την ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων ενώ απαραίτητη 
είναι η ουδετερότητα από την πλευρά των μεσολαβητών. 

Στους στόχους της Μαθητικής Διαμεσολάβησης  είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια των 
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν τη διαχείριση των καταστάσεων κρίσης και στο 
μέλλον καθώς και µια συνεργατική συμβίωση στο πλαίσιο της τάξης και των σχολικών 
δραστηριοτήτων, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ενταξιακή πολιτική του σχολείου 
(Κουρκούτας,, 2011 α). 

Κατά την έναρξη του προγράμματος οι μαθητές/τριες του σχολείου ενημερώθηκαν για το 
πλαίσιο, τους στόχους και σκοπούς του προγράμματος και την εκπαίδευση των μαθητών-
διαμεσολαβητών  προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό. Μετά το σχηματισμό της 
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Ομάδας των εκπαιδευόμενων διαμεσολαβητών καθορίστηκαν ο τόπος και ο χρόνος των 
συναντήσεων. 

Οι συνεδρίες είχαν διάρκεια 90 λεπτά η καθεμία και τα θέματα που προσέγγισαν οι 
μαθητές/τριες με την συντονίστρια καθηγήτρια του προγράμματος αφορούσαν δεξιότητες 
επικοινωνίας όπως η ενεργητική ακρόαση, η αναδιατύπωση ή παράφραση, η αντανάκλαση 
συναισθημάτων, το «μιλώντας στο εγώ», η ενσυναίσθηση καθώς και η διαχείριση ερωτήσεων και 
καταστάσεων όπως ο θυμός και ο φόβος. (Ρουμπέα Γ.& Σφέτκου Μ., 2014). 

Ο κύκλος των συναντήσεων άνοιξε με την γνωριμία μεταξύ των μελών της Ομάδας και τη 
διατύπωση των προσδοκιών (Πολέμη-Τοδούλου Μ.,2011) ώστε να διαμορφωθεί ένα κλίμα 
κατάλληλο για συνεργασία και ανταλλαγή. Τα μέσα και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είχαν 
βιωματικό χαρακτήρα ως επί το πλείστον και ανοιχτή συζήτηση σε κύκλο, στην Ολομέλεια. 
Επίσης εργάστηκαν σε ομάδες για την δημιουργία τεχνημάτων σχετικών με επί μέρους συνεδρίες 
αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων και βιωμάτων. Αξιοποιήθηκαν τεχνικές από το Θέατρο και 
έγιναν διαμεσολαβήσεις με εικονικά σενάρια.  

Αθλητισμός- Αρχές του Ολυμπισμού 
Στις δράσεις συμπεριλήφθηκε και ο  αθλητισμός, δίνοντας έμφαση στις αρχές του 

Ολυμπισμού.  Ο Ολυμπισμός είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο μετάδοσης ενός συνόλου ηθικών αξιών 
και αρετών στον άνθρωπο. Ο αγώνας του προς την «καλοκαγαθία», είναι μία βιωματική εμπειρία. 
Στο επίκεντρο αυτής της θεωρίας-πράξης βρίσκεται ο άνθρωπος ως ύπαρξη, ως άτομο, ως μέλος 
της κοινωνίας και ως μέλος της παγκόσμιας κοινότητας (Γεωργιάδης, 2005). 

Με αφορμή την Πανελλήνια μέρα Αθλητισμού διοργανώθηκαν αγώνες Μπάσκετ στο 
σχολείο, αφού πρώτα συζητήθηκαν οι αρχές του Ολυμπισμού, του ρατσισμού, της αποδοχής της 
διαφορετικότητας και του Ευ αγωνίζεσθαι. 

Παράλληλα, ομάδα μαθητών/τριών συμμετείχε  σε εκπομπή διαδικτυακού καναλιού 
με θέμα «Ο αθλητισμός ενάντια στη βία και το Ρατσισμό», ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία 
στο πλαίσιο αυτής να συνομιλήσουν με τον έφηβο Διεθνή αθλητή του Βόλλευ Βασίλη 
Κωστόπουλο, μεταξύ άλλων και για θέματα βίας και ρατσισμού. 

Επιπλέον, το σχολείο την ημέρα της Ολυμπιακής Παιδείας επισκέφτηκε το Παναθηναϊκό 
Στάδιο και συμμετείχε σε σχετική εκδήλωση, στην οποία κατασκευάστηκε «το περιστέρι της 
ειρήνης», ενώ ομάδα μαθητών/τριών, ενόψει της επίσκεψης ασχολήθηκε με την καλλιτεχνική 
δημιουργία της Ολυμπιακής δάδας. 

Επίσης,  ομάδα μαθητών/τριών συμμετείχε στο φεστιβάλ χορού που οργάνωσαν τα 
Πολιτιστικά θέματα της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με τη χορογραφία 
«Goes around comes around», η οποία πραγματευόταν το πρόβλημα της σχολικής βίας. 

Τέλος με την συμβολή της καθηγήτριας των εικαστικών, κα Λούκου Μαρίας, οι μαθητές 
δημιούργησαν σειρά από αφίσες κατά της βίας.  

Αποτελέσματα 
Μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε μια 

«κοινότητα μάθησης». Άλλωστε η λειτουργία των κοινοτήτων μάθησης είναι η μεγαλύτερη 
ελπίδα για την αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου σε πολλά επίπεδα (Eaker et al, 2002). Οι 
εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και συνεργάστηκαν για την επίλυση προβλημάτων, 
μοιράστηκαν ιδέες, δημιούργησαν πρότυπα εργαλεία κατάλληλα για τη δουλειά τους και 
ανέπτυξαν σχέσεις τόσο μεταξύ μας όσο και με τους μαθητές.(Snyder et al, 2004). Σημαντικό 
ρόλο έπαιξε η Διεύθυνση του σχολείου καθώς ενίσχυε και ενθάρρυνε τις παραπάνω δράσεις. Έτσι, 
Διεύθυνση και εκπαιδευτικοί ασπάστηκαν το ίδιο όραμα και προσέφεραν στη βελτίωση του 
σχολείου (Σαϊτης, 2008). Είναι άλλωστε σημαντικό για να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στο 
σχολείο οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν το ρόλο τους και την ευθύνη που συνεπάγεται αυτός 
(Hall & Hord, 2001). Καθώς εμπλέκονταν όλοι σε κοινές δραστηριότητες και συζητήσεις, 
εξοικειώθηκαν στο να ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες και απόψεις, να θεωρούν κριτικά 
και αξιολογικά τον τρόπο συμμετοχής και την εργασία τους και ταυτόχρονα να οικοδομούν 
σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την πραγμάτωση των στόχων που έθεταν.(Wenger, 1998). 
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Συμπεράσματα 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση του 1ου Πυλώνα του αειφόρου 

σχολείου, βοήθησε σημαντικά τους εκπαιδευτικούς στο να καλλιεργήσουν τις προσωπικές τους 
δεξιότητες. Λόγω της επιμόρφωσής τους βελτίωσαν τη διδακτική πρακτική, ενώ εμπλούτισαν τις 
γνώσεις τους γύρω από τις αρχές και τις αξίες της αειφορίας. Αναθεώρησαν το ρόλο τους, 
κάνοντάς τον πιο καθοδηγητικό, έχοντας τους μαθητές/τριες συμμέτοχους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Επιπλέον, αναπτύχθηκε η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και η συνεργασία με 
τους μαθητές/τριές τους. Βελτιώθηκαν όλες οι σχέσεις στο σχολείο και κυρίως οι σχέσεις μεταξύ 
των μαθητών/τριών, καθώς ενισχύθηκε το αίσθημα σεβασμού και ασφάλειας, μειώθηκαν τα 
περιστατικά βίας μεταξύ των μαθητών/τριών και κατ’ επέκταση οι ποινές, ενώ βελτιώθηκε 
συνολικά το κλίμα μέσα στη σχολική μονάδα. 

Επιχειρήθηκε να γίνει αντιληπτό ότι  οι παιδαγωγικοί στόχοι μπορούν να είναι 
πραγματοποιήσιμοι μόνο μέσα από μια μαθησιακή ατμόσφαιρα που να εμπνέει και να καλλιεργεί 
την επικοινωνία, τη συλλογικότητα και τη συνεργασία τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών, όσο και 
μεταξύ εκπαιδευτικών- μαθητών, γονέων αλλά και της τοπικής κοινωνίας. 

Συνοψίζοντας... 
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιέχει ενδεικτικά στοιχεία που 

λειτούργησαν θετικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και μπορεί να αποτελέσουν έναυσμα για 
την πραγματοποίηση ερευνών, ώστε να αναζητηθούν βέλτιστες λύσεις για τη λειτουργία του 
Αειφόρου Σχολείου. 
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Περίληψη 

 
Οι Σχολικές Δραστηριότητες στην Εκπαίδευση στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και επικέντρωση των 
μαθητών σε θέματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης, επαγγελματικού 
προσανατολισμού, ευρωπαϊκών συνεργασιών, αλλά και σε θέματα του κοινωνικού γίγνεσθαι της 
καθημερινότητά τους , όπως για παράδειγμα  η αναχώρηση σε μια ξένη χώρα , είτε εκουσίως είτε ακουσίως. 
Η  αφόρμηση για την εκπόνηση του προγράμματος δόθηκε με την αξιοποίηση της διδακτικής προσέγγισης 
ενός ποιήματος του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου, το οποίο 
εστιάζει στο θέμα της μετανάστευσης και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  ιδίως των 
παιδιών. Η μετακίνηση , η μετανάστευση, ο αποικισμός, αποτέλεσαν τη βάση της στοχευμένης 
επιμόρφωσης των μαθητών,  αναφορικά με την πολυπολιτισμική διάσταση της σύγχρονης κοινωνίας και 
κατ΄ επέκταση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να καλλιεργηθούν 
γνώσεις και βιώματα στους μαθητές, προκειμένου να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια 
πολυπολιτισμική διευρυμένη κοινωνία, να τα διεκδικούν και να αντιδρούν σε περιπτώσεις καταπάτησής 
τους.  
Λέξεις κλειδιά: Σχολικές Δραστηριότητες, μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 
Στην παρούσα εισήγηση τονίζεται πως η αποτελεσματικότητα  των Σχολικών Δραστηριοτήτων 

στην Εκπαίδευση έγκειται στα τρία χαρακτηριστικά τους που είναι α) η έμφαση στις 
ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές προσεγγίσεις, β) η οικοδόμηση γνώσεων και η ανάπτυξη 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών /τριών με γνώμονα την επικαιροποίηση των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) και γ) η ευέλικτη διαχείριση του σχολικού χρόνου 
(Σπυροπούλου, 2008). Το υπόβαθρο του περιεχομένου του προγράμματος “Ανθρώπινα 
Δικαιώματα-Αξίες”, “Προσφυγικό-Μετανάστευση”, “Διαπολιτισμική εκπαίδευση” στηρίχτηκε α) 
στους προτεινόμενους θεματικούς άξονες για την εκπόνηση σχολικών δραστηριοτήτων του 
σχολικού έτους 2015-16 του Υ.Π.Π.Ε.Θ. (Υ.Π.Π.Ε.Θ. (2015). Εγκύκλιος της 6-11-2015 με 
αριθ.πρωτ.178852/ΓΔ4. Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για 
το σχολικό έτος 2015-16) β) στον σύγχρονο κόσμο, όπου προωθείται με πολλούς τρόπους και 
μέσα από πολλούς δρόμους ο πολιτισμός της βίας (Παπακώστα,  2016) που αναδεικνύει και 
επιδοκιμάζει την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και μεγεθύνει  ως αξία την έννοια 
της ταυτότητας και της  διαφορετικότητας και γ) στην αξιοποίηση της διαθεματικότητας και της 
διεπιστημονικότητας στην εκπαίδευση, οι οποίες αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις προώθησης 
θεμάτων της πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και ολιστικής προσέγγισης 
των επιμέρους γνωστικών θεμάτων (Καφετζόπουλος κ.α., 2001).  

Η πολυπολιτισμική τάξη είναι πλέον γεγονός στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Το 
ελληνικό σχολείο καλείται να οικοδομήσει την ελληνική ταυτότητα και συνείδηση και να 
λειτουργήσει ως μηχανισμός διευρυμένης πολιτιστικής αναπαραγωγής (Καλοφορίδης,  2014). Το 
περιβάλλον του σχολείου αποτελεί έναν προνομιακό χώρο κοινωνικοποίησης του ατόμου και 
κατά συνέπεια μπορούν να λάβουν χώρα σε αυτό συντονισμένες δράσεις και παρεμβάσεις για την 
ομαλή και αποτελεσματική αφομοίωση των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικούς 
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πολιτισμούς. Δεν πρέπει επομένως το σχολείο, να είναι θεσμός που να υπηρετεί άκριτα την 
κοινωνία, αντιγράφοντας την κυρίαρχη κοινωνική άποψη. Εάν θέλει να συντελέσει στην πρόοδο, 
οφείλει να παρέχει βιώματα διαφορετικά από αυτά που προσφέρει το κοινωνικό περιβάλλον και 
που συνάδουν με τον  πολιτισμό και την κουλτούρα όλων των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας .  

Επιδιωκόμενοι στόχοι της καινοτόμου δράσης 

Το θέμα “Σε μια ξένη χώρα”  επιλέχθηκε προκειμένου: 
1) να ενισχυθεί η δυναμική της ομαδικότητας και της συνεργατικότητας των μελών του 
προγράμματος 
2) να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τις έννοιες της “ταυτότητας” και  της 
πολυμορφίας σε μια κοινωνία. 
3) να  κατανοήσουν την αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να αναπτύξουν   δυναμικές   
άμυνας και  αντίστασης απέναντι στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων κυρίως των παιδιών  και 
στην πρόληψη της βίας και του ρατσισμού, φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας στη σημερινή 
εκπαιδευτική κοινότητα. 
Επιπλέον: 

 Πρόκειται για ένα θέμα οικείο για τους ίδιους τους μαθητές εφόσον έχουν αρκετούς 
“ξένους” συμμαθητές που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές κουλτούρες. Μέσω 
του συγκεκριμένου προγράμματος οι μαθητές καλλιέργησαν δεξιότητες και συμπεριφορές 
ώστε να σέβονται , να αποδέχονται και να εκτιμούν τη διαφορετικότητα. Γνώρισαν πως 
μέσα από το ψηφιδωτό της διαφορετικότητας διαμορφώνεται και εξελίσσεται ο 
πολιτισμός ενώ η στασιμότητα και η αποδοχή των στερεότυπων προωθούν και 
καλλιεργούν εμπάθειες και φανατισμούς  

 Το θέμα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να βιώσουν το συναίσθημα της ενσυναίσθησης 
και της αλληλεγγύης για τους άλλους και τη δέσμευση προς την υποστήριξη αυτών που 
τους έχουν αρνηθεί τα ανθρώπινά τους δικαιώματα (Flowers, 2012), εφόσον με τα 
παιχνίδια και τις δραστηριότητες μπαίνουν στη θέση του  άλλου- του ξένου συμμαθητή 
τους . Έτσι, μπορούν να βιώσουν τα συναισθήματα της μοναξιάς , της απόρριψης της 
περιθωριοποίησης που βιώνουν οι “ξένοι” μαθητές 

 Καθώς οι μαθητές  είχαν την υποχρέωση  να αναλάβουν τη σύνταξη  της  νομοθεσίας ενός 
νέου τόπου που ήταν στην ευθύνη του, ανέπτυξαν ικανότητες οργάνωσης , πρωτοβουλίας 
και  υπευθυνότητας 

 Κάνοντας λόγο για τη μετανάστευση στον ελληνικό χώρο δόθηκε η αφορμή να 
κατανοήσουν οι μαθητές πως η μετανάστευση και η προσφυγιά βρίσκεται στο DNA του 
Έλληνα. Αυτή η επιμόρφωση στην εξελικτική πορεία της μετακίνησης των Ελλήνων 
έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα 
την έννοια της προσφυγιάς και τα παρεπόμενά της (συνθήκες, κακουχίες, αδιέξοδα, 
επαναπροσδιορισμός και αποδοχή σε νέα πατρίδα, ανάπτυξη, ανέλιξη) 

 Επιδιώχθηκε η ολιστική -  διαθεματική προσέγγιση της σχολικής γνώσης μέσω των 
διδακτικών πρακτικών  των σχολικών   εγχειριδίων  της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
καθώς και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου  

 Καλλιεργήθηκε επιπρόσθετα,  ο ψηφιακός γραμματισμός  των μαθητών με έμφαση στην 
παραγωγή και όχι μόνο στην κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου (Θωμά κ.α.,  2016).   

Περιγραφή των δραστηριοτήτων της  καινοτόμου δράσης και της διαδικασίας εφαρμογής 
της στη σχολική κοινότητα 

Οι μαθητές ξεκίνησαν το πρόγραμμα με δραστηριότητες γνωριμίας ώστε να ενισχύσουν και να 
προωθήσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Καθώς μοιράστηκαν πληροφορίες και 
στοιχεία για τη ζωή τους (όσα επιθυμούσαν) (δραστηριότητα 1) μίλησαν για τα συναισθήματά 
τους ώστε να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι δεν εκφράζουν και δεν νιώθουν τα ίδια 
συναισθήματα σε κάθε περίσταση  (δραστηριότητα 2), συνέγραψαν έναν κοινό μύθο 
(δραστηριότητα 3), μοιράστηκαν το συναίσθημα “του ανήκειν” σε μια ομάδα . 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι  αμέσως μετά την επιμόρφωσή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα 
ζήτησαν οι ίδιοι την ανατροφοδότηση στο μύθο που συνέταξαν από κοινού, καθώς τους φάνηκε 
πως παραβίαζε πολλά ανθρώπινα δικαιώματα . Πρότειναν οι ίδιοι να αλλάξουν τους χαρακτήρες 
και τους κάνουν πιο διεκδικητικούς και ειλικρινείς. 

Οι δραστηριότητες συνεχίστηκαν με τη σύνταξη του συμβολαίου (δραστηριότητα 4) με 
καταιγισμό ιδεών (δραστηριότητα 5), δημιουργία κρυπτόλεξων (δραστηριότητα 6), παραγωγή 
πολυτροπικών κειμένων (δραστηριότητα 7), παιχνίδι ρόλων  (δραστηριότητα 8),  σύνταξη 
ερωτηματολογίου (δραστηριότητα 9), εννοιολογικού χάρτη (δραστηριότητα 10), αναφορές σε 
κείμενα των σχολικών  εγχειριδίων των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Αναμνήσεις της 
Κωνσταντίνας από τη Γερμανία (δραστηριότητα 11) και Ένα παιδί που κοιμάται 
(δραστηριότητα 12) και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Ελεημοσύνη, η βασίλισσα των 
αρετών ) (δραστηριότητα 13) που αναφερόταν στο θέμα της προσφυγιάς, σύνταξη θεατρικού 
κειμένου (δραστηριότητα 14) . 

Από παιδαγωγική άποψη καταβλήθηκε προσπάθεια το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με βάση τις 
αρχές της ανακαλυπτικής και συνεργατικής μάθησης. Επιδιώξαμε ακόμη να εξοικειωθούν οι 
μαθητές μας με τη μάθηση κοινωνικών και πολιτικών όρων που σχετίζονται με τους πρόσφυγες , 
τους μετανάστες, τα ανθρώπινα δικαιώματα . Να ασκηθούν στη διατύπωση ερωτημάτων και στη 
σύνταξη τεκμηριωμένων απαντήσεων , να ενθαρρυνθούν να εκφράζουν κρίσεις και γενικά να 
ανασυνθέτουν τις γνώσεις τους και τα βιώματά τους ώστε να κατανοούν το παρόν και να 
προβλέπουν το μέλλον . 

Πάνω απ΄όλα όμως φιλοδοξία μας ήταν, να αναπτύξουν ιστορική και πολιτική ενσυναίσθηση, 
την ικανότητα δηλαδή να μπαίνουν στον κόσμο των προσφύγων, να συναισθάνονται τις δύσκολες 
συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην νέα πατρίδα τους  μετά τον ξεριζωμό τους, να αντιληφθούν τα 
όνειρα και τον αγώνα τους, το πώς σκέφτονται και πώς νιώθουν σε κάθε περίσταση της 
καθημερινότητά τους . 

Η πορεία προς το χτίσιμο της ομάδας 

Η διδακτική προσέγγιση ξεκινά με δραστηριότητες που στόχο έχουν να ενισχύσουν το αίσθημα 
εμπιστοσύνης μεταξύ των  μαθητών. Οι ασκήσεις αυτές θεωρούνται σημαντικές γιατί: α) βοηθούν 
τους συμμετέχοντες να χαλαρώσουν β) ενθαρρύνουν τον καθένα να εμπλακεί από την αρχή στη 
διαδικασία, γ) βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης  και επικοινωνίας, όπως και στη συνοχή 
της ομάδας μέσα από την ψυχοκινητική δράση, απαραίτητη για την απελευθέρωση του σώματος 
και του συναισθήματος στην έκφραση της ομάδας (Κρεμαστινού & Μεράκου,  2002). 
Εμπιστοσύνη ότι ανήκω και μοιράζομαι, ότι σέβονται την  προσωπικότητά μου: αυτά τα δύο 
συναισθήματα συνιστούν τη βάση για την κουλτούρα  ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι καταλυτικός στην ανάπτυξή  τους. Όταν στην τάξη υπάρχει έστω και ένας 
μαθητής που αισθάνεται ότι μπορεί να γίνει  αντικείμενο κοροϊδίας ή ότι απομονώνεται από την 
ομάδα εξαιτίας κάποιας  ιδιαιτερότητάς του , όταν φοβάται να πει τη γνώμη του ή να εκφράσει τα 
συναισθήματά του,  τότε η διδασκαλία στα ανθρώπινα δικαιώματα χάνει το νόημά της. Πριν 
ξεκινήσουμε να  επεξεργαστούμε ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την τάξη μας, 
αφιερώνουμε μερικές  συναντήσεις  για τη διασφάλιση του κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού 
(Ρέλλος,  2000).  

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες (συνολικά αξιοποιήθηκαν 12) 
που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου: 
1η Δραστηριότητα : Παρουσίαση του εαυτού μου  

Στόχοι:  Τα μέλη της ομάδας καλούνται να εκφράσουν προσωπικά στοιχεία σχετικά με τις 
επιθυμίες  τους .   

Μέθοδος: Ο συντονιστής της ομάδας μοιράζει σε όλα τα μέλη αντίγραφα του δελτίου  
ταυτότητας και ζητάει να το συμπληρώσουν. Το κάθε μέλος συμπληρώνει τα στοιχεία του δελτίου 
του. Σε ζευγάρια παρουσιάζονται τα δελτία των δύο μελών.  Στη μεγάλη ομάδα όλα τα μέλη 
διαδοχικά διαβάζουν τα όνομά τους και μόνον εκείνα τα  στοιχεία του δελτίου ταυτότητάς τους 
που επιθυμούν να γίνουν γνωστά.  Στη μεγάλη ομάδα τα μέλη συστήνονται και αναφέρονται σε 
ένα στοιχείο της ταυτότητάς  τους, που παραμένει αναλλοίωτο στην πορεία του χρόνου. Με τη 
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δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν: α) να ανακαλύπτουν και να δίνουν   έμφαση στη 
μοναδικότητά τους  και στο πώς αυτή εκφράζεται β) να κατανοούν  έννοιες , όπως αυτοεκτίμηση, 
αυτογνωσία, αυτοσεβασμός, εσωτερική δύναμη και γ) να θέσουν  στόχους και να εκφράσουν τις 
επιθυμίες τους. Αυτό επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της ομάδας. Η ομάδα πρέπει να βλέπεται ως μια 
διατομική ενότητα, όπου μέσα από το κυριαρχικό «Εμείς» οδηγείται το άτομο στην εμπειρία 
βιώματος του «Εγώ». Κυριαρχεί το “Εμείς”, χωρίς ωστόσο να συμβαίνει απώλεια του “Εγώ” 
(Ρέλλος,  2000).  
2η Δραστηριότητα : Τα πέντε σκαλοπάτια  

Στόχοι : Τα μέλη να δεχτούν  ότι τα διαφορετικά συναισθήματά τους, έχουν “ειδικό βάρος”  
που διαφέρει από άτομο σε άτομο.       

Μέθοδος : Ο συντονιστής της ομάδας ζητάει από τα μέλη να λένε διάφορα συναισθήματα που 
τους εκφράζουν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, τα  οποία γράφει σε έναν πίνακα με τυχαία 
σειρά,  χωρίς να τα αξιολογεί. Στη συνέχεια μοιράζει σε όλα τα μέλη αντίγραφα της κλίμακας με 
τα πέντε σκαλιά (κάρτα 2η)  και ζητάει από το κάθε μέλος να γράψει στο πρώτο σκαλί το 
συναίσθημα που εκφράζει πιο  εύκολα, στο δεύτερο σκαλοπάτι το συναίσθημα που εκφράζει 
δυσκολότερα , και τέλος στο  πέμπτο σκαλοπάτι το συναίσθημα που εκφράζει δυσκολότερα από 
όλα.  Σχηματίζονται ζευγάρια, δύο μέλη παρουσιάζουν τις κλίμακές τους και αναφέρονται σε μία 
περίπτωση που σχετίζεται με το συναίσθημα του κάθε σκαλοπατιού.  Στη μεγάλη ομάδα το κάθε 
μέλος διαβάζει το συναίσθημα που έχει γράψει στο πρώτο  σκαλοπάτι της κλίμακάς του. Η 
συμπεριφορά, οι σκέψεις, τα συναισθήματα αποτελούν προσωπική έκφραση. Από τη συμβίωσή 
μας με τα άτομα που συμμετέχουμε (οικογένεια, εργασία κ.τ.λ.) έχουμε αντιληφθεί  ότι όλοι οι 
άνθρωποι δεν ζούμε το ίδιο γεγονός με τον ίδιο τρόπο. Σχετίζεται με τα συναισθήματά μας κάθε 
φορά που ζούμε ένα γεγονός. Δεν το παρατηρούμε εύκολα. Συχνά λέμε “δεν μπορώ να το 
εκφράσω με λόγια”. Η ένταση και ο τόνος της φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου, η κίνηση του 
σώματος “μιλάνε” για τα συναισθήματά μας (Γκιάστας,  2003). Από τη μελέτη των στατιστικών 
στοιχείων που αφορούσαν το συναίσθημα που εκφράζουν ευκολότερα, το συναίσθημα της χαράς 
κυριάρχησε στα δύο πρώτα σκαλιά , στο τρίτο σκαλί η λύπη στο τέταρτο η αγάπη και στο πέμπτο 
ο θυμός. 
3η Δραστηριότητα: Το παραμύθι της ομάδας 

Στόχος: Τα μέλη της ομάδας να συνεργαστούν και να αναπτύξουν σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης.   

Μέθοδος: Ο συντονιστής της ομάδας μοιράζει σε όλα τα μέλη τις φράσεις ή τις λέξεις της 
κάρτας 3.  Η ομάδα θα γράψει ένα παραμύθι με την εξής διαδικασία:  Ένα πρώτο μέλος θα 
ξεκινήσει το παραμύθι σε χαρτί Α4 γράφοντας μια πρόταση που  περιλαμβάνει τη φράση ή τη 
λέξη που του έχει δοθεί. Ένα δεύτερο μέλος διαβάζει την  πρόταση του πρώτου και συνεχίζει 
γράφοντας την επόμενη πρόταση του παραμυθιού  συμπεριλαμβάνοντας τη φράση ή τη λέξη που 
του έχει δοθεί κοκ. έως ότου κλείσει ο κύκλος.  Στην ολομέλεια ένα μέλος διαβάζει το παραμύθι 
της ομάδας.  Στη συνέχει τα μέλη εκφράζουν το πώς ένιωσαν συμμετέχοντας στη δραστηριότητα. 
Σε αυτή τη δραστηριότητα υπήρξε και ένσταση των μαθητών, αφού εντρύφησαν στα ανθρώπινα 
δικαιώματα ζήτησαν ανατροφοδότηση στο παραμύθι τους. Συγκεκριμένα τα αιτήματά τους ήταν: 
1) η ομάδα υποσχέθηκε πως στο μέλλον θα είναι περισσότερο προσεχτική στην πλοκή μιας 
ιστορίας  2) παρασύρθηκαν από τις λέξεις κλειδιά που τους έδωσε ο συντονιστής και έπλεξαν ένα 
παραμύθι με τα  κλασικά μοτίβα του όμορφου πρίγκιπα και της όμορφης κοπέλας 3) 
παραδέχτηκαν πως οι κινήσεις κυρίως της χωριατοπούλας ήταν επιπόλαιες και άσκεφτες 4) 
ζήτησαν να μάθουν περισσότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς πρέπει να τα διεκδικεί 
κανείς, κυρίως όταν βρίσκεται σε δυσμενή θέση 5) υποσχέθηκαν να πλάσουν έναν δικαιότερο 
μύθο που οι ήρωες να είναι διεκδικητικοί και υπερασπιστές  των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   
4η Δραστηριότητα : Το  συμβόλαιο   συνεργασίας  της  ομάδας    

Στόχος: Ανάπτυξη της υπευθυνότητας των μαθητών και της κατανόησης της αξίας της 
δέσμευσης σε συμφωνημένους κανόνες συμπεριφοράς (Μπαρδάνης &  Σακκάς,  2011).  

Μέθοδος: Ο συντονιστής ζητά από τους μαθητές να θυμηθούν σκηνές από την “καλύτερη 
τάξη” που είχαν ποτέ και να σκεφτούν τι από όσα έκανε ο δάσκαλος και οι μαθητές συνέβαλαν σε 
αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ένα συναισθηματικό συμβόλαιο, με σκοπό να αναπτυχθεί καλύτερα η 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 728 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

συνεργασία  και η επικοινωνία όλων των προσώπων της ομάδας (μέλη και συντονιστής). Στο 
συμβόλαιο αυτό όλα τα πρόσωπα της ομάδας θέτουν τους κανόνες  συνύπαρξης και 
αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για την τήρησή τους. Το συμβόλαιο γράφεται και είναι αναρτημένο σε 
όλες τις συναντήσεις , για να υπενθυμίζει  τις δεσμεύσεις , όταν αυτές παραβιάζονται . Οι κανόνες 
που διαμορφώνονται και ρυθμίζουν τη δουλειά με την ομάδα ορίζονται από τις πρώτες στιγμές 
της συνάντησης των μελών. Στην περίπτωση που ο συντονιστής διαπιστώνει ότι η ομάδα αλλάζει 
φάση τότε κάποιοι κανόνες επαναδιαπραγματεύονται ή διαμορφώνονται καινούριοι ανάλογα με το 
στάδιο που βρίσκεται η ομάδα (Πολέμη-Τοδούλου,  2007).  
5η Δραστηριότητα: Καταιγισμός ιδεών 

Στόχος: Καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης  
Μέθοδος: Ζητείται από τους μαθητές να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση ιδεών  

στην προκείμενη θεματική χωρίς να κριθούν ή να αξιολογηθούν. Αποτελεί μία ευχάριστη 
δραστηριότητα που βοηθά στο ξεπέρασμα των αναστολών αλλά και στη βελτίωση των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Εφαρμόζεται συνήθως στην αρχή μιας διδακτικής ενότητας ή μιας 
δραστηριότητας (Jaques,  2001).  
8η Δραστηριότητα: Παιχνίδι ρόλων   

Στόχος: Πρόκληση της πλήρους ενεργοποίησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και 
εξασφάλιση της επικοινωνιακής διδασκαλίας. 

Μέθοδος: Οι μαθητές υποδύονται ρόλους, που συνδέονται με μία εξεταζόμενη κατάσταση, με 
στόχο μέσα από το βίωμα, να κατανοήσουν βαθύτερα τόσο την κατάσταση όσο και τις 
αντιδράσεις τους απέναντί της. Επιτρέπει τη χαλάρωση, τη μάθηση με ευχάριστο τρόπο. Βοηθά 
τους εκπαιδευόμενους να αποστασιοποιηθούν από τις καθημερινές τους συνήθειες και να κάνουν 
μια καινούρια αρχή (Courau,  2000). 

Φανταστείτε ότι έχετε ανακαλύψει μία νέα χώρα όπου κανένας δεν έχει ζήσει στο  παρελθόν 
και δεν υπάρχει κανένας νόμος ή κανόνας. Εσύ και τα άλλα μέλη της ομάδας σου  θα 
εγκατασταθείτε σε αυτή τη νέα γη. Δε γνωρίζεις τι κοινωνική θέση θα έχεις σε αυτή τη νέα  χώρα. 
Κάθε ομάδα θα βρει από ένα όνομα για τη νέα γη. Κάθε μαθητής πρέπει να σκεφτεί από τρία 
ατομικά δικαιώματα που πιστεύει ότι πρέπει να  εγγυηθούν στον καθένα τη νέα του πατρίδα. Η 
κάθε ομάδα να κάνει μία λίστα   με 10 δικαιώματα , τα οποία θεωρεί τα πιο σημαντικά  
μελετώντας και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , η οποία θα είναι  
αναρτημένη στον πίνακα. 
12η Δραστηριότητα: Για ένα παιδί που κοιμάται, Δήμητρας Χριστοδούλου 
Οι μαθητές ακολουθώντας τους συνδέσμους της πολυμεσικής εφαρμογής επιλέγουν: 

 το ποίημα «Για ένα παιδί που κοιμάται» της Δ. Χριστοδούλου 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1693,5428/ 

 απόσπασμα από την τηλεοπτική διασκευή του μυθιστορήματος της Μ. Ιορδανίδου 
«Λωξάντρα» από το αρχείο της ΕΡΤ 
http://archive.ert.gr/6556/ 

 Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων  
https://www.youtube.com/watch?v=QO2bL5L_RkA 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,540
8/extras/activities/indexF_1_metaselida/indexf_1_metaselida.html 

 Πληροφορίες που αφορούν στην παιδική εργασία  
http://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm 

Στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα: 
Ερωτήσεις: 
1) Θεωρείτε ότι είναι επίκαιρο το θέμα με το οποίο καταπιάνεται η ποιήτρια; Γιατί έχει γιγαντωθεί 
στις μέρες μας; 
2) Ποιες είναι οι συνθήκες ζωής του παιδιού στο χώρο της εργασίας του και στον τόπο διαμονής 
του. Να τις συγκρίνετε με την εικόνα ενός παιδιού του δυτικού κόσμου της ευμάρειας . Στην 
υιοθέτηση ποιας νοοτροπίας οδηγεί και με ποια πιθανά αποτελέσματα στο χαρακτήρα του παιδιού 
και τη μετέπειτα ζωή του; 
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3) Ποιας εθνικότητας ήταν το παιδί ; Υπάρχουν στο ποίημα έμμεσες αναφορές που υποδηλώνουν 
τον τόπο καταγωγής του; Ποια είναι η σχέση του με τον Ελληνισμό; Ποιες οι πολιτικοοικονομικές 
συγκυρίες το οδήγησαν στην Ελλάδα; 
4) Πώς αντιμετωπίζουν οι διερχόμενοι το μικρό παιδί; 
5) Πώς φαντάζεσθε τη ζωή του μικρού βιοπαλαιστή μετά από 20 χρόνια; 
6) Αφού δείτε τον τρόπο συμβίωσης στη Μικρά Ασία Τούρκων και Ελλήνων καθώς και τις 
μαρτυρίες των μετέπειτα Ελλήνων προσφύγων να καταθέσετε τη δική σας γνώμη για τα 
προβλήματα που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες , ερχόμενοι στην ίδια τους την 
πατρίδα . Σκεφτείτε σε πόσο μεγαλύτερο βαθμό αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα άνθρωποι 
(πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες) άλλων εθνικοτήτων  
7) Μελετώντας τις πληροφορίες για την παιδική εργασία, γνωρίζετε εσείς περιπτώσεις παιδιών 
που εργάζονται σήμερα κάτω από αντίξοες συνθήκες και μάλιστα πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης 
ανά τον κόσμο και στην πατρίδα μας, διακόπτοντας φυσικά το σχολείο; 
8) Ξέρετε αν υπάρχουν οργανώσεις και φορείς που αγωνίζονται να εξαλείψουν αυτήν την νοσηρή 
πραγματικότητα ; Με ποιους τρόπους; 
9) Πώς νομίζετε εσείς ότι μπορεί να καταπολεμηθεί δραστικά; Είναι λύση η ελεημοσύνη στα 
παιδιά αυτά; 
 
Οι θεματικοί άξονες πάνω στους οποίους οι μαθητές/-τριες αποκτούν γνώση και εμπειρία,  μέσω 
αυτής της διδακτικής προσέγγισης και της υλοποίησης του προγράμματος είναι:  
1oς Θεματικός άξονας: Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα -Αρχές που τα διέπουν -Παραβιάσεις  

Η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται τόσο για να μάθουν οι μαθητές τα δικά 
τους έμφυτα δικαιώματα καθώς και για τη σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όσο και για τις 
παραβιάσεις που υφίστανται καθημερινά τα ανθρώπινα δικαιώματα. ώστε να καλλιεργήσουν 
δεξιότητες και δυναμικές αντίστασης και αντίδρασης. Οι μαθητές παρακολουθούν  τα  video της  
UNICEF  για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Τα κινούμενα σχέδια για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
είναι μια πρωτοβουλία της  UNICEF με στόχο να ενημερώσει το κοινό παγκόσμια για τα 
δικαιώματα των παιδιών.  Το κάθε σύντομο σποτ που δημιουργήθηκε μέσα από αυτή την 
πρωτοβουλία, με τη  συνεργασία πολλών γνωστών στούντιο κινουμένων σχεδίων, απεικονίζει ένα  
δικαίωμα που περιγράφεται στη  Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως η  εκπαίδευση, η 
προστασία από την παιδική εργασία, η ελευθερία έκφρασης κ.α.  Όλα τα σποτ είναι χωρίς λόγια, 
προκειμένου να περάσει το μήνυμα για τα δικαιώματα  σε όλους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που 
μιλάει. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά  από τα καλύτερα τέτοια βίντεο που έχουν 
δημιουργηθεί.   
Μη διάκριση (άρθρο 2) 
Οικογένεια (άρθρο 5)   
Ταυτότητα (άρθρο 8)  
Εκπαίδευση (άρθρο 28)  
Προστασία στις ένοπλες συρράξεις (άρθρο 38)   
Προστασία από κακομεταχείριση (άρθρο 19)  
Προστασία από παιδική εργασία (άρθρο 32) 
Προστατευτικό περιβάλλον (άρθρα 3, 9)  
Ελευθεριά έκφρασης (άρθρο 13)  
Προστασία από το trafficking (άρθρο 35)  
Προστασία από σεξουαλική εκμετάλλευση (άρθρο 34) 

Οι παγκόσμιοι πόλεμοι , η τεράστια  απώλεια ανθρώπινων ζωών και οι  κραυγαλέες 
καταπατήσεις ανθρώπινων  δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα κατά τη  διάρκειά τους, ήταν η 
κινητήρια δύναμη  πίσω από την ανάπτυξη των σύγχρονων  εργαλείων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.  Η  Κοινωνία των Εθνών ιδρύθηκε το 1919  κατά τις διαπραγματεύσεις για τη  
Συνθήκη των Βερσαλλιών που  ακολούθησαν το τέλος του Α΄  Παγκόσμιου Πολέμου. Οι στόχοι 
της ΚτΕ  περιλάμβαναν αφοπλισμό, παρεμπόδιση  του πολέμου μέσω συλλογικής  ασφάλειας, 
επίλυση των διαφορών  μεταξύ χωρών με διαπραγματεύσεις και  διπλωματία και βελτίωση της  
παγκόσμιας ευημερίας. Στον καταστατικό της χάρτη προβλεπόταν η εντολή να προωθηθούν 
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πολλά από τα  δικαιώματα που περιελήφθησαν αργότερα στην  Παγκόσμια Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . Ωστόσο οι ειδήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
αποκαρδιωτικές : 
-Φοβερή θνησιμότητα από έλλειψη πόσιμου νερού και φαρμάκων, από λιμούς,  φυσικές 
καταστροφές, επιδημίες 
-Συνθήκες άθλιας διαβίωσης λόγω έλλειψης στέγης, οξύτατου υποσιτισμού και  φτώχειας  -
Τραγικά ποσοστά αναλφαβητισμού 
-Υψηλή κλίμακα ανεργίας 
- Απάνθρωπες συνθήκες εργασίας 
-Τρομοκρατία από παρακρατικές οργανώσεις 
-Πόλεμοι (εμφύλιοι και τοπικοί) με χιλιάδες θύματα, κυρίως στον  άμαχο πληθυσμό και 
γενοκτονίες 
-Διώξεις, βασανιστήρια και εκτελέσεις για πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις 
-Χωρίς όριο εξευτελισμοί και ταπεινώσεις των γυναικών 
- Τα ακόλουθα είναι τρέχουσες στατιστικές σε πέντε βασικούς τομείς των  καταπατήσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
- Παιδική κακοποίηση − 40 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15  ετών πάσχουν από κακοποίηση και 
παραμέληση. (UNICEF 2008) 
-Βία Συμμοριών − 100 τοις εκατό των πόλεων με πληθυσμό  μεγαλύτερο ή ίσο με 250.000 
αναφέρουν δραστηριότητα  συμμοριών (Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ) 
-Παιδική Εργασία − 246 εκατομμύρια παιδιά, ένα στα έξι παιδιά, ηλικίας 5 έως 17, είναι  θύματα 
παιδικής εργασίας (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας  2002) 
- Παιδιά − στρατιώτες − η UNICEF εκτιμά ότι περισσότερα από 300.000 παιδιά κάτω  των 18 
ετών σήμερα πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης σε περισσότερες από τριάντα  ένοπλες συρράξεις σε 
όλο τον κόσμο.    Ενώ η πλειοψηφία των παιδιών στρατιωτών είναι μεταξύ των ηλικιών 15 και 18,  
κάποια είναι μόλις 7 ή 8 ετών (Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ  2005)    -Εμπορία ανθρώπων − 
Υπολογίζεται  ότι υπάρχουν 27 εκατομμύρια  άνθρωποι στον κόσμο σήμερα που  είναι 
υποδουλωμένοι.    Κάθε χρόνο 600.000 με 800.000 άτομα  γίνονται αντικείμενο εμπορίου δια  
μέσου των διεθνών συνόρων (Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ  Έκθεση για τη Εμπορία  
Ανθρώπων  2006). 
2oς Θεματικός άξονας: Η μετανάστευση στην εξελικτική της πορεία  

Ιστορική αναδρομή της μετανάστευσης των Ελλήνων.  Διαφορές πρόσφυγα  μετανάστη/   Η 
μετανάστευση, δεν αποτελεί πρόσφατο κοινωνικό φαινόμενο  για την ελληνική κοινωνία. Η 
Ελλάδα έχει μακρόχρονη παράδοση στη μετακίνηση του  πληθυσμού και στο εσωτερικό, αλλά 
κυρίως στο εξωτερικό. Η μετανάστευση μάλιστα  στο εξωτερικό έχει τις ρίζες της στην Αρχαία 
Ελλάδα, στην οποία αντί για μετανάστευση  ονομάστηκε αποικισμός.  Ο Ελληνικός λαός, 
πολυταξιδεμένος,  προσέφερε το πνεύμα  και τη γλώσσα του σε αρκετούς λαούς κι έστελνε 
παγκόσμια μηνύματα ειρήνης και  συνεργασίας των λαών. Σ' αυτό στην αρχαιότητα συνέβαλε 
ιδιαίτερα το  ανεπανάληπτο φαινόμενο του αποικισμού των Ελλήνων στην Ιταλία από τον 8ο  ως 
τον 3ο π.Χ αιώνα. Πρόσφυγες  λέγονται όσοι έχουν υποφέρει από παραβιάσεις ανθρωπίνων  
δικαιωμάτων και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.  
3oς Θεματικός άξονας: Παιδιά από όλο τον κόσμο- Διαπολιτισμικότητα 

Η “πολυπολιτισμική” διάσταση του σύγχρονου ελληνικού σχολείου και κατ’ επέκταση  της 
ελληνικής κοινωνίας, χρήζει διερεύνησης και προσοχής. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα  Σπουδών 
ενός  πολυπολιτισμικού σχολείου, στοχεύει με τη  διδασκαλία της ετερότητας όχι  απλώς ως 
έννοιας γνωστικής, που παραπέμπει σε ρατσιστικές συμπεριφορές άρα και  καταδικαστέες  να 
οδηγηθεί στη διάσταση της παιδείας των μαθητών και όχι απλώς της  εκπαίδευσης.  Όλες οι 
κοινωνίες μπορούν να θεωρηθούν πολυπολιτισμικές εξαιτίας των πολυεπίπεδων επαφών, των 
ανταλλαγών και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους στο χώρο και το χρόνο 
(Levi Strauss, 1994). Εντούτοις, τα κριτήρια για την  “πολυπολιτισμοποίηση” μιας κοινωνίας δεν 
εξαντλούνται στη φυσική παρουσία μεταναστών  ή άλλων «μειονοτήτων» των οποίων τα 
πολιτισμικά γνωρίσματα (γλώσσα, θρήσκευμα, μνήμη, παραδόσεις κ.λπ.) διαφέρουν από εκείνα 
της «κυρίαρχης» εθνικής ομάδας. Προϋπόθεση των διαδικασιών “πολυπολιτισμοποίησης” είναι η 
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συνολικότερη αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας, όπως επίσης, η θεσμοθέτηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και  πολιτικών δικαιωμάτων των “μειονοτήτων”, έτσι ώστε να μπορούν 
να μετέχουν δυναμικά σε καίρια πεδία της ζωής και τη λήψη αποφάσεων που τις αφορούν ( 
Stolcke, 1995, Modood & Werbner,  1997, Petronoti,  2010). Υπό την οπτική αυτή, και στο βαθμό 
που δεν έχει   ως τώρα συγκροτήσει συστηματικές πολιτικές για την πλήρη κοινωνική ένταξη 
μεταναστευτικών και άλλων ομάδων που ζουν και εργάζονται στα εθνικά εδάφη, η Ελλάδα  δεν 
μπορεί να ορισθεί ως πολυπολιτισμική κοινωνία.  Κατ’ επέκταση, εφόσον κριθεί αναγκαία, η 
αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά των μεταναστών ή των 
παλιννοστούντων, αλλά και στις σχέσεις που τα  παιδιά αυτά διατηρούν με ΄Ελληνες μαθητές, θα 
πρέπει να εφαρμοσθούν νέες επιμορφωτικές δράσεις, κυρίως όμως να γίνουν συστηματικές 
προσπάθειες εκδημοκρατισμού των κοινωνικών θεσμών και των αξιών, ώστε να 
επαναπροσδιοριστούν, κατά το δυνατόν, οι συλλογικές αναπαραστάσεις για την ετερότητα και τον 
“Άλλον”. Ακριβώς διότι το σχολείο δεν λειτουργεί ως μονάδα αποκομμένη από το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, αλλά συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του, επικυρώνει ή αμφισβητεί 
πρότυπα, ιδέες, σκέψεις που υπερβαίνουν τα φυσικά όρια του σχολείου ή της τάξης.  Τα 
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων έχοντας θεμέλιο λίθο τους την ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών, ενισχύουν την διαπολιτισμική εκπαίδευση 
ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας μεταξύ όλων των μαθητών/-τριών (Αναστασάκη κ.α., 2008) . 
Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες καλλιέργειας της ομαδικότητας και της συνεργατικότητας, 
προωθούν την ομαλή ένταξη των μελών στο πλαίσιο της ομάδας , συνεπικουρούν στην 
ψυχοκοινωνική στήριξη όλων των μαθητών αμβλύνοντας σε μεγάλο βαθμό τα στερεότυπα που  
υφίστανται. Με αυτό τον τρόπο αποδομούνται εθνοκεντρικά στερεότυπα και διαμορφώνεται η  
δημιουργία μιας ιδεολογίας για την ετερότητα.    

Προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξης της δράσης στο  σχολικό 
περιβάλλον 

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων προωθούν στην εκπαίδευση νέες αντιλήψεις, 
όπως αλλαγές αρχών και πεποιθήσεων, εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και  χρήση 
νέων διδακτικών μέσων. Η γνώση προσεγγίζεται διερευνητικά και ομαδοσυνεργατικά και μπορεί 
να επιτευχθεί έτσι η  ολιστική εμπέδωση της γνώσης. Αυτό φυσικά επιτυγχάνει την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και την  καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών στους/στις μαθητές/-τριες. 
Συγκεκριμένα ενισχύεται η  αυτοεκτίμησή τους, η αυτοπεποίθηση, η προσωπικότητα και η 
υπευθυνότητά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι η αναβάθμιση 
του ρόλου  του εκπαιδευτικού, ο οποίος γίνεται συνδιαμορφωτής της γνώσης. Ωστόσο, το 
ανελαστικό του Ωρολογίου Προγράμματος του Σχολείου και η έλλειψη χρόνου  των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών, δημιουργούν προσκόμματα για την πραγματοποίηση  ενός 
ολοκληρωμένου  προγράμματος. Εξάλλου, δεν διερευνάται σε ποιο βαθμό η επίδραση και οι 
προοπτικές του προγράμματος,  που ευελπιστούν οι συμμετέχοντες σε αυτό να 
πραγματοποιηθούν, θα έχουν αντίκρισμα  στη σχολική κοινότητα και θα εφαρμοστούν ως 
καινοτόμες δράσεις. Τα αποτελέσματα  κοινοποιούνται μετά από μελέτες και εργασίες και 
δραστηριότητες των μαθητών, είναι πάντα  ελπιδοφόρα και ευοίωνα, διαχέονται και σχολιάζονται, 
καταγράφονται ενίοτε και στο  τοπικό τύπο αλλά ποτέ δεν αξιοποιούνται περαιτέρω, μέσω της 
δημιουργίας θεματικών δικτύων που θα αξιοποιούν τις καλές πρακτικές και θα λειτουργούν 
πολλαπλασιαστικά τα εκπαιδευτικά οφέλη από την υλοποίησή τους. Τα Προγράμματα των 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, πρέπει να αντιμετωπιστούν με την  υπευθυνότητα και την προσοχή 
που τους αρμόζει, ώστε να υπάρχει μακροπρόθεσμη  διάρκεια στην εφαρμογή τους,  καθώς 
συμβάλλουν στην προστιθέμενη παιδαγωγική αξία της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Συμπεράσματα που εξήχθησαν 

Έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την άρση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και  γενικά των 
στερεότυπων απέναντι στη διαφορετικότητα. Οι μαθητές εντρυφώντας και μελετώντας τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, μπορούν να  μετεξελιχθούν αργότερα σε πρεσβευτές ανθρωπιστικών 
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αξιών. Οι μαθητές έμαθαν να σέβονται και να εκτιμούν τις διαφορετικές κουλτούρες που  
συναποτελούν το ψηφιδωτό του πολιτισμού μας. Το πολυπολιτισμικό σχολείο είναι  πλέον 
πραγματικότητα και οι μαθητές του δεν αισθάνονται συναισθήματα μειονεξίας  είτε απόρριψης,  
αλλά το συναίσθημα του συν-ανήκειν στη σχολική τάξη. Οι μαθητές έμαθαν πώς να μαθαίνουν. 
Δηλαδή μέσα από την έρευνα και τη  βιωματική μάθηση, καταφέρνουν να φτάσουν σε μια 
ποιοτική γνώση, η οποία  ενθαρρύνει την ατομικότητα του μαθητή και οξύνει την κρίση του. Οι 
μαθητές τέλος, μέσω των ψηφιακών δεξιοτήτων που καλλιέργησαν αξιοποίησαν  τις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).  
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Δράση αποτελέσματος καινοτομίας στην πράξη με έμφαση στις 
δεξιότητες  

Μελέτη περίπτωσης: Διερεύνηση των απόψεων μαθητών Α΄τάξης  τεχνικής εκπαίδευσης 
 

Μηλιωρίτσας Ευάγγελος 
Διευθυντής 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ανατολικής Αττικής 

enmilior@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα οι οποίες ενυπάρχουν στο κοινωνικό πεδίο και το οικονομικό 
περιβάλλον επηρεάζουν οποιασδήποτε μορφής σύστημα διαδικασιών και λειτουργιών. Οι εξ αυτών 
αλληλοσυσχετιζόμενες μεταβλητές διαμορφώνουν παράγοντες οι οποίοι επιδρούν, τροποποιούν και 
διαφοροποιούν συνηθισμένες τακτικές, παγιωμένες μεθόδους και εφαρμοζόμενες πρακτικές. Λόγω αυτού οι 
συναρτώμενες παράμετροι  του εκπαιδευτικού συστήματος δέχονται πιέσεις και επομένως το εκάστοτε 
περιβάλλον μάθησης αναζητά λύσεις βελτίωσης με την έννοια της  αυτοαποτελεσματικότητας. Κομβικής 
σημασίας ποιοτική προσέγγιση αποτελεί η διερεύνηση της ταυτότητας βασικών δεξιοτήτων των 
εξασκούμενων μαθητών/τριών επαγγελματικών λυκείων σε εργαστηριακό(κέντρο) περιβάλλον εκπαίδευσης 
(πρακτικής εξάσκησης στις δεξιότητες). Η παρούσα εμπειρική μελέτη συνεισφέρει  επειδή τα 
πραγματολογικά δεδομένα της αφορούν την εξέλιξη της μαθησιακής πορείας και επιπλέον συνάδουν με τη 
βελτίωση της επικοινωνίας στο εκάστοτε περιβάλλον μάθησης καθώς ταυτόχρονα υποστηρίζεται κλίμα 
εμπιστοσύνης, ομαδικότητας και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων μέσω της εμπειρίας. Η 
αξιοποίηση των δεδομένων της έρευνας συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες εξυπηρετούν τις αναγκαίες προς απόκτηση δεξιότητες.  Κοντολογίς μεριμνούν 
για  την απάλειψη της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων. Δηλαδή, προκύπτει αξία 
λόγω της καινοτομικής αντίληψης δράσης.  
Λέξεις κλειδιά: δεξιότητες, μοντέλο σχεδιασμού, καινοτομική διάσταση. 

Εισαγωγή 

Τα πραγματολογικά δεδομένα της σχολικής κοινότητας και η τρέχουσα πραγματικότητα 
αναζητά ενέργειες καινοτομικής αντίληψης και πρακτικές δημιουργικότητας  με τα οποία η 
σχολική κοινότητα δια της συλλογικής δράσης μπορεί να επενδύσει σε προσδοκίες. Αυτές 
αφορούν το μαθητικό δυναμικό, τους διδάσκοντες, την οικογένεια και όλους τους εμπλεκόμενους 
σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας συμπεριλαμβανόμενων των συνεργαζόμενων αρχών και φορέων.  

Σήμερα το σχολικό περιβάλλον καλείται να ανταποκριθεί σε συστήματα τα οποία κατά πρώτον 
εισάγουν επιλογές συνεχώς διαμορφούμενες, συνήθειες κοινωνικά αποδεκτές και δεύτερον 
αφορούν συγκεκριμένες ενέργειες (κανονιστικού προσανατολισμού). Η προικοδότηση που του 
γίνεται με τους όρους: σύγχρονο σχολείο, αποτελεσματικό, δημιουργικό, ανοιχτό, δημοκρατικό, 
ελεύθερο, αειφόρο επιβάλει άτυπα, επιλεγμένες στρατηγικά ή ασυνείδητα ενεργούμενες πρακτικές 
επειδή πρέπει να εφαρμοστούν οδηγίες, υλοποιηθούν εγκύκλιοι και να συνδεθεί με την αγορά 
εργασίας σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Για τούτο η ενασχόληση με τις δεξιότητες 
και τις θεωρήσεις για αυτές όπως προκύπτουν από πραγματολογικά δεδομένα είναι καίριας 
σπουδαιότητας στο εκάστοτε περιβάλλον εκπαίδευσης.  

Η καινοτομική διάσταση της ενεργούμενης εμπειρικής παρέμβασης συναρτάται με την 
εκπαιδευτική καινοτομία επειδή οι δεξιότητες συναρτώνται με την επικοινωνία, τη 
δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, τον εργασιακό βίο και τους επαγγελματικούς στόχους. 
Ακόμη  είναι κεντρικής σημασίας για τη δημιουργική χρήση του ειδικού υλικού εκπαίδευσης και 
τη διατήρηση υψηλού επιπέδου αλληλεπίδρασης. Κοντολογίς, επειδή αναφέρεται σε οτιδήποτε 
ενσωματώνεται στη σχολική λειτουργία και αποδεικνύεται ότι αναβαθμίζει διαδικασίες 
ενεργητικής μάθησης. Με άλλα λόγια,  εκθέτει εκείνο που παρεμβαίνει τεκμηριωμένα και 
προσθέτει εκπαιδευτική αξία. 

Ταυτότητα του Εργαστηριακού Κέντρου 
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Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και  κατάρτισης η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει 
πέραν των σχολείων τυπικής εκπαίδευσης και τμήματα μη τυπικής εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, 
ειδικότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τμήματα ενηλίκων του δήμου σε 
προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης. Το εργασιακό περιβάλλον αφορά σχολικό εργαστηριακό 
κέντρο το οποίο ως οργανωμένο σύνολο έχει τη δική του κουλτούρα και εκπαιδεύει τους μαθητές 
σε δεξιότητες. Υποστηρίζει σχολικές μονάδες (διαφορετικής κουλτούρας) και η ηγεσία 
συνεργάζεται με ποικίλες ηγετικές συμπεριφορές (Μηλιωρίτσας, Ε., κ.ά., 2016β). Οι ειδικότητες 
αφορούν τεχνικά επαγγέλματα και κατάρτιση. Για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων 
σπουδών συνδυάζει και αξιοποιεί κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας καθώς εφαρμόζει νέες 
τεχνολογίες. Ακόμη οφείλει να εισάγει καινοτομίες ενώ εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης. 

Στο πλαίσιο των γενικών στόχων του ΕΚ καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια έτσι ώστε αυτοί 
να προσαρμόζονται συνεχώς στις σύγχρονες ανάγκες τόσο ο εξοπλισμός όσο και οι διδακτικές 
πρακτικές. Η εργαστηριακή διδασκαλία είναι συµπληρωµατική του θεωρητικού εκπαιδευτικού 
µέρους, συνδυάζει θεωρία με την  πράξη και αξίζει ιδιαίτερης βαρύτητας σύµφωνα µε το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, τα επαγγελματικά περιγράμματα και τον προσανατολισµό των 
μαθητών/τριών. Στο μαθητικό δυναμικό υπάρχουν παλιννοστούντες, αλλοδαποί, ενήλικες 
εργαζόμενοι και επαγγελματίες. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η εργασιακή ανασφάλεια και 
η ανεργία επηρεάζουν τη φοίτηση και συμπεριφορά πολλών εξ’ αυτών ενώ πρόβλημα γίνεται η 
μαθητική διαρροή. 

Η πλειονότητα των μαθητών/τριών των εσπερινών επαγγελματικών λυκείων και των 
επαγγελματικών σχολών, εργαζόμενοι, επαγγελματίες και ενήλικες) εγγράφονται στην 
τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση επειδή έχουν επιλέξει το μελλοντικό τους επάγγελμα με βάση 
τις επιθυμίες τους. Σε πολλές περιπτώσεις η επαγγελματική αποκατάσταση με τα υπάρχοντα 
δεδομένα και τη δική τους έρευνα αγοράς αποτελούν διακριτά κριτήρια εγγραφής τους στα 
επαγγελματικά λύκεια(ημερήσια –εσπερινά) και τις επαγγελματικές σχολές. Δίνεται η δυνατότητα 
απόκτησης απολυτηρίου ή πτυχίου. Οι περισσότεροι  δεν επιθυμούν συνέχιση των σπουδών τους 
με οποιονδήποτε τρόπο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αφού είναι επαγγελματίες και έχουν επαφή 
με την αγορά εργασίας(συνθήκες, απαιτήσεις, διαμόρφωση επαγγελματικού πλαισίου και 
δυνατοτήτων επιχειρησιακών δράσεων).  

Για την εκπλήρωση στόχων και στην προσπάθεια διαμόρφωσης κουλτούρα ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού η οποία επιβάλλεται από τις συνεχώς 
διαφοροποιούμενες εκπαιδευτικές συνθήκες και τα σύγχρονα σενάρια μαθησιακής πορείας.  

Κομβικής σημασίας λειτουργία είναι η σύνδεση με την αγορά εργασίας και η συνεργασία με 
την τοπική κοινωνία στα περιθώρια ανάπτυξης της μονάδας με βάση τη σχετική της αυτονομία.  

Σκοπός της εισήγησης 

- είναι να προβάλει δυνατότητες αξιοποίησης ερευνητικών δεδομένων στο εργαστηριακό 
περιβάλλον εκπαίδευσης ως εναλλακτικής επενέργειας ισχυροποίησης της διδακτικής 
πρακτικής εργαστηριακών μαθημάτων ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική 
εκπαίδευση 

- να απαντήσει/αναδείξει την αξία στο «πώς η καταλληλότητα δραστηριοτήτων για ανάπτυξη 
μπορεί να βελτιώνει τη διδασκαλία» ως εργαλείο εναλλακτικής αξιοποίησης ανάλογα με τις 
κατά περίπτωση συνθήκες τάξης και απαιτήσεις του μαθήματος  ώστε να διατηρείται το 
μαθητικό ενδιαφέρον και να προκύπτουν αποτελέσματα (άμεσα και έμμεσα, βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα),   

αφού η μαθητική επίδοση και η αξιολογική διαδικασία (αποτελεσματικότητα, σχετική αυτονομία, 
κοινωνική ευθύνη) άπτονται των υποσυνόλων δεξιοτήτων της εκάστοτε μαθησιακής πορείας και 
του απαιτούμενου συνόλου των βασικών ικανοτήτων κάθε διδασκόμενου.  

Καινοτομική παρέμβαση δράσης  

Χαρακτηρίζεται ως καινοτομική παρέμβαση με την έννοια της δυνατότητας δόμησης βασικών 
ποιοτικών μαθησιακών παραμέτρων. Επιπροσθέτως με βάση τον προγραμματισμό και τον τρόπο 
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οργάνωσης, αυτές οι συγκεκριμένου στόχου επισκέψεις αποτελούν ανοικτή πηγή πληροφοριών 
σχετικά με τις δεξιότητες. Δηλαδή με τη μεθοδευμένη παρώθηση, την ενεργό διαθεσιμότητα και 
αποτελεσματική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού της μονάδας συνδράμουν έντονα 
θετικά στη διερεύνηση παραγόντων οι οποίοι διευκολύνουν γνώσεις, υποστηρίζουν δεξιότητες και  
διαμορφώνουν στάσεις.  

Με τη συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα  υποστηρίζονται υποσύνολα ενεργειών βελτίωσης 
στρατηγικών επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων. Υπογραμμίζονται τα ακόλουθα: 
- αναθεωρητικές ευκαιρίες διδακτικών μεθόδων εν δυνάμει  εναλλακτικές 
- επικοινωνείται η αποστολή της μονάδας (Ε.Κ) μέσω των πληροφοριών που οι επισκέπτες 

αντλούν στη δια ζώσης αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς της ενημερωτικής ξενάγησης 
- το σχετικά ανοιχτό πλαίσιο ενημέρωσης ευνοεί το διάλογο και διαμορφώνεται περιβάλλον 

ερωταποκρίσεων (λόγω του ατομικού μαθητικού ενδιαφέροντος, των διαφορετικών αναγκών, 
των  προσωπικών προσδοκιών) 

- οργανωτικά προκύπτει «επιθυμητή ένταση» για τη διαχείριση της υποδοχής, τη λεπτομερή 
ενημέρωση 

- λειτουργικά ενδυναμώνει το ενδιαφέρον των μελών του συλλόγου διδασκόντων. 
Επιπρόσθετα, σημαντικές παράμετροι της σχολικής ζωής  ωφελούνται από την υλοποίηση 

τούτης της δράσης, επειδή: 
- συμπληρωματικά ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς στο να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους 

σε συγκεκριμένες βιωματικές δράσεις 
- αναδύονται οι απαραίτητες  δυνατότητες για «ανοιχτό σχολείο» στην κοινωνία με την 

ευρύτερη έννοια 
- δύνανται να αξιοποιηθούν στιγμιότυπα από τη δράση για να επικαιροποιήσουν το δικό τους 

διδακτικό υλικό  
- δίνονται κίνητρα και σε άλλους εκπαιδευτικούς της μονάδας να ενεργήσουν ανάλογα και να 

σχεδιάσουν εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού 
- διευκολύνεται η θέση της ηγεσίας για τη διαμόρφωση σχημάτων και την αποδοχή (με 

συμμετοχή) παρατηρήσεων επί συγκριτικής αποτίμησης πλάνου συγκεκριμένων μορφών 
διδασκαλίας και μαθησιακής πρακτικής 

- διαμορφώνονται συνθήκες ενεργητικής ακρόασης 
- παρέχονται ευκαιρίες τροποποίησης της οργανωσιακής κουλτούρας στη μονάδα 

Η ένταξη δεδομένων εμπειρικών ερευνών αποτελεί συνειδητή επιλογή της σχολικής διοίκησης 
ως στρατηγικής για τη διαμόρφωση κουλτούρας, συμμετοχικής εταιρικής υπευθυνότητας και 
συνευθύνης στην επιλογή  των διαδρομών επίτευξης στόχων. Η παρούσα επιλέχθηκε ως αφετηρία 
συγκριτική παρατήρησης/αποτίμησης επιλογών θεμάτων (ενδιαφέρον, ευκολία, περιέργεια, έτοιμο 
υλικό ή άλλο) η οποία διευκολύνει ευρύτερα το εκπαιδευτικό έργο.   

Οι καθιερωμένες "συνταγές" δεν συνάδουν με τη σύγχρονη αβεβαιότητα και την τρέχουσα 
μεταβλητότητα τόσο του εσωτερικού περιβάλλοντος της μονάδας όσο και του εξωτερικού στα 
οποία λογοδοτεί και αλληλεξαρτάται. Με αυτή την οπτική, η καινοτομική διάσταση της 
παρέμβασης συγκροτεί συνιστά συνιστώσες οι οποίες «καταφέρνουν» να καλύψουν ανάγκες, να 
θεραπεύσουν ανεπάρκειες, να αλλάξουν  διαδικασίες, να βελτιώσουν συνθήκες, να αναβαθμίσουν 
προσδοκίες δηλαδή  «κατορθώνουν» να διατηρούν αισιοδοξία και ενθουσιασμό μελλοντικών 
επιτεύξεων. 

Εννοιολογικές προσεγγίσεις-υπόβαθρο 

Η στοχοθέτηση σχολικής μονάδας σε συνάρτηση με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον 
ακολουθούν τη ρητορική της καινοτομίας και τη φρασεολογία περί της αποτελεσματικότητας με 
όρους ποσοτικούς. Οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται τροποποιούν την αποστολή της 
μονάδας (ως οργανισμού μάθησης) και συναρτώνται με τα προσδοκώμενα. Το σχολείο αποτελεί 
σημείο αναφοράς καθενός με έναρξη την επιλογή σταδιοδρομίας και την επαγγελματική πορεία 
στο σύνολο του εργασιακού του βίου. Επομένως κυρίαρχο δομικό στοιχείο της οντότητάς του 
αναδεικνύεται η απόκτηση δεξιοτήτων και η χρηστικότητα αυτών σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του μαθητικού του δυναμικού. Ο «παιδευτικός» ρόλος του σχολείου και ο εκπαιδευτικός του 
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χαρακτήρας εδράζονται στη διδασκαλία ικανοτήτων και τη λειτουργία της μάθησης για την 
απόκτηση δεξιοτήτων. Αυτές συνάδουν με την προσωπική ανάπτυξη και την ωρίμανση οπότε 
εξυπηρετείται η κοινωνικοποίηση, η επαγγελματική πορεία και επομένως η συνοχή, η κοινωνική 
συνύπαρξη, το ενδιαφέρον και η επίτευξη με βάση τις δικές τους προοπτικές ανάπτυξης.  

Η εξάσκηση και σε πρακτικές δεξιότητες (στο εργαστηριακό περιβάλλον μάθησης) οφείλει να 
υπηρετεί την ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση αυτών στην πραγματική αγορά 
εργασίας. Αυτή την παράμετρο υποχρεούται να επιτελεί κάθε σχολική ηγεσία με καινοτομική 
διάσταση του εφαρμοζόμενου μοντέλου της. Ακόμη οφείλει να ενδυναμώνει αυτή τη συνιστώσα 
της σχολικής ζωής μετασχηματιστικά. 

Η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη ως διαρκώς επίμονα ζητούμενα στη σχολική 
πραγματικότητα αποτελούν το δίπολο ενός πολύπλοκα ερμηνευόμενου μοντέλου ικανοτήτων και 
του πολύτροπα παιδευτικά επιτεύξιμου συνδυαστικού πλέγματος δεξιοτήτων.     

Οι δεξιότητες συναρτώνται με τα αναλυτικά προγράμματα, το διδακτικό υλικό, τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα και επομένως την οργάνωση και τη διοίκηση. Η αξία των δεξιοτήτων στο 
πλαίσιο επίτευξης των στόχων των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και σε σχέση με το 
βαθμό απόκτησής τους βρίσκονται σε συνάφεια με καίριους διδακτικούς παράγοντες και κρίσιμες 
παραμέτρους: 
 Περιεχόμενο μαθημάτων 
 Μέθοδοι διδασκαλίας 
 Τρόποι μάθησης 
 Μαθησιακό περιβάλλον 
 Είδη αξιολόγησης 
 Επικοινωνία  
 Εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 Ανάγκες- προσδοκίες 
 Κίνητρα-ενδιαφέροντα 
 Εκπαιδευτικό προϊόν-μορφωτικά αγαθά-προστιθέμενη αξία 

Η επίτευξη των στόχων του αναλυτικού προγράμματος αφορά: 
 τη λειτουργικότητα του σχολικού προγράμματος 
 την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος 
 τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται ανά γνωστική περιοχή 
 τις διαδικασίες ελέγχου μαθησιακής διαδικασίας 

και επομένως ο σχεδιασμός κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συνδέεται με υποσύνολα 
δεξιοτήτων και αλληλοσυσχετίζεται με τη σύνθεση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητικού 
δυναμικού και  την τοπικότητα του περιβάλλοντος μάθησης 

Η βελτιστοποίηση μεθόδων πρόκτησης δεξιοτήτων και η βελτίωση δεικτών που τις αφορούν 
παροτρύνει τα βιωματικά ενισχυτικά μέσα διδασκαλίας και ισχυροποιεί την ανάδειξη μορφών 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε προτεραιότητα επιλογής δράσης στην εκπαιδευτική 
καθημερινή πραγματικότητα. 

Το μοντέλο σχεδιασμού αφορά ένα πρότυπο της επιτυχημένης ανάπτυξης δεξιοτήτων με 
κατάλληλες δραστηριότητες. Αναφέρεται σε υπόδειγμα υλοποιούμενων ενεργειών, αξιοποιείται 
ως παράδειγμα για μίμηση, προβάλλεται ως υπόβαθρο διεύρυνσης λειτουργικών 
χαρακτηριστικών. Δηλαδή εμφανίζεται στην προσπάθεια αναζήτησης νέων, ρεαλιστικών 
γνωρισμάτων με βάση πραγματολογικά δεδομένα ώστε να δώσει οντότητα στη διάσταση της 
σχολικής αποτελεσματικότητας, στη σύνδεση με τη μαθητεία και  στη μάθηση στην εργασία με 
βάση τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων.  

Η καινοτομική διάσταση συναρτάται με την εκπαιδευτική καινοτομία επειδή η δράση  
ενσωματώνεται στη σχολική λειτουργία και αποδεικνύεται ότι αναβαθμίζει διαδικασίες. Άλλωστε 
παρεμβαίνει τεκμηριωμένα και προσθέτει εκπαιδευτική αξία. Καθοριστικά σε αυτό υπεισέρχεται η 
τοπική κοινωνία ως σύνολο μεταβλητών (ιστορία, ήθη και έθιμα, πολιτισμός, δομή της αγοράς, 
διάφορες κοινωνικές ιδιαιτερότητες, βαθμός κοινωνικής έντασης, ιδιοκτησία κ.ά.). Με αυτή την 
οπτική, η απόκτηση δεξιοτήτων και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων λειτουργούν ως καταλύτης 
στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς συνδέονται με την τοπική 
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κοινωνία και το ευρύτερο  παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή καλύπτουν εργασιακές ανάγκες, μορφές 
απασχόλησης (ζήτηση και προσφορά δεξιοτήτων). 

Προωθητικές δεξιότητες 

Η αρχιτεκτονική των δεξιοτήτων οφείλει να υπηρετεί το διδασκόμενο και να σηματοδοτεί 
προσωπική ανάπτυξη. Η ορατή πρόοδος προφανώς υπόκειται  στην ευρύτερη αντικειμενική 
αποδοχή και αναδύεται επωφελής ικανοποιώντας κοινωνικές ανάγκες, προσωπικές προσδοκίες 
παράγοντας αξία (και ατομική ικανοποίηση). Εισάγοντας τον όρο «απομείωση» δεξιοτήτων 
εννοούμε την υποχρέωση του διδακτικού προσωπικού (δια της ηγετικής συμπεριφοράς) να τις 
διαπλάθει βάσει μελλοντικών προοπτικών και όχι αναγκών του παρελθόντος. Ο όρος 
«απομείωση» δηλώνει πέραν των βασικών που διαφοροποιούνται (αχρηστεύονται η θεωρούνται 
δεδομένες) και τις ενέργειες (χρόνος, ετοιμότητα, διάθεση, εξειδίκευση) απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων με βάση τα τοπικά προγράμματα ένταξης, τις εθνικές πολιτικές και τις ευρύτερες 
στρατηγικές (απασχόλησης, διαπίστωσης προσόντων, κ.ά.). Επομένως, οι αλλαγές στις 
εργασιακές σχέσεις, οι κοινωνικές ανισότητες, η ανασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον και η 
κινητικότητα εργαζομένων επιβάλουν το «κτίσιμο»  νέων δεξιοτήτων ή τη δόμηση πλέον 
σύνθετων και πολυποίκιλων δεξιοτήτων (αυτό φαίνεται από τις αλλαγές στα αναλυτικά 
προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα περιγράμματα 
κατάρτισης, τα προγράμματα ενηλίκων, τους προσανατολισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος, 
τις δομές επαγγελματικής κατάρτισης, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις ενέργειες 
ενδιαφέροντος για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τις πολιτικές στη δια βίου μάθησης και τη 
στρατηγική της εκπαίδευσης ενηλίκων). 

Η έμφαση στη βελτίωση των εθνικών δεικτών σχολικής επίδοσης στο πλαίσιο της σχετικής 
αυτονομίας αυτής οδηγούν σε υποδείγματα συνεργατικής διαχείρισης των κατάλληλων 
δραστηριοτήτων και ομαδικής εποπτείας της απόκτησης δεξιοτήτων. Με αυτή την οπτική η 
μονάδα οφείλει να υποστηρίζει πολυχρονικά και στοχευμένα δραστηριότητες  για ανάπτυξη 
απαιτούμενων επίκαιρων δεξιοτήτων  οι οποίες παρέχουν προστιθέμενη αξία στην αγορά 
εργασίας, στη κοινωνική συνοχή και στην ενεργό ιδιότητα του πολίτη, προσφέροντας ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα, ικανοποίηση και κίνητρα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και σε 
συνάρτηση με την αγορά εργασίας (όφελος για το δυναμικό, αξία παραγόμενου εκπαιδευτικού 
έργου).  

Δηλαδή, η μονάδα πρέπει να αξιοποιεί την κρίσιμη πληροφορία και στο σχεδιασμό για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της σχετικής της αυτονομίας με βάση μελέτες και έρευνες για 
μελλοντικές δεξιότητες, επαγγέλματα και προοπτικές, αναντιστοιχία δεξιοτήτων (Cedefop, 2008 ∙ 
Cedefop 2013∙ Cedefop 2014).     

Ονοματίζουμε προωθητικές δεξιότητες το πλέγμα δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει σήμερα ο 
ενεργός πολίτης για μία πορεία επαγγελματική και κοινωνική που συμβαδίζει με τη «ζώσα» 
εποχή. Αυτές διαμορφώνονται με συνδυασμούς των βασικών δεξιοτήτων οι οποίες καθορίζονται 
ως αναγκαία πρότυπα στη δια βίου μάθηση, ακολουθούν τα πλαίσια προσόντων (Cedefop, 2011) 
καθώς  αλληλοσυσχετίζονται με τη διαπίστωση προσόντων και την αύξηση των επαγγελματικών 
προσόντων (Cedefop, 2008). 

Με άλλα λόγια ο καθένας πρέπει να διαθέτει ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Δηλαδή οι 
προωθητικές δεξιότητες μοχλεύουν τις προϋπάρχουσες και αφομοιώνονται λόγω των εργοδοτικών 
απαιτήσεων της αυξημένης εξειδίκευσης και τις απαιτήσεις που περιγράφονται από διεθνείς 
οργανισμούς στο πλαίσιο του οικονομικού γίγνεσθαι, της ενοποίησης των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, τους καθιερωμένους δείκτες μέτρησης και τις πολιτικές απασχολησιμότητας. 
Παράλληλα επηρεάζονται από την ελεύθερη κίνηση εργαζομένων. 

Με αυτή   την οπτική το σχολείο οφείλει να καλλιεργήσει τις βασικές δεξιότητες, να ενισχύσει 
τις αναγκαίες,  να διαμορφώσει τις απαραίτητες και να ενεργήσει δυναμικά στην κατεύθυνση 
αξιοποίησης υποσυνόλων δεξιοτήτων ώστε αυτές σε βάθος χρόνου να σωρεύουν κεφάλαιο. 
Δηλαδή να μπορούν να αξιοποιηθούν με ισχυρά δεδομένα και αξιόλογα κριτήρια στην παραγωγή. 
Άρα θα μπορούν να κριθούν ωφέλιμες εφόσον συνυπηρετούν   το υλοποιούμενο παραγωγικό 
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μοντέλο(της χώρας) και κατ΄ επέκταση θα συμμετέχουν(ως προστιθέμενη αξία) στη διαμόρφωση 
ενός υγιούς αναπτυξιακά εγχώριου οικονομικού υποδείγματος).  

Οι «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» (Ε.Ε., 2008) συναρτώνται με τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και συνδέονται/διαμορφώνονται/καλλιεργούνται σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης εντός του τυπικού και μη συστήματος παίδευσης. 

Σημαντικότητα της ενεργούμενης παρέμβασης 

Η υλοποίηση της παρούσας έρευνας αποτελεί ευκαιρία βελτίωσης οργανωσιακών μας δομών. 
Στο πλαίσιο διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών εντάσσεται στη βελτίωση της μαθησιακής 
διεργασίας στα πλαίσια της αποτελεσματικής και ποιοτικής μεθοδολογίας μάθησης. Παρέχονται 
ευκαιρίες στους διδάσκοντες να ενεργήσουν σε μια «βήμα προς βήμα» δημιουργική διαδικασία  
σχεδιασμού/κατασκευής και υλοποίησης ομάδων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα   
ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρωθούνται και ανακαλύπτουν τεχνικές 
διδασκαλίας. 

Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια αφορά την οργάνωση της σκέψης και τη διδακτική 
πρακτική η οποία εδράζεται στη μαιευτική συνιστώσα κάθε μαθησιακής πορείας.  

Στο πλαίσιο της πραγματικότητας της αξιολόγησης (με ρεαλιστική αντικειμενικότητα) του 
εκπαιδευτικού έργου της μονάδας αποτελεί κομμάτι δράσης που εντάσσεται στον εμπλουτισμό  
του εκπαιδευτικού υλικού και αφορά το δείκτη «μαθησιακές πρακτικές». 

Άτυπα συνδέεται με την ατομική και τη συλλογική ταυτότητα οι οποίες με τη σειρά τους 
αλληλοσυσχετίζονται με την κοινωνική ταυτότητα. Με άλλα λόγια δια της κοινωνικής παρουσίας 
επηρεάζεται η συνοχή της ομάδας και η απόδοση αυτής. Παράλληλα επιδρούν καταλυτικά στη 
δόμηση της ομάδας. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη παρατήρησης και μελέτης χαρακτηριστικών των 
ατομικών παρουσιάσεων των μαθητών/τριών,  γνωρισμάτων αυτόνομης λειτουργίας και  
ιδιαιτεροτήτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την προσωπική διαδρομή. Τούτο σημαίνει ότι 
για να λειτουργήσει η εκάστοτε μαθησιακή ομάδα πρέπει να είναι σε σημαντικό βαθμό 
ξεκαθαρισμένα στοιχεία τα οποία διευκολύνουν τον ανταγωνισμό έναντι του συναγωνισμού με 
άμιλλα στη σχολική τάξη. 

Οι δεξιότητες ως υποκατηγορίες των ικανοτήτων εξυπηρετούν τη σχολική πραγματικότητα και 
εξειδικευόμενες προωθούν τη σταδιοδρομία, την ομαλή (με την έννοια της κανονικότητας) ένταξη 
στο σύνολο και την προσωπική ανάπτυξη. 

Κατά την άποψή μας η συγκεκριμένη επίσκεψη ενδυναμώνει την προθυμία για μάθηση γιατί: 
 Ευνοεί τη δημιουργία σχεδίων ανακάλυψης τρόπων/διαδρομών μάθησης  
 Ενισχύει τη βελτίωση των επιτευγμάτων (συλλογικά) 
Σε επίπεδο μονάδας συνδράμει θετικά: 
 στην ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
 στη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων αυτού 
επειδή σχετίζεται με τη διαπίστωση προσόντων, την ετοιμότητα και τη διαθεσιμότητα του 
προσωπικού. 
Παράλληλα: 
 Αποτελεί αφετηρία σεναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
 Υποστηρίζει την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
 Εξυπηρετεί τον  εκπαιδευτικό επαγγελματισμό 
 Προσεγγίζει σενάρια επιστημονικής δράσης         

Οι συμμετοχικές ενέργειες που ακολουθούν τη συγκεκριμένη δράση συνάδουν με την 
αποστολή του εργαστηριακού κέντρου(Ε.Κ) και ενυπάρχει στους στόχους οι οποίοι κατατέθηκαν 
στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Επιπρόσθετα υποστηρίζει το μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να υπηρετεί ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Το μοντέλο σχεδιασμού με καινοτομική αντίληψη «δράττεσθαι» υπηρετεί δημιουργικά τις 
ευκαιρίες συνεχούς βελτίωσης, τις αναγκαίες περιστάσεις αλλαγής και όλες τις αφορμές για 
πολυμορφία στη μαθησιακή διαδικασία. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσω της διαμόρφωσης 
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κλίματος αξιοποίησης της καινοτομίας και της δημιουργικότητας δίνει αξία επειδή προβάλλονται 
ποιοτικά χαρακτηριστικά για Δημιουργική εμπλοκή. 

Τούτη συνθέτει: 
 Κίνητρα ενεργού συμμετοχής (ενδιαφέρον) 
 Ενθάρρυνση (ετοιμότητα) 
 Σχεδιασμός – υποστήριξη (διάθεση) 
 Συνεργασία (ομαδική λειτουργία, διατύπωση απόψεων) (Μηλιωρίτσας, 2009). 

Κρίσιμο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης δράσης είναι η ένταξή της στην αξιολόγηση της 
διδασκαλίας. Ειδικότερα αναφέρεται στην καταλληλότητα δραστηριοτήτων για ανάπτυξη 
γνωστικών δεξιοτήτων, συναισθηματικών, κοινωνικών και μεταγνωστικών. Άλλωστε, σχετίζεται 
με την ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών, τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-
μαθητών και μεταξύ των μαθητών/τριών. Διευρύνοντας συναρτάται με το κλίμα και τις σχέσεις 
στο σχολείο, τη διοίκηση της τάξης, τη δραστηριοποίηση και την παρακίνηση του μαθητικού 
δυναμικού. Η καινοτομική αντίληψη δράσης εστιάζει εύστοχα στο: « καινοτομικά δρᾶν - 
επιτελικά δράττεσθαι». Η δράση που αναλήφθηκε αφορά το δείκτη «μαθησιακές πρακτικές». Στο 
πλαίσιο της πραγματικότητας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της μονάδας αποτελεί 
κομμάτι των συνολικότερων πρακτικών επίτευξης στόχων, εκπλήρωσης της αποστολής, 
συμπληρωματικότητας του οράματος και ενίσχυσης των ανησυχιών της ηγεσίας για αύξηση της 
ικανότητας εξωστρέφειας.  

Αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα επειδή η βαθύτερη ενασχόληση με τις δεξιότητες είναι 
κρίσιμη αφού αυτές νοηματοδοτούν τη διδασκαλία και διασαφηνίζουν τη μάθηση. Οι δεξιότητες 
συναρτώνται και συνάδουν με το εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η αποτύπωση 
απόψεων για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (από εμπειρίες της καθημερινής πρακτικής 
μέσα στην τάξη) αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα μελέτης των δεξιοτήτων και επισημαίνουν τη 
σημασία  των θεωρήσεων όπως αυτές ενυπάρχουν στη σχολική κοινότητα. 

Η στενή αλληλοσυσχέτιση δεξιοτήτων και αναλυτικών προγραμμάτων αποτυπώνεται σε 
ποσοτική εμπειρική έρευνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά (Μηλιωρίτσας, 2009) στο ίδιο 
σχολικό/εκπαιδευτικό περιβάλλον(με αυτό της παρούσας μελέτης), όπου με βάση τα δεδομένα 
αυτής αναδεικνύεται ελλιπής ανταπόκριση στην πραγματικότητα (27%), δεν λαμβάνουν υπόψη το 
σχολικό περιβάλλον (70%), καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας διδασκαλίας (θετικά 27%), 
παρέχουν ποικίλες γνώσεις χωρίς σύνδεση (50%),  είναι συμβατά με το επίπεδο των 
μαθητών/τριών (θετικά 15%), παρουσιάζουν συμβατότητα με τις σύγχρονες απαιτήσεις του 
επαγγέλματος (θετικά 29%),  λαμβάνουν  υπόψη το επίπεδο των μαθητών/τριών (19%). 

Η προστιθέμενη αξία (από την παρούσα μελέτη) επισημαίνεται στα ακόλουθα: 
 Ο εκπαιδευτικός παρωθείται να διερευνήσει το πεδίο της υπάρχουσας γνώσης του μαθητή. 

Ακολούθως καλείται να σχεδιάσει δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων. Λόγω αυτού 
καταφεύγει σε ερωτήσεις και ασκήσεις ελέγχου, σε μια σχεδιασμένη τακτική για να εμπλέξει 
το παιδί ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Moll & Whitemore, 1999). 

 Παρέχονται ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς για δυνατότητες  παρακίνησης των 
μαθητών/τριών  ώστε σύμφωνα με Edwards & Mercer, (2001) «να μπορούν να πετύχουν 
πράγματα που είναι δύσκολο να πετύχουν μόνα τους». 

 Ο διάλογος, η συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών στην εργαστηριακή αίθουσα 
στο πλαίσιο της επίσκεψης (γνωριμίας με το περιβάλλον όπου θα εξασκηθούν την επόμενη 
χρονιά) και εκτός του κλίματος υποχρεωτικότητας του συμβατικού μαθήματος δυνητικά 
αποτελεί πηγή πληροφοριών για να σχεδιαστούν δραστηριότητες και εναλλακτικά σενάρια 
διδασκαλίας και μάθησης. 
Αυτά μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων ελέγχου αποτελούν σύμφωνα με Moll &        Whitemore 

(1999) «μια σχεδιασμένη τακτική για να εμπλέξει το παιδί ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία». 
 Κατηγοριοποίηση ανά είδος/ταξινόμηση των δυνατών ατομικών δεξιοτήτων στον ατομικό 

φάκελο μαθητή και την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων αυτών (για την αποστολή και το 
όραμα της μονάδας, την τροποποίηση κάποιων λειτουργικών διαδικασιών και την βελτίωση 
οργανωτικών παρεμβατικών ενεργειών). 
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Υλοποίηση της δράσης 

Για τα τμήματα πρωινού κύκλου (υποστηριζόμενης μονάδας της οποίας οι μαθητές/τριες 
μετακινούνται στο εργαστηριακό κέντρο δύο ημέρες την εβδομάδα, η επίσκεψη έγινε στις 12-4-16 
(ένα τμήμα) και στις 19-4-16 (το άλλο τμήμα). Η δράση για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας 
διεξήχθη στις 09-5-16 και για το βραδινό κύκλο στις 11-5-2016. 

Στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού η άλλη ομάδα πέντε τμημάτων 
του πρωινού κύκλου επισκέφθηκε τη μονάδα από 31-3-16 μέχρι και  22-4-16 και στις 10-5-16. Τα 
ερωτηματολόγια δόθηκαν με την ολοκλήρωση της επίσκεψης σε όλα τα εργαστήρια κατεύθυνσης. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποσοτική διερεύνηση με εργαλείο συλλογής 
ερωτηματολόγιο. Δόθηκαν τα 165 ερωτηματολόγια στο χώρο διεξαγωγής της  δράσης μετά την 
ολοκλήρωση των επισκέψεων. Συμπληρώθηκαν 139 ερωτηματολόγια.  Ήταν: 33 πρωινού κύκλου 
(υποστηριζόμενης μονάδας της οποίας οι μαθητές/τριες μετακινούνται δύο ημέρες την εβδομάδα 
με επτάωρο πρόγραμμα λειτουργίας), 67 πρωινού κύκλου, 19 εσπερινού κύκλου που λειτουργούν 
στο ίδιο σχολικό συγκρότημα και 20 του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας της περιοχής όπου εδρεύει 
το Ε.Κ. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό. Τα ποσοτικά δεδομένα και τα ποιοτικά σχόλια των 
συμμετεχόντων προσφέρουν στοιχεία τα οποία αφορούν αυτό που πραγματικά συμβαίνει.  

Ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καλύπτουν μια πληθώρα λόγων οι οποίοι αναφέρονται στη 
διαδικασία οργάνωσης της διδασκαλίας και της αποτίμησης αποτελεσμάτων σχετιζομένων με τους 
αρχικούς στόχους. 

Ενδυναμώνοντας τη μάθηση, η υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων απαιτεί δυναμικές 
μορφές διδακτικών προσεγγίσεων οι οποίες δεν επεκτείνουν επιφανειακά την εργαστηριακή 
αίθουσα αλλά βαθαίνουν τη διδακτική τεχνική (Μηλιωρίτσας, Ε & Θ, 2010). Εξαιτίας αυτού  
μορφές διαφοροποιημένης  διδασκαλίας δίνουν έμφαση στο/στη μαθητή/τρια  και στην 
προσωπικότητα αυτού. Δηλαδή η διαδρομή στην πορεία μάθησης επιδρά ποιοτικά. Ακόμη, ο 
σχεδιασμός με το κατάλληλο σενάριο και μια κατά περίπτωση «επιθετική» εισήγηση διαμορφώνει 
δυναμική διαδικασία οπότε ως διδακτική μεθοδολογία παρέχει ανατροφοδότηση και ως εργαλείο 
της διδακτικής πράξης ευνοεί το ρυθμό και τη ροή της μαθησιακής διαδικασίας (Μηλιωρίτσας, 
2009). 

Επειδή οι αφετηρίες, οι (μαθητικές) διαδρομές, οι εμπειρίες δεν είναι ίδιες ανακύπτει 
διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα στάδια διεξαγωγής της διδασκαλίας για απόκτηση δεξιοτήτων. 
Ακόμη το ανομοιογενές επίπεδο των μαθητών, οι κοινωνικές συνθήκες στις οποίες μαθαίνουν, οι 
εμπειρίες που μεταφέρουν, οι στόχοι τους οποίους έχουν και οι επιλογές τις οποίες πρέπει να 
κάνουν για σταδιοδρομία απαιτεί περιβάλλον εκπαίδευσης με διδακτικές προσεγγίσεις ικανές να 
ενισχύουν την αυτοαντίληψη, να ενδυναμώνουν στάσεις –συμπεριφορές ένταξης στην εργασία και 
ανέλιξής τους με διαρκείς μεταβολές των τρόπων εφαρμογής της αυτοαντίληψης στην εργασιακή 
δράση. Επιπλέον στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ενυπάρχουν συστηματικές προσπάθειες για τη 
διευκόλυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης του  μαθητή μέσω ποικίλων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων μιας ορθά σχεδιασμένης διδακτικής προσέγγισης καθώς και παρεμβάσεις 
καθοδήγησης επιλογών σταδιοδρομίας μέσα από οργανωμένα υποσύνολα σχεδίων βελτίωσης 
ικανοτήτων και απόκτησης δεξιοτήτων με βάση το «πως μαθαίνω». Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται 
με ενισχυμένες/μοντελοποιημένες  πλαισιακής λειτουργίας εργαστηριακές διδασκαλίες στις 
οποίες οι ανοχές αστοχιών δύναται να εκτιμηθούν (Μηλιωρίτσας, 2015γ).              .              

Το ευρύ φάσμα απαντήσεων  αποκαλύπτει μια σειρά διδακτικών χαρακτηριστικών και μια 
αναγκαία ταξινομία μαθησιακών ποιοτικών δεικτών αξιοποίησης του καμβά σχεδιασμού των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  της εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Υλοποίηση  και  διαπιστώσεις 
Αναφορικά  με το βαθμό συμφωνίας τους, «η  επίσκεψη στο εργαστηριακό κέντρο» προκάλεσε 

το ενδιαφέρον τους θετικά (84%), Δεγ:15%, απαντούν αρνητικά(39%). Η περιέργειά τους 
προκλήθηκε θετικά (56%) και μόνο στο 2% αρνητικά (ενώ Δεγ:26%). Διαφαίνεται μια 
επιφυλακτικότητα για τις λέξεις ενδιαφέρον και περιέργεια (πιθανόν τη συνδέουν με δέσμευση, 
υπευθυνότητα και επίδοση ή χαμηλές προσδοκίες και αδύναμα κίνητρα). Αναδεικνύεται η ανάγκη 
σχολαστικού σχεδιασμού δραστηριοτήτων ώστε οι διδακτικές δεσμεύσεις να επιβάλλουν μέριμνες 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και με δυνατότητα επιβεβαίωσης με ρεαλιστική προσέγγιση. 

Η συγκεκριμένη επίσκεψη «εξυπηρετεί τον τρόπο που ο μαθητής μαθαίνει» και συμφωνούν 
θετικά (συμφωνώ απόλυτα και συμφωνώ) έξι στους δέκα. Ένας στους τέσσερις δεν έχει γνώμη και 
το 15% απαντά αρνητικά (διαφωνώ και διαφωνώ απόλυτα). Από τα ποσοτικά δεδομένα λοιπόν, 
υπάρχει εκπαιδευτικός χώρος, κρίσιμα ικανός, για την αποκρυστάλλωση των διαδρομών 
ανάπτυξης δεξιοτήτων για να μάθει ο μαθητής πως μαθαίνει. Άλλωστε αυτό αποτελεί σημαντική 
αξία στη διαφοροποίηση (UNESCO, 2002). 

Διάγραμμα 1: Βαθμός συμφωνίας: ενδιαφέρον, περιέργεια, τρόπος μανθάνειν 

Ως προς την ικανοποίηση -ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση θεωρούν ότι  
- Η προσωπική τους συμμετοχή στην επίσκεψη ήταν: άριστη (17%), πολύ καλή (52%), καλή 

(25%), μέτρια (6%). Δεν υπήρξε επιλογή της διαβάθμισης «κακή». ΔΑ:16.                           
- Ερωτώμενοι για τη συμμετοχή των συμμαθητών/τριών τους στην επίσκεψη  θεωρούν ότι ήταν: 

άριστη (26%), πολύ καλή (48%), καλή (20%), μέτρια (6%). Δεν υπήρξε επιλογή της 
διαβάθμισης «κακή». Δεν απάντησαν (ΔΑ): 24. Κάποιοι από τις νεότερες ηλικίες απαντούν με 
προβάδισμα υπέρ τους σε σχέση με τη συμμετοχή των άλλων(συμμαθητών). 

Ειδικότερες διαπιστώσεις 
Η συγκεκριμένη επίσκεψη μου έδωσε τη δυνατότητα να διακρίνω/σκεφθώ ευκαιρίες / 

δυνατότητες σχετικά με τη μαθησιακή μου πορεία:  

74%

56%

60%

15%

26%

25%

39%

2%
15%

θετικά

Δεγ

αρνητικά

προκαλεί το ενδιαφέρον σου προκαλεί την περιέργειά σου εξυπηρετεί τον τρόπο που ο μαθητής μαθαίνει
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Σημειώστε βάζοντας ένα «X» στο κατάλληλο πλαίσιο 
 
Αρνητικά: καθόλου και λίγο  
Θετικά: πολύ και πάρα πολύ αρ

νη
τι

κά
 

αρ
κε

τά
 

θε
τι

κά
 

1.Νομίζω ότι στο εργαστήριο μπορώ να συνδέσω τη θεωρία με την 
πρακτική 15% 44% 41%
2.Θεωρώ ότι αρκετά γεγονότα/ασκήσεις στο εργαστήριο συνδέονται με το 
πεδίο εργασίας και την επιστημονική γνώση 
μελέτης. 16% 47% 37%
3.Με τις τεχνικές γνώσεις θα μπορώ να ερμηνεύσω φαινόμενα  
της καθημερινής ζωής 22% 37% 41%
4.Θεωρώ ότι θα αποκτήσω τεχνικές γνώσεις στη χρήση υλικών, 
εργαλείων, οργάνων. 10% 42% 48%
5.Μπορώ να αποκτήσω χειρωνακτική επιδεξιότητα 15% 41% 44%
6.Θεωρώ ότι αποκτώ ικανότητα ομαδικής εργασίας 20% 34% 46%
7.Μπορώ να πάρω πρωτοβουλίες και να βελτιώσω την αυτοεκτίμησή μου 18% 40% 42%
8.Μπορώ να αποκτήσω ικανότητα προσαρμογής, 15% 45% 40%
9.Θεωρώ ότι υπάρχουν ευκαιρίες για δημιουργικότητα 19% 36% 45%
10.Θεωρώ ότι ενισχύεται η διάθεση για μάθηση 23% 38% 39%
11.Μπορώ να αποκτήσω ικανότητα εφαρμογής νέων γνώσεων  13% 38% 49%
12.Θεωρώ ότι υποστηρίζεται η άσκηση με υπευθυνότητα 15% 52% 33%
13.Μπορώ να διαχειρίζομαι κατάλληλα το χρόνο για την επίλυση ενός 
προβλήματος 26% 50% 22%
14.Θεωρώ ότι ευνοείται η συνεργασία με όλους, δίνοντας έμφαση στη 
διαφορετικότητα 26% 38% 36%
15.Πιστεύω ότι μπορώ να βελτιώσω τις ικανότητες χρήσης και 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών 
(σχετικά με εργαστηριακές ασκήσεις) 17% 45% 38%
16.Θεωρώ ότι το εργαστήριο προσφέρεται για δεξιότητες που σχετίζονται 
με το τι λέμε, πότε το λέμε και πώς το λέμε. 26% 41% 33%
17.Θεωρώ ότι αξιολογείται η ατομική συνεισφορά μου στην ομαδική 
εργασία 25% 40% 35%
18.Μπορώ να στηρίζω τις ατομικές  μου απόψεις και  επιλογές 25% 35% 40%
19.Μπορώ να ασκήσω επιρροή στα μέλη της ομάδας κατά την διεξαγωγή 
μιας εργαστηριακής άσκησης 22% 44% 34%
20.Θεωρώ ότι μπορώ να ανακαλύπτω τρόπους επίλυσης προβλημάτων 
(κατά την πορεία της εργαστηριακής άσκησης) 14% 34% 52%
21.Μπορώ να αποκτήσω εμπειρία και μάθηση μέσω 
της εργασίας (πρακτική εξάσκηση) 13% 34% 53%
22.Μπορώ να μάθω με ποιο τρόπο μπορώ να μαθαίνω 13% 43% 44%

Πίνακας 1: Ποσοστά απαντήσεων (διαβαθμισμένων επιλογών) 

Οι τιμές των ποσοστών στις αρνητικές απαντήσεις μας δηλώνουν τα περιθώρια  για σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων ώστε στην αξιολογική διαδικασία διδασκαλίας να ενισχύεται η διάσταση 
μάθησης και ανάπτυξης. Αυτές αφορούν το μαθητικό δυναμικό, ενδιαφέρει το ανθρώπινο 
δυναμικό και υποστηρίζει την αποστολή της μονάδας καθώς διαμορφώνει το όραμα δίνοντας 
έμφαση στην κουλτούρα. Με άλλα λόγια αποτελεί παράμετρο διαλόγου συνεργασίας των 
εμπλεκόμενων στη σχολική κοινότητα καθώς παράλληλα καταγράφεται ως  καταλυτικός 
παράγοντας ικανοποίησης (μαθησιακής ή εργασιακής αντίστοιχα) επειδή ικανοποιεί ανάγκες, 
προσδοκίες, ενδιαφέροντα και ποιότητα  παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Στο εργαστηριακό περιβάλλον: 
 
Σημειώστε βάζοντας ένα «X» στο κατάλληλο πλαίσιο 
 
Αρνητικά: καθόλου και λίγο  
Θετικά: πολύ και πάρα πολύ 
 αρ

νη
τι

κά
 

αρ
κε

τά
 

θε
τι

κά
 

1.Θεωρώ ότι μπορώ  να μιλάω για αυτά που σκέφτομαι σε σχέση με την πορεία 
της πρακτικής εξάσκησης 

 
40% 

 
30% 

 
30% 

2.Θεωρώ ότι μπορώ  να αποκτήσω ικανότητες να λύνω προβλήματα της 
καθημερινής ζωής και της εργασίας 

 
19% 

 
38% 

 
43% 

3.Θεωρώ ότι έχω τη δυνατότητα να ρωτήσω και να αντιπαραβάλλω πιθανές 
λύσεις ή υποθέσεις. 

 
19% 

 
39% 

 
42% 

4.Θεωρώ ότι έχω τη δυνατότητα να ενσωματώνω την εφαρμογή ορισμένων 
θεωρητικών εννοιών και να ερμηνεύσω γεγονότα του φυσικού κόσμου 

 
15% 

 
40% 

 
45% 

5.Θεωρώ ότι μπορώ να κατανοήσω την αλληλεπίδραση με το φυσικό 
περιβάλλον 

 
21% 

 
46% 

 
33% 

6.Θεωρώ ότι μπορώ να κατανοώ τα δεδομένα ενός προβλήματος 29% 40% 31% 

7.Θεωρώ ότι μπορώ να σχεδιάζω την πορεία της λύσης του προβλήματος 30% 36% 34% 

Πίνακας 2: Ποσοστά απαντήσεων (διαβαθμισμένων επιλογών) 

Η αναστοχαστική αποτίμηση των αποτελεσμάτων(δεδομένων) του προηγούμενου πίνακα 
οδηγεί σε ενδιαφέρουσες αφετηρίες δράσης σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 
σεναρίων διαφοροποιημένης διδασκαλίας η οποία είναι αναγκαία εξαιτίας της σύνθεσης του 
μαθητικού δυναμικού. Αυτές αφορούν:  
 τις γνωστικές δεξιότητες οι οποίες ως μαθησιακή πρακτική εμπλέκουν το διδασκόμενο και 

εξυπηρετούν το διδάσκοντα στις διδακτικές πρακτικές με στόχο την ευρηματική πορεία της 
μάθησης. 

 τη σημαντικότητα  και  ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων (αλλαγές στο γνωστικό υπόβαθρο, 
εννοιολογικές αλλαγές, ορολογικές τροποποιήσεις, ενεργός συμμετοχή). Παράλληλα συνάδουν 
με  τρείς  βασικές γνωστικές δεξιότητες (δημιουργικότητα,  κρίση και αξιολόγηση) οι οποίες 
είναι αναγκαίες για τη σε βάθος αναζήτηση των αιτίων, την πολλαπλότητα των διερευνήσεων 
και την επαναδιαπραγμάτευση των απόψεων. 

 την ανάληψη ευθύνης για τη μαθησιακή διαδικασία 
 την οργάνωση σε ομάδες και την αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων, των προσωπικών 

εμπειριών, των ίδιων αναγκών και ατομικών προσδοκιών.  

Συνοψίζοντας:  
Με βάση λοιπόν τα ευρήματα μπορούν να απαντηθούν καθημερινά ερωτήματα από την 

πραγματικότητα στην τάξη αναφορικά με: 
 υπάρχει αυτόνομη πρακτική; 
 αλληλοσυμπληρώνονται ικανότητες; 
 συνεπικουρούνται όλες; 
 πώς δρα σε αυτές η άρρητη γνώση; 
 πώς, ποιος και πότε, ο συνδυασμός μέσων και μεθόδων προσθέτει αξία; Είναι κατανοητός; Με 

ποιό τρόπο μπορεί να γίνει αντιληπτός στη μαθητική κοινότητα ώστε να επικοινωνηθεί στην 
τοπική κοινωνία και να παράξει αποτελέσματα μέσω της εξωστρέφειας; 

Συμπεράσματα 

Το ζητούμενο σήμερα (εμφατικά περισσότερο από άλλοτε) λόγω της αβεβαιότητας, της 
μεταβλητότητας και του υφιστάμενου κοινωνικού μοντέλου πρέπει να απαντά έντονα αρνητικά με 
πειστικό τρόπο σε οτιδήποτε: 
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 Τυποποιεί τη διδασκαλία 
 Δυσχεραίνει τη συνολική-σφαιρική ενημέρωση, εφόσον αποσυνθέτει τη διδασκαλία 
 Δεν ευνοεί την επικαιρότητα του περιεχομένου 
 Περιορίζει την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών 

Οι παραπάνω επιφυλάξεις συνάδουν με την πολυπλοκότητα και προβληματική των 
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (από το σχεδιασμό στην υλοποίηση) καθώς οι 
αλληλοσυσχετιζόμενες  μεταβλητές αφορούν  στόχους-εφαρμογή-αποτίμηση (Μηλιωρίτσας, 
2011). 

Βαθύτερη ανάλυση των δεδομένων τούτης της εμπειρικής έρευνας δύναται να αξιολογηθούν 
στο εκάστοτε σχολικό περιβάλλον και να διευκολύνουν την ηγετική συμπεριφορά (της σχολικής 
διοίκησης) επειδή συνάδουν με μαθητικές συμπεριφορές, αλληλεξαρτώνται με κανόνες, ρόλους 
και αξίες και συσχετίζονται με: 
 Τον τρόπο που κάθε μέλος του μαθητικού δυναμικού διαχειρίζεται τα δικαιώματά του έναντι 

των μαθητικών του υποχρεώσεων 
 Τις δικαιολογίες που παραθέτουν ως ερμηνεία σε συμβάντα δικών τους ενεργειών που 

παρεκκλίνουν του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας 
 Το πώς λειτουργούν στην καθημερινότητά τους στη σχολική κοινότητα 
 Την κοινωνικογνωστική μάθηση. Σύμφωνα με Bandura (1976)  η προσέγγιση αυτή «στην 

κοινωνική ψυχολογία θεωρείται ένα μέρος του ευρύτερου χώρου των θεωριών της 
κοινωνικοποίησης. Με τον όρο «κοινωνικοποίηση» εννοούμε, μεταξύ άλλων, την αφομοίωση 
από το άτομο αξιών, κανόνων, ρόλων, απόψεων, τρόπων συμπεριφοράς από την ομάδα και το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον» (Γεωργογιάννης, 2004, σ.σ. 57-58). Τούτο αποτελεί βασικό 
στοιχείο λόγω της διαμορφούμενης σημερινής σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού και των 
διαφορετικών αναγκών και προσδοκιών. 

 Την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας και τη διαμόρφωση βημάτων επαγωγικής τεκμηρίωσης 
των απόψεών τους για εκπαιδευτικό συμβάν/στιγμιότυπο ή λύσεων (κατά την επιτέλεση) επί 
συγκεκριμένου προβλήματος. 

Λόγοι υπέρ (της ενεργούμενης παρέμβασης με καινοτομική αντίληψη δράσης):  
 Επικουρεί την ικανότητα εξωστρέφειας της μονάδας 
 Ενσωματώνει λογικές ανακαλυπτικής εκπαιδευτικής δράσης 
 Συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ικανότητας ενσυναίσθησης 
 Διαχείριση της τάξης (από απλά παρατηρήσιμα κατά τη δράση αυτή περιστατικά και 

εμπλουτισμό του κανονισμού λειτουργίας των επιμέρους εργαστηρίων κατεύθυνσης και 
ευρύτερα του  εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της μονάδας) 

 Διευκολύνεται η διαμόρφωση κοινών αξιών 
 Οδηγεί στη συλλογική και συνολική αποδοχή κανόνων 
 Εξυπηρετεί την επαγωγική μέσω ατομικής συμμετοχής παραγωγή και καταγραφή του 

συμβολαίου με το οποίο θα πορευτούν τη σχολική χρονιά 
Ειδικότερα μπορούν να αναδειχθούν στοιχεία που σχετίζονται με: 
 Την εσωστρέφεια της οικογένειας 
 Την επιρροή του υφιστάμενου κοινωνικού μοντέλου στην οικογενειακή ζωή 
 Τους ρόλους και την ανάληψη αυτών στην καθημερινή πραγματικότητα 
 Το «εκπαιδευτικό κλίμα της οικογένειας που δημιουργείται με την οικογενειακή αγωγή» 

(Milhoffer, Poggeler, 1991, σ. 3413). 
Η σημαντικότητα της παρέμβασης εστιάζεται σε ευκαιρίες αξιοποίησης: 
• Ανοικτών προγραμμάτων 
• Πρωτοβουλιών δημιουργικότητας 
• Σχεδιασμού βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
• Δημιουργίας σεναρίων μαθησιακής πορείας(για την εκάστοτε διδακτική ενότητα) 
• Εμπλουτισμού ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητικών επιτευγμάτων 
• Ανακάλυψης περισσότερων παραμέτρων ποιοτικής μαθησιακής πρακτικής  
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• Παρακίνησης δοκιμασμένων (στο συγκεκριμένο περιβάλλον) ενεργειών 
Ειδικότερα: 
• Διευκολύνονται προσπάθειες ένταξης εναλλακτικών τύπων διδακτικών ενεργειών με 

βάση τις γενικές ενδείξεις 
• Εντάσσονται σενάρια δραστηριοτήτων με περιθώρια ελευθερίας 
• Ενσωματώνονται σταδιακά αντιλήψεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας  
• Διαμορφώνονται άτυπα υποκριτήρια στις ρούπρικες αξιολόγησης  
• Ενδυναμώνονται αντιλήψεις και θεωρήσεις αναφορικά με την κατανόηση του φυσικού 

κόσμου 
• Κοινοποιούνται αξιόλογες συμμετοχικές λειτουργίες 
• Μοχλεύεται η άρρητη γνώση 
• Αναδύονται άτυπες μορφές καινοτομικής αντίληψης δράσης στο σχολικό περιβάλλον  
• Επιτυγχάνονται καλές πρακτικές 
• Καταγράφονται συμπεριφορές ανοιχτότητας και κοινωνικής ευθύνης 

Πρόταση 

Η εξασφάλιση συνεργειών και η συμμετοχή σε δίκτυα με αντικείμενο τα υποσύνολα 
δεξιοτήτων αποτελεί διαρκή βελτιωτική στοχοθεσία στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης 
και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού. Τούτα υποστηρίζουν ενεργά το μαθητικό δυναμικό 
καθώς ταυτόχρονα  αποτυπώνεται η αλληλεπίδραση και δυνητικά αποτιμάται το επίπεδο και ο 
βαθμός συγχρονισμού στο κατά περίπτωση εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Προτείνεται η δημιουργία βάσεων δεδομένων με αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα επειδή η 
καταλογοποίηση δεξιοτήτων και η ενασχόληση με αυτές (πώς οικοδομούνται, πως 
υποστηρίζονται και σε ποιες συνθήκες διαμορφώνονται) αναδεικνύουν την   προσιτότητα του 
εκπαιδευτικού αποτελέσματος, τα εργαστηριακά επιτεύγματα και πτυχές της φιλομάθησης. Με 
άλλα λόγια μπορούν να υπάρξουν ισχυρά δεδομένα και αξιόλογα κριτήρια για να αξιοποιηθούν 
στην παραγωγή. Δηλαδή θα μπορούν οι δεξιότητες να κριθούν ωφέλιμες εφόσον θα 
συνυπηρετούν το υλοποιούμενο παραγωγικό μοντέλο (της χώρας) και κατ΄ επέκταση θα 
συμμετέχουν (ως προστιθέμενη αξία) στη διαμόρφωση ενός υγιούς αναπτυξιακού εγχώριου 
οικονομικού υποδείγματος. 
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Εμβάπτιση» για «Ανάδυση»: επαγγελματική ανάπτυξη διδασκόντων 
πάνω στη χρήση πολυαισθητικών, εικονικών κόσμων προσομοίωσης για 

εκθετική γλωσσοδιδασκαλία 
 

Γαλάνη Έλενα 
Διδάσκουσα την Αγγλική γλώσσα, Εκπαιδεύτρια 

ΚΞΓ, ΚΔΒΜ 
helenagalani2010@gmail.com 

Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και συμπερασμάτων μου με βάση 
πρακτική εφαρμογή, νασκιαγραφήσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης διδακτικών τεχνικών σε εικονικό 
κόσμο για την επιταχυνόμενη απόκτηση της ξένης γλώσσας. Η εργασία επικεντρώνεται στην αποτύπωση 
των βασικών αρχών που ενισχύουν την εκπαίδευση διδασκόντων ξένης γλώσσας μέσω εικονικού κόσμου 
για τη γλωσσοδιδασκαλία όλων των ηλικιών με παράλληλη χρήσηMoodlecloud,της τεχνικήςmachinima και 
σεναρίων-παιχνιδιών που σχεδιάζονται με βάσηεντολοδεσμώνκαι «χτισίματος» σε τρισδιάστατο 
περιβάλλον.Μελετά την αντίδραση των εκπαιδευομένων καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
μάθησηςσε πρόγραμμα ΔΒΜ. Επίσης,για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας, προτείνει την 
εκπαίδευση διδασκόντων στην αξιοποίησητου τρισδιάστατου εικονικού κόσμου στην γλωσσοδιδασκαλία 
κάθε βαθμίδας μέσω αντεστραμμένηςή και σύμμεικτης εκπαίδευσης ώστε να δημιουργούνται θετική στάση 
ως προς τη μάθηση, ενεργή συμμετοχικότητα και μείωση του «ψηφιακού χάσματος». 
Λέξεις κλειδιά: εικονικος κόσμος, απόκτηση, διάδραση, εκθετική μάθηση, Διεκπεραιωτικές 
Δραστηριότητες, «εμβάπτιση» 

Εισαγωγή 
Οι δυνατότητες εικονικών κόσμων έρχονται να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία και τη μαθησιακή 

εμπειρία τόσο ώστε να γίνεται αδύνατη η αποστασιωποίηση από την χρήση αυτής της τεχνολογίας 
και να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των μαθησιακών τύπων. Με βάση προσωπικά μου 
συμπεράσματα ως νικήτρια του πρώτου βραβείου CAMELOT 2015 (CreatingMachinima 
Empowers Live Online Language Teaching and Learning),ως συντονίστρια στο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης καθηγητών ViLLAGE(Virtual Language Learning And Gaming Environment) και 
μέσα από ανάλογη διδακτικήεμπειρία και βιβλιογραφία πιστεύω πως, για την επίσπευση της 
υλοποίησης όλων των επιθυμητών εκπαιδευτικών στόχων, αξίζει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εκπαίδευση διδασκόντων ώστε να αναπτύξουν ευχέρεια στη δημιουργία εικονικών 
δραστηριοτήτων/παιχνιδιών, στο χτίσιμο τρισδιάστατων αντικειμένων με ενσωματωμένη δέσμη 
εντολών και εικονικών κατασκευών, ανάλογα με τις διδακτικές τους ανάγκες (Liakos & Galani, 
2016).   

Το 1999, ο DavidEastment ανέπτυξε τις προτάσεις του σχετικά με τη δυναμική και τους 
τρόπους χρήσης των τότε διαθέσιμων εργαλείων του Διαδικτύου για την διδασκαλία της Αγγλικής 
γλώσσας μέσωτηλεδιάσκεψης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδων ειδήσεων, διαδικτυακών 
λεξικών αλλά και Webchat.  Αναφέρει χαρακτηριστικά τη χρήση παιχνιδιών σε περιβάλλοντα  για 
πολλαπλούς χρήστες που αναπτύχθηκαν στη δεκαετία 1960 με την μορφή MUDs, ή 'Multi-
userDomains', 'Multi-UserDomainsObjectOrientated'(συντομογραφία του MOO – Objectoriented 
σύστημα εικονικής πραγματικότητας βασισμένο σε κείμενο) για αλληλεπίδραση σε πραγματικό 
χρόνο. 

Από τότε, η χρήση εικονικών κόσμων για την απόκτηση δεύτερης γλώσσας, έρχεται πιο κοντά 
στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων, και η ιδέα του Dewey για εμπειρική μάθηση αποκτά 
υπόσταση μέσα σε Εικονικούς Κόσμους (Sadler,2012) καθώς αυτοί στηρίζουν οποιαδήποτε 
περίσταση. Με εμφάνιση από το 2003, η χρήση εικονικού κόσμου ελκύει το ενδιαφέρον 
καθηγητών ξενόγλωσσης διδασκαλίας (Davies, EUROCALL 20011) και είναι το επίκεντρο 
ερευνητικών προγραμμάτων (AVALON, LANCELOT, CAMELOT, CALICO, EduNation)για μια 
πληθώρα λόγων. 
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σε όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών (Γαλάνη, 2015a). Στόχος λοιπόν είναι να 
αναπτυχθεί η ικανότητα των διδασκόντων να σχεδιάζουν και να δημιουργούν ευκαιρίες για 
Διερευνητική Μάθηση (Enquiry-basedLearning, Dostál, 2015), Διεκπαιρεωτικές Δραστηριότητες 
(task-basedlearning, Ellis, 2003)αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες του εικονικού 
περιβάλλοντος ώστε να αναπτύσσονται Ικανότητες κι επάρκειες (Competence-basedLearning) και 
να προάγεται προσωποποιημένη και διαφοροποιημένη προσέγγιση στην μάθηση 
(Personalised&DifferentiatedEducation),επισπεύδοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία και τους 
σκοπούς της. Με ευκαιρίες για εμπειρική μάθηση (Kolbστο Sadler, 2012)σε εικονικό κόσμο στο 
πλαίσιο ανάπτυξης Ικανοτήτων (Καλαντζή, 2006&EuropeanCommission, 2006), οι μαθητές 
προετοιμάζονται ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ευκολότερα στις μελοντικές απαιτήσεις 
του εργασιακού ή προσωπικού περιβάλλοντός τους στην ξένη γλώσσα.H«Εκθετική» μάθηση 
επιτυγχάνεται με επίκεντρο όχι μόνο την ανάπτυξη Γλωσσικών Επικοινωνιακών Ικανοτήτων κατά 
την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με εστίαση στο Ελληνικό Μοντέλο Ικανοτήτων και το Μοντέλο 
Ικανοτήτων Ηγεσίας (LeadershipCompetenceModel) τουCentralMichiganUniversity(Φύτρος 
2008). 

Παιχνίδι ή Εικονικός Κόσμος; 
O Gee (2008) αναφέρεται σε μια διαδικασία μέσα σε πλαίσιο (context)  ως «Μάτριξ 

εγκατεστημένης μάθησης» που καθοδηγείται από έναν στόχο, θέτοντας τις Εμπειρίες στην 
κορυφή μαζί με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές γίνονται δραστικές για τη μάθηση.  Τα 
αποτελεσματικά Παιχνίδια, τονίζει, ανταποκρίνονται σε αυτές τις συνθήκες. Συμπληρώνει όμως 
πως στην εκπαίδευση, ξεπερνούμε αυτό το όριο καθώς επιθυμούμε την δημιουργία κοινωνικών 
συστημάτων-παιχνιδιών που βεβαιώνουν πως οι ήδη υπάρχουσες εμπειρίες αξιοποιούνται στο 
Παιχνίδι. 

Η χρήση ανοικτού εικονικού κόσμου καλύπτει αυτή την ανάγκη. Με έρευνα επιβεβαιώνεται 
πως η ικανοποίηση μαθητών από την εκμάθηση σε εικονικό κόσμο όπως το Second Life είναι 
υψηλή όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικές Διεκπεραιωτικές Δραστηριότητες. Αναφέρονται επίσης 
σημαντικές ευκαιρίες για αυξημένα επίπεδα αφοσίωσης κατά τη μαθησιακή διαδικασία μέσα σε 
διαδικτυακά περιβάλλοντα (Schwienhorst, in Thomas, 2010a) για επίλυση προβλημάτων, 
συνεργατική μάθηση, χτίσιμο γνώσεων και δραστηριότητες βασισμένες σε σενάρια και ρόλους.  
Όπως διαπιστώνω και στην πράξη, ο Gibson (1979, p. 22;  127) χαρακτηριστικά αναφέρει πως 
εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει τον μαθητή προσωπικά και συναισθηματικά είναι ευκολότερο 
να ανακληθεί και κατά συνέπεια να εμπεδωθεί.  Δικαιολογημένα, σε περιβάλλον που παρέχει 
καθαρές αναφορές σε δραστικότητα (effectivity) κι επιδοχές (affordances) όπου η αμοιβαιότητα 
(mutuality) ανάμεσα στα αντικείμενα ενδυναμώνει την αντίληψη, οι «αξίες» και τα «νοήματα» 
των πραγμάτων γίνονται άμεσα κατανοητά (Gibson, 1979, 22; 127).   

Κατ’ επέκταση,είναι χρήσιμο να εκπαιδευτούν ξενόγλωσσοι καθηγητές ώστε να αντιληφθούν 
πως, με βάση Διεκπεραιωτικές Δραστηριότητες (tasks)(Thomas, 2010b) που μπορούν να 
σχεδιάζουν και να χτίζουν σε εικονικό κόσμο, πραγματώνεται το μαθητοκεντρικό μοντέλο 
ενεργητικής μάθησης και προάγεται η  απόκτηση και κατάκτηση της ξένης γλώσσας (Ellis, 2003; 
Nunan, 2005; Richards & Rodgers, 2001), με συνάφεια κι αυθεντικότητα των στόχων και του 
υλικού. Έτσι, αυτό το μαθητοκεντρικό μοντέλο ενεργητικής μάθησης διαφοροποιείται  από τις 
συνειδητές διαδικασίες εκμάθησης και την ταξινόμηση της γλωσσικής ύλης με αυστηρά 
μορφολογικά κριτήρια. Αυτός ο πιθανά υπεραπλουστευμένος διαχωρισμός αποτελεί εξήγηση των 
5 σταδίων απόκτησης μιας γλώσσας από το στάδιο της «σιωπηλής περιόδου» (‘silent period’) 
προς την «ανάδυση» (‘emergence’) και το τελικό στάδιο της «προχωρημένης ευφράδειας» 
(‘advanced fluency’).  Μέσω διαδικασίας που ξεπερνά τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας(Παρουσίαση-Εξάσκηση-Παραγωγή/Παρουσίαση-Εφαρμογή-Σύνθεση), 
συνεκτιμούνται Γνωστικοί, Κοινωνιοπολιτιστικοί, Γλωσσολογικοί και Θυμικοί παράγοντες καθώς 
και μαθησιακές, επικοινωνιακές στρατηγικές προς την εκπλήρωση ενός κεντρικού στόχου μέσα 
από στάδια (Haynes, 2007).  
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Αξίζει όμως να προσέξουμε συνοπτικά τις διαφορές ανάμεσα στα Παιχνίδια και τον Εικονικό 
Κόσμο ώστε να αντιληφθούμε την χρησιμότητά του στην ξενόγλωσση διδασκαλία και στην 
εκπαίδευση διδασκόντων ως προς τη χρήση του. 

Πίνακας 1: Οι βασικές διαφορές ανάμεσα στην χρήση Παιχνιδιών και 
Εικονικού Κόσμου 

Προσέγγιση Παιχνιδιού   Προσέγγιση Εικονικού Κόσμου___________________ 
Προκαθορισμένα στάδια        Ελευθερία επιλογής θεμάτων, γλωσσικών στόχων–

καθορίζονται από τον μαθητή ή/και διδάσκοντα. 
Σωστές/Λάθος απαντήσεις Χώρος για λάθη και αυτο-διόρθωση (machinima: ταινίες που 

δημιουργούνται από τους μαθητές και τον διδάσκοντα). 
Δημιουργικότητα. 

Νικητές&χαμένοι   Επίτευξη στόχων δραστηριότητας, χτίσιμο, επικοινωνία 
Στόχος: η νίκη  Στόχος: η χρήση της ξένης γλώσσας, αλληλεπίδραση, 

«εμβάπτιση». 
Κανονισμοί    Προσομοίωσησυμπεριφορών, λειτουργιών 
     Ενεργητική, προσωποποιημένη μάθηση. 
Θεματικά βασισμένο  Απεριόριστα θέματα, στόχοι μαθήματος με βάση  

 πραγματική/μη πραγματική ζωή, απεριόριστη δυνατότητα 
σχεδασμούενοτήτων. 

Μοντελοποίηση, αντιπροσώπευση Λειτουργικός: αξιοποίηση γλωσσικής συμπεριφοράς, 
ανάκτηση αυτοπεποίθησης, επιμονή για την ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας. 

Μηχανικές αποφάσεις ανά στάδιο Κριτική σκέψη.Διερευνητική μάθηση, επιστράτευση 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων 

Εμβάπτιση & Απόκτηση 
Κατά τη εφαρμογή των εν λόγω εργαλείων στα προγράμματά μου για την  Αγγλική γλώσσα με 

το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Λαμίας, παρατηρήθηκε πως, σε συνδιασμό με το Σύστημα 
Διαχείρισης Moodlecloud, διαδικτυακό κανάλι για τα machinima μας και το ανέμελο περιβάλλον 
του εικονικού κόσμου, χωρίς ειδικές γνώσεις στις νέες τεχνολογίες ή στη χρήση της εικονικής 
πλατφόρμας, οι εκπαιδευόμενοι ξεπερνούν περιοριστικά πλαίσια και προηγούμενες πάγιες 
αντιλήψεις για την ξένη γλώσσα κι επικεντρώνονται στη χρήση του γλωσσικού στόχου για την 
ολοκλήρωση της κάθε δραστηριότητας με αρωγό την τεχνολογία. Πίσω από την ανωνυμία ή την 
φτιαχτή ταυτότητα του πλασματικού τους χαρακτήρα ‘avatar’, χρησιμοποιούν σιωπηλά ή λεκτικά 
την ξένη γλώσσα - ανάλογα με το στάδιο μάθησης και αυτοπεποίθησης - αλληλεπιδρώντας ώστε 
να επιτελέσουν γλωσσολογικές λειτουργίες, να ακολουθήσουν οδηγίες με βάση εντολοδέσμη 
(script) που έχει εισάγει ο εκπαιδευτής τους, να αξιοποιήσουν διαδραστικά 3Δ αντικείμενα με 
κείμενο, εικόνα ή πολυμέσα κι εντολές, να φέρουν εις πέρας ένα σενάριο και να γυρίσουν το 
εκπαιδευτικό τους machinima (machine-cinema). Όπως επιβεβαιώνουν και οιRainbow και 
Schneider (2014), μια ταινίαmachinima φτιαγμένη από τον διδάσκοντα είναι η γρηγορότερη, 
φθηνότερη κι αποτελεσματικότερη απεικόνιση της μαθησιακής διαδικασίας και των στόχων της.  
Αλλά, με βάση την εμπειρία μου, και για τους μαθητές σε οποιοδήποτε στάδιο μάθησης και 
ηλικία, για την καλύτερη ποιότητα του machinima που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι, 
αναλλαμβάνουν την πρωτοβουλία να δοκιμάζουν και να βελτιώνουν την προφορά τους, κάνουν 
πρόβα τον διάλογό τουςήπροετοιμάζουν την ιστοριογραμμή και το εικονικό περιβάλλον πριν την 
καταγραφή του σεναρίου. Ακόμη και οι πιο σιωπηλοί μαθητές που συνήθως διακατέχονται από 
συστολές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, άμεσα συμμετέχουν σε διαλόγουςστην γλώσσα στόχο 
σε εικονικό κόσμο, αφού δώσουν λίγο χρόνο πριν βεβαιωθούν ότι πρόκειται για ασφαλή τεχνική 
που στηρίζει την ανέλιξή τους.   

Έτσι οι διδάσκοντες χρειάζεται να εκπαιδευτούν σε αυτού του είδους την τεχνική παραγωγής 
machinima σε εικονικό κόσμο, την οποία ήδη χρησιμοποιούν πολλοί μικροί μαθητές μας 
καθημερινά, καθώς η «εμβάπτιση» στη γλώσσα μέσω της εικονικής τεχνολογίας χαρακτηρίζεται 
από τη συμμετοχικότητα με διάδραση σε περιβάλλον και περιεχόμενο ενισχυμένο από μεστά 
μηνύματα.Με κατανοητά και αντιληπτά νοήματα δημιουργείται θετική επίδραση για φυσική 
επικοινωνία που οδηγεί στην κτήση της γλώσσας (Krashen, 1988), όπως και με την απόκτηση της 
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μητρικής γλώσσας, με βάση την κοινωνική και διαπροσωπική φύση της.Μέσω ανακαλυπτικής 
μάθησης, ηγλώσσα αποκτάται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης, «σταδιακά» ή ενισχυμένη από το 
σύστημα υποστήριξης κτήσης της (LASS) (Bruner, 1983).Επεκτεινόμενοι πάνω στο σύστημα 
γλώσσας που ήδη κατέχουν, οι ξενόγλωσσοι διδάσκοντες αξιοποιούν το εικονικό περιβάλλον με 
τις ανοικτές του αποδοχές για την πραγματοποίηση «λεκτικών σκαλωσιών» (Bruner 
1983.Vygotsky, 1986 στο Sadler 2012) που παρέχουν σαφείς εννοιολογικές σχέσεις στην διάρκεια 
του παιχνιδιού.  Μιας και η γλώσσα μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσω της διάδρασης με άλλους, 
σε εικονικό ανοικτό κόσμο, παρέχεται πραξιακή αναπαράσταση (με βάση την πράξη), εικονική 
αναπαράσταση (με βάση την εικόνα) και συμβολική αναπαράσταση (με βάση τη γλώσσα)(Bruner, 
1983), όπως για τους ενήλικους έτσι και για τους μικρούς μαθητές προσβλέποντας στην ανάπτυξη 
της γλώσσας και της γνώσης. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της θεωρίας του Bruner είναι ότι 
η γλωσσική και πραγματολογική ανάπτυξη είναι αλληλοεξαρτώμενες.  Επομένως, με τη 
διαμεσολάβηση του διδάσκοντα σε εικονικό κόσμο καιμε ανάμεικτα περιβάλλονταελεύθερου 
λογισμικού διαχείρισης μαθημάτωνόπως το Moodlecloud(blendedlearning),  παρέχεται Σύστημα 
Υποστήριξης Κτήσης της Γλώσσας (LASS) που συγκροτεί τα δεδομένα της γλώσσας και της 
επικοινωνίας. 

Συμπεράσματα 
Αν υπάρχει  Μηχανισμός γλωσσικής απόκτησης (LAD, Language Acquisition Device, 

Chomsky), αυτός δεν τροφοδοτείται με τον καταιγισμό προφορικής γλώσσας αλλά με τρόπο 
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, έστω και εικονικό. Για τον Bruner  (1983, 121), σαν «λεκτικοί 
παίχτες»  τα παιδιά απαλάσσονται από έντονες καταστάσεις και η πίεση από πιθανές  προσδοκίες 
εξαλείφεται ώστε το παιδί (ή και ο ενήλικας εκπαιδευόμενος) να μπορεί να πειραματίζεται χωρίς 
να φοβάται τις συνέπειες. Έτσι, το παιχνίδι-διάδρασησε εικονικό κόσμο εξυπηρετεί  τη 
γλωσσολογική προετοιμασία για την τεχνικο-κοινωνική ζωή που αποτελεί τον ανθρώπινο 
πολιτισμό. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες δοκιμάζονται πιο πολύπλοκες λειτουργίες οι 
οποίες αργότερα γίνονται αποδεκτές πρακτικές. 

Στα τμήματά μου για ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Αγγλική γλώσσα, η χρήση τεχνικών 
machinima καιπεριβάλλοντος εικονικού κόσμου μεελεύθερο λογισμικό διαχείρισης 
μάθησηςβοηθούν την γλωσσική και γνωσιακή ανάπτυξη προωθώντας την αυτογνωσία, την 
αυτονομία και την εξέλιξη του μαθητή κάθε ηλικίας. Ταυτόχρονα, για τον διδάσκοντα κάθε 
βαθμίδας, βελτιώνεται το κίνητρο για ανάπτυξη, μάθησηκαι συνεργατικότητα, αυξάνεται η 
ικανότητα ανάκλησης, αναπτύσσονται η κριτική σκέψη, ικανότητες και πολύπλευρες πτυχές της 
προσωπικότητας.  Το κάθε άτομο μπορεί να αντιλαμβάνεται συνεχώς τις πληροφορίες πουτου 
παρέχονται από το εικονικό περιβάλλον μέσω οπτικών, ακουστικών και κινητικών ερεθισμάτων 
και μέσω εξερεύνησης, αναγνώρισης και αναζήτησης. Συνεπώς, ηεκπαίδευση διδασκόντων για 
περαιτέρω έρευνα και για την αξιοποίηση αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών αποτελεί ισχυρό 
μέσο ενεργοποίησης που μπορεί να αναδείξει το δημιουργικό ταλέντο των ιδίων αλλά και των 
μαθητών διαθεματικά και σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης.  
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Περίληψη 

Η αύξηση βίαιων και ρατσιστικών συμπεριφορών και πρακτικών καθιστά επιτακτική την ενεργοποίηση των 
εκπαιδευτικών και της κοινότητας και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους. Στα πλαίσια 
αυτά υλοποιήθηκε η ακόλουθη δράση. Αρχικά παρουσιάζεται ο προβληματισμός και το θεωρητικό πλαίσιο 
στο οποίο βασίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της και στη συνέχεια η έρευνα που παράλληλα 
διεξήχθη. Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των μαθητών για 
την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αντιμετώπιση του ρατσισμού. Από την έρευνα και την ποιοτική 
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θέλησαν 
να ενημερωθούν περισσότερο και συμμετείχαν ενεργητικά στη δραστηριότητα. Προέκυψε ακόμη ότι 
παρόμοιες δράσεις, υπό προϋποθέσεις, αποτελούν αποτελεσματικό «εργαλείο» αντιμετώπισης κι απόρριψης 
σχετικών στερεότυπων, διαμόρφωσης θετικών στάσεων, προώθησης και εμπέδωσης της αρμονικής 
συνύπαρξης. 
Λέξεις κλειδιά: Διαφορετικότητα, ρατσισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαίδευση. 

Εισαγωγή - Προβληματισμός 
Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη δομή και τη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, 

σχετίζονται με την εμφάνιση ρατσιστικών και βίαιων συμπεριφορών, (Banks, 2004, Ζωγράφου, 
2003). Σημαίνοντα ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων έχει το 
σχολείο και ο κοινωνικοποιητικός ρόλος που επιτελεί, (Γκότοβος, 2002). Μέσω των αναλυτικών 
προγραμμάτων, αλλά και της εφαρμογής σχετικών δραστηριοτήτων, δύναται να συμβάλει στη 
διαμόρφωση, ανεκτικών στο διαφορετικό, αντιλήψεων και στάσεων από τους μαθητές, 
(Giamouridis & Bagley, 2006, Murphy, 1990). 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (ΣΣΝ) Βοιωτίας και 
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις του Κυριακίου Βοιωτίας και με 
την Ελληνική Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) η βιωματική 
δράση με τίτλο: «Ενεργοί Πολίτες ή Αμήχανοι Θεατές;» και υπότιτλο: «Ανακαλύπτω τις ρίζες μου, 
κατανοώ τους «Άλλους».  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ανθρώπινα δικαιώματα, Ρατσισμός και Σχολείο 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το UNHCR (2014), θα μπορούσαν να οριστούν γενικά 

ως τα δικαιώματα που ανήκουν στην ίδια τη φύση του ανθρώπου και χωρίς τα οποία δεν θα 
μπορούσαμε να ζήσουμε ως ανθρώπινα όντα. Μαζί με τις θεμελιώδεις ελευθερίες μάς επιτρέπουν 
να αναπτύξουμε πλήρως και να χρησιμοποιήσουμε την ευφυΐα, τα ταλέντα και τη συνείδησή μας 
για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Βασίζονται στην απαίτηση της ανθρωπότητας για μια 
ζωή στην οποία η αξιοπρέπεια και αξία του κάθε ανθρώπου γίνονται σεβαστά και 
προστατεύονται. Η άρνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών δεν 
αποτελεί απλά μία προσωπική τραγωδία, αλλά δημιουργεί και συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής 
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αναταραχής, πυροδοτώντας τη βία και τη διαμάχη εντός και μεταξύ ανθρώπων, κοινωνιών και 
εθνών (σελ. 14).  

Οδηγεί στη διαμόρφωση στάσεων μίσους και απόρριψης του «Άλλου», του διαφορετικού κι 
εκδηλώνεται συχνά με λόγια και πράξεις βίας. Η ξενοφοβία, ο αντισημιτισμός, το εθνικό μίσος ή 
ο ρατσισμός… είναι οι διαφορετικές μορφές της ίδιας στάσης απόρριψης της διαφοράς. Ο 
ρατσισμός αφού διάνυσε την ιστορία προκαλώντας εκατομμύρια θύματα, συνεχίζει να αποτελεί 
αιτία τραυματισμών ή δολοφονιών αθώων «Άλλων», που το μόνο «σφάλμα» τους είναι ότι 
γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, με διαφορετικό χρώμα δέρματος, ή πιστεύουν σε άλλη θρησκεία, ή 
μιλούν άλλη γλώσσα. Η αντιμετώπισή του απαιτεί καλύτερη κατανόηση αυτού που μας κάνει 
μοναδικούς και διαφορετικούς από τους άλλους. Η πάλη εναντίον του σημαίνει και υπεράσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθημερινά στο σχολείο και σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, 
(Vaillant, χ.χ.). 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να γίνουν σεβαστά μόνο εάν οι άνθρωποι ενημερώνονται 
και απαιτούν διαρκώς την προστασία τους. Η εκπαίδευση σ’ αυτά προωθεί αξίες, πιστεύω και 
στάσεις που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα 
των άλλων. Βοηθά να καταλάβουν ότι είναι ευθύνη του καθενός να προστατεύει στην πράξη τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην κοινότητα όπου ζει. 

Βιωματική μάθηση 
Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα 

από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση της «ύλης» 
(Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Στόχος της είναι να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με 
το διερευνώμενο αντικείμενο μέσα από την ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με 
τρόπο βιωματικό, (Δεδούλη, 2002).  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποδέχεται και αξιοποιεί τον ισχυρισμό  ότι σχεδόν πάντα η 
μάθηση συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός συναισθητικού επεισοδίου και θεωρεί ιδιαίτερα 
σημαντική τη συναισθηματική διεργασία που συντελείται κατά τη  διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Δίνεται έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα στα συναισθήματα που προκύπτουν κατά τη 
διαδικασία της μάθησης, (στα θετικά, στα αρνητικά, αλλά και σ’ εκείνα που έχουν να κάνουν µε 
την περιέργεια και την έκπληξη απέναντι σε ένα καινούργιο θέμα, ή τρόπο προσέγγισης). 

Στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες, επεξεργάζονται από 
κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν. Τέλος, μαθαίνουν να 
προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για την εμπειρία τους και να αναπτύσσουν την ικανότητα 
για κριτικό αναστοχασμό των βιωμάτων, των εμπειριών, αλλά και των στερεοτύπων που έχουν.  

Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των 
προκαταλήψεων και του ρατσισμού. Αξιοποιεί την έρευνα, την εργασία πεδίου, την παρατήρηση, 
τις συνεντεύξεις και παράλληλα προτείνει και εφαρμόζει ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές, όπως 
η παραγωγή και η χρήση οπτικοακουστικών μέσων, οι βιωματικές αναπαραστάσεις, τα παιχνίδια 
ρόλων και η θεατρική δημιουργία, τα τροποποιημένα παιχνίδια, οι τεχνικές λόγου και οι 
δραστηριότητες εικαστικής δημιουργίας, (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). 
Η «διομαδική επαφή» και ο περιορισμός της προκατάληψης και του ρατσισμού 

Σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση της «διομαδικής επαφής» του Allport, (οπ. αναφ. στο 
Χρυσοχόου 2005), υπό ορισμένες συνθήκες η διομαδική επαφή επηρεάζει θετικά την 
αλληλεπίδραση και τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα και τις ομάδες. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία υπάρχουν τέσσερεις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των 
διομαδικών σχέσεων και τον περιορισμό της προκατάληψης σε επίπεδο διομαδικής επαφής: 

1. η ισότιμη κοινωνική θέση, 
2. η δραστηριοποίηση ομάδων και ατόμων για την επίτευξη κοινών στόχων,  
3. η θεσμική –πολιτειακή υποστήριξη και  
4. η συχνότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. 
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Πρακτική εφαρμογή 

Σκοπός 
Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών με 

επιμέρους στόχους: 
 την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και 

το σχολείο, 
 την προώθηση και την εμπέδωση της ενσυναίσθησης, της αποδοχής, της αλληλεγγύης, της 

φιλίας και του σεβασμού του «Άλλου». 

Μέθοδος υλοποίησης 
Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης βασίστηκε:  
α) στις αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης, οι οποίες στηρίζονται στην ενεργό συμμετοχή και 

τις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών και  
β) έλαβε υπ’ όψη τις υπάρχουσες προσεγγίσεις για τη συνεισφορά των «διομαδικών επαφών» 

στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων. 
α) ως προς τη βιωματική εκπαίδευση: 

Στηρίχθηκε στην αξιοποίηση των εμπειριών που έφεραν οι μαθητές, στην αναγνώριση των 
συναισθημάτων τους, στην όσο το δυνατόν πιο έντονη κι αυθεντική βίωση καταστάσεων και στη 
συνέχεια στην αξιοποίηση του βιώματος για την παραγωγή νοήματος μέσα από τους δεσμούς της 
τάξης, της καθημερινότητας και της κοινωνίας. Τέλος επιδιώχθηκε η ενεργοποίηση της 
φαντασίας, της δημιουργικότητας και η κινητοποίησή τους για την ανάληψη κοινωνικής δράσης.  

Ειδικότερα η διαδικασία υλοποίησης της δράσης, προσαρμόστηκε κι αναπτύσσονταν σε 
τέσσερα στάδια, όπως τα περιγράφει ο D. Kolb, 2001, ο οποίος συνθέτοντας τους τρόπους 
θεώρησης της μάθησης των Dewey, Lewin και Piaget, κατέληξε στο μοντέλο της βιωματικής 
εκπαίδευσης: 

1. Συγκεκριμένη εμπειρία (διερεύνηση των γνώσεων, των αντιλήψεων και των στάσεων των 
μαθητών). 

2. Στοχαστική παρατήρηση (ελεύθερη ξενάγηση και προσέγγιση του αρχειακού, 
φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, προβληματισμός και ανάκληση /αναζήτηση 
επιπλέον πληροφοριών). 

3. Σχηματισμός αφηρημένων εννοιών (γενίκευση που συμπύκνωνε τη σημασία/νόημα όλων 
των προηγούμενων). 

4. Εφαρμογή (εμπρόθετη δράση με τη χρήση προσομοιώσεων και παιχνιδιών ρόλων, ενεργή 
αναζήτηση τρόπων εφαρμογής στην πράξη, τα οποία παρήγαγαν νέες εμπειρίες/ βιώματα, 
καινούριες παρορμήσεις, νέους κύκλους παρατήρησης- γνώσης-  κρίσης κ.ο.κ.). 
β) ως προς τη «διομαδική επαφή»: 

 Όλες οι κοινωνικές ομάδες από τις οποίες προέρχονταν οι μαθητές, θεωρούνταν εξ’ 
ορισμού ισότιμες, 

 Ευνοούνταν η δημιουργία ομάδων με τη συμμετοχή μαθητών διαφορετικής εθνικότητας, 
 Εξασφαλίστηκε η ουσιαστική θεσμική υποστήριξη της υλοποιούμενης δράσης και 
 Διασφαλίστηκε η επανάληψή της προκειμένου να αρθούν οι όποιες αρχικές αρνητικές 

στάσεις και να εμπεδωθεί η ανοχή και η συνύπαρξη με το διαφορετικό. 

Περιγραφή της δράσης 

Ταυτότητα  
Στις 21 Μαρτίου, μ’ αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων 

και του Ρατσισμού, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των 19 μαθητών της Α’ και Β’ τάξης του 
Γυμνασίου Κυριακίου ένα διαφορετικό «μάθημα», η βιωματική δραστηριότητα:  «Ενεργοί 
Πολίτες ή Αμήχανοι Θεατές; Ανακαλύπτω τις ρίζες μου, κατανοώ τους «Άλλους». Οι μαθητές του 
σχολείου επισκέφτηκαν την μόνιμη έκθεση με αρχειακό και φωτογραφικό υλικό από την 
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μετανάστευση 160 περίπου συγχωριανών τους στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο τίτλος 
της έκθεσης είναι: «Ουαί τοις Αμνημονούσι».  

Παράλληλα προβλήθηκαν αποσπάσματα απ’ το ντοκιμαντέρ του Στ. Κούλογλου 
«Βρωμοέλληνες», το παρατσούκλι που είχαν δώσει οι Αμερικανοί στους Έλληνες μετανάστες. 
Στο ντοκιμαντέρ επιχειρείται μια σύγκριση των Ελλήνων της Αμερικής, με τους μετανάστες στην 
Ελλάδα, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν επιφορτιστεί με παρόμοιους υποτιμητικούς 
χαρακτηρισμούς. Πριν και μετά τις προβολές επιχειρούνταν προσέγγιση του ζητήματος ανά 
ενότητα με συζήτηση και τη χρήση βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών. 

Τέλος προβλήθηκε βίντεο μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ & του 1ου ΣΕΚ Άργους με τίτλο: «Όπου 
γης και Πατρίς» που περιγράφει τη μετανάστευση από την εποχή του Οδυσσέα ως τα 
φραουλοχώραφα της Μανωλάδας. Για την υλοποίηση της δράσης συνεργάστηκαν ένας 
εκπαιδευτικός από το σχολείο που διενέργησε παράλληλα και τις συνεντεύξεις, ο Υπεύθυνος του 
ΣΣΝ ως παρατηρητής και η Ψυχολόγος της ΕΠΑΨΥ ως συντονίστρια της ομάδας των μαθητών. 

Διάρκεια, ενότητες, διεργασία και στάδια 
Μια μέρα πριν την έναρξη, στο χώρο του Γυμνασίου, από τον εκπαιδευτικό - φιλόλογο του 

σχολείου που συμμετείχε στη δράση, έγινε σύντομη ενημέρωση των μαθητών για τη 
δραστηριότητα και ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο. 
Ενημερώθηκαν επίσης ότι θα παρευρίσκονταν παρατηρητής για να καταγράφει τη δράση και την 
εξέλιξη της. Την επομένη οι μαθητές μετέβησαν στο Λαογραφικό Μουσείο όπου φιλοξενείται η 
έκθεση με το αρχειακό και φωτογραφικό υλικό. Οι περισσότεροι αγνοούσαν την ύπαρξη της 
έκθεσης, ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν προσέξει τι ακριβώς παρουσίαζε. 

Η δραστηριότητα στο χώρο του Μουσείου είχε διάρκεια τρεις (3) διδακτικές ώρες. 
Αναλυτικότερα ανά ενότητα διατέθηκαν: 

α) 15΄ για την καταγραφή των υπαρχουσών αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών για τους 
μετανάστες, τους πρόσφυγες και τη διαφορετικότητα, με την εφαρμογή της τεχνικής του 
«καταιγισμού ιδεών». Οι απαντήσεις των μαθητών καταγράφονταν από τον παρατηρητή. 

β) 20΄ για την επίσκεψη στην έκθεση, 
γ) 15΄για τη διερεύνηση και κατανόηση των συνθηκών διαβίωσης των προγόνων τους στο 

χωριό και τους λόγους που τους ώθησαν στη μετανάστευση, 
δ) 15΄για τις συνθήκες του ταξιδιού, 
ε) 25΄ για την «υποδοχή» τους στην Αμερική, την εργασία τους, τις δυσκολίες που συνάντησαν 

τα πρώτα χρόνια στη «Γη της Επαγγελίας» και κυρίως τις προκαταλήψεις που αντιμετώπιζαν και 
τα πογκρόμ που εξαπολύθηκαν εναντίον τους, 

στ) 20΄ για τη συσχέτιση των συνθηκών της μετανάστευσης των Ελλήνων στην Αμερική, μ’ 
αυτές των σημερινών μεταναστών και προσφύγων, 

ζ) 20΄ για την προβολή του μαθητικού βίντεο: «Όπου γης και Πατρίς», 
η) 5΄ για μια σχεδόν μονολεκτική περιγραφή των συναισθημάτων των μαθητών/ τριών. 
Η επίσκεψη στην έκθεση και η επαφή με το διαθέσιμο υλικό δημιούργησε έντονα 

συναισθήματα στους μαθητές και τις μαθήτριες. Πολύ σύντομα ακούγονταν επιφωνήματα 
έκπληξης, ενθουσιασμού και απορίας καθώς άρχισαν να εντοπίζουν οικεία ονόματα, αρκετά κοινά 
με τα δικά τους επίθετα και μικρά. Κάποιοι γνώριζαν ήδη, ή ανακάλυψαν εκεί σε ποιον πρόγονό 
τους ανήκε (συνήθως προπάππου τους). Τα κινητά «πήραν φωτιά». Επικοινωνούσαν με τους 
δικούς τους, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, την επιβεβαίωση μιας ιστορίας που είχαν 
ακούσει σε κάποια οικογενειακή συγκέντρωση για κάποιον προπάππου στην Αμερική. 
Συνεχίζοντας και ψάχνοντας περισσότερο βρήκαν ηλικίες, λιμάνια και ημερομηνίες αναχώρησης 
κι άφιξης στην Αμερική, πλοία που τους μετέφεραν, εγγραφές στις λίστες του Ellis Island, 
πρόσωπα «φιλοξενίας» και τις παρέες, τα «μπουλούκια» που συνταξίδεψαν. 

Η δραστηριότητα συνεχίστηκε, στον ίδιο χώρο που είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και 
εξοπλισμένος για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και βιωματικών δραστηριοτήτων, με την 
εφαρμογή των τεσσάρων σταδίων της διαδικασία υλοποίησης της δράσης, σύμφωνα με τον Kolb, 
2001. 
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Αρχικά με τη χρήση ερωτήσεων αλλά και της τεχνικής του «καταιγισμού ιδεών», καταβλήθηκε 
προσπάθεια να καταγραφούν οι αυθόρμητες απόψεις και αντιλήψεις των μαθητών για τις 
συνθήκες διαβίωσης των προγόνων τους στην πατρίδα και τους λόγους που τους ώθησαν στη 
μετανάστευση, (αντιστοιχεί στη γ΄ ενότητα παραπάνω). Ακολούθησε προβολή σχετικού 
αποσπάσματος από το ντοκιμαντέρ, συζήτηση – ανατροφοδότηση με τις νέες πληροφορίες που 
άντλησαν από αυτό και τέλος απόπειρα γενίκευσης και αναζήτησης τρόπων εφαρμογής των 
συμπερασμάτων στην πράξη και την καθημερινότητα. 

Η διαδικασία με τα τέσσερα στάδια κατά Kolb επαναλήφθηκε για να κατανοηθούν: α) οι 
συνθήκες του ταξιδιού, β) η «υποδοχή» στην Αμερική και γ) για να επιτευχθεί η συσχέτιση της 
μετανάστευσης των Ελλήνων μ’ αυτές των σημερινών μεταναστών και προσφύγων, (αντιστοιχούν 
στις δ΄, ε΄, και στ΄ παραπάνω ενότητες). 

Ακολούθησε το μαθητικό φιλμ: «Όπου γης και Πατρίς», που συνδέει το τότε με το τώρα, με 
τον τρόπο που μόνο τα παιδιά μπορούν να κάνουν. Η δράση ολοκληρώθηκε με την εξωτερίκευση 
των συναισθημάτων των συμμετεχόντων. 

Παράλληλα με την υλοποίηση της δραστηριότητας διενεργήθηκε έρευνα με παρατήρηση και 
συνεντεύξεις, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της 
δράσης ως προς την επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί. 

Η έρευνα 

Σκοπός και ερευνητικό ερώτημα 
Ο σκοπός της έρευνας ταυτίζονταν με το στόχο της δράσης. Με βάση τα προηγούμενα και για 

να καταστεί ο διατυπωμένος σκοπός λειτουργικός, επιχειρήθηκε να μετατραπούν οι αφηρημένες 
έννοιες σε παρατηρήσιμα στοιχεία, μέσω του ερευνητικού ερωτήματος που τέθηκε και 
διερευνούσε: εάν επιτεύχθηκε η επιδιωκόμενη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 
των μαθητών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του ρατσισμού στην 
κοινωνία και το σχολείο και για την προώθηση και την εμπέδωση της ενσυναίσθησης, της 
αποδοχής, της αλληλεγγύης, της φιλίας και του σεβασμού του «Άλλου». 

Τύπος προσέγγισης 
Η έρευνα διενεργήθηκε μέσα στο πραγματικό περιβάλλον, στον χώρο της υλοποίησης της 

δράσης το Λαογραφικό Μουσείο, αλλά και το σχολείο (Bell, 1997), (Bird, κ. συν. 1999: 152). 
Επιδίωξε να καταγράψει τόσο τις λεκτικές όσο και τις εξωλεκτικές συμπεριφορές, και να 
συνδυάσει αρμονικά τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Επιλέχθηκε η 
ποιοτική προσέγγιση που επιτρέπει τη συλλογή πρωτογενών «ζωντανών» δεδομένων από 
πραγματικές καταστάσεις. 

Δείγμα της έρευνας 
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο των συμμετεχόντων μαθητών, γεγονός που επέτρεψε 

τη συναγωγή αρκετά ασφαλών συμπερασμάτων, (Bird, κ. συν. 1999: 168). 

Συλλογή δεδομένων 
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της παρατήρησης και της 

συνέντευξης. Για τη σύγκριση των αρχικών και των τελικών ευρημάτων χρησιμοποιήθηκαν και τα 
δεδομένα από τον καταιγισμό ιδεών. 

Ειδικότερα κατά τον σχεδιασμό της έρευνας εκπονήθηκαν κοινές κατηγορίες (κλείδες 
παρατήρησης), όπου θα καταχωρίζονταν τα δεδομένα από την παρατήρηση, τη συνέντευξη και 
όσο ήταν εφικτό από τον καταιγισμό των ιδεών προκειμένου αυτά να καταστούν διαχειρίσιμα. Οι 
κατηγορίες συνδέονταν με τις ενότητες γ΄ ως στ΄ της δράσης και σχετίζονταν με κάθε μαθητή 
χωριστά. Τα προφορικά και τα οπτικά δεδομένα που καταχωρίζονταν περιείχαν συνοπτικές, 
αποσπασματικές σημειώσεις με λέξεις κλειδιά, σύντομες αυθόρμητες απαντήσεις, ή και εκτενείς 
περιγραφές για «κρίσιμα συμβάντα».  
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Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας εφαρμόστηκε και η 
τεχνική της συνέντευξης, η οποία διενεργήθηκε την επομένη και μεθεπόμενη ημέρα στο σχολείο 
και συμμετείχαν σ’ αυτή όλοι οι συμμετέχοντες στη δράση μαθητές/ τριες. Οι συνεντεύξεις 
διενεργήθηκαν από τον συμμετέχοντα στη δράση εκπαιδευτικό του σχολείου και ηχογραφήθηκαν. 

Ανάλυση δεδομένων 
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων αποτέλεσε μια δραστηριότητα που περιλάμβανε όλες τις 

διαδικασίες νοηματοδότησης, κατηγοριοποίησης και θεωρητικοποίησης του ποιοτικού υλικού 
(Ιωσηφίδης, 2003: 67). Οι σημειώσεις από την παρατήρηση μελετήθηκαν σε βάθος αρκετές 
φορές, ώστε να διαμορφωθεί μια συνεκτική εικόνα και ακολούθησε αναστοχασμός πάνω στα 
δεδομένα, με σκοπό την ανάδειξη των κύριων ερευνώμενων σημείων (Bird, κ. συν. 1999: 204) & 
(Ιωσηφίδης, 2006: 217). Ακολούθησε η ίδια διαδικασία και για τις σημειώσεις από τον καταιγισμό 
ιδεών. Η ανάλυση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις περιλάμβανε την προσεκτική ακρόαση, 
την απομαγνητοφώνηση και την κατηγοριοποίηση. Τέλος τα διαφορετικά δεδομένα 
συσχετίστηκαν και συγκρίθηκαν μεταξύ τους ανά κατηγορία/ ενότητα και μαθητή/ τρια 
προκειμένου να καταστούν διαχειρίσιμα. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια να διασφαλιστούν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία σε όλα τα στάδια 
& τις διαδικασίες της έρευνας, (Bell, 1997• Bird κ.συν.,1999• Cohen, Manion, Morrison, 2007• 
Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004). 

Αποτελέσματα 
Όταν τα δεδομένα αναπτύχθηκαν πλήρως, συσχετίσθηκαν και συγκρίθηκαν μεταξύ τους 

διαμόρφωσαν έναν πλήρη και κατανοητό απολογισμό των γεγονότων, επέτρεψαν την ανασύνθεση 
των διαλόγων, ανέδειξαν σημαντικά στοιχεία της εξω-λεκτικής επικοινωνίας και σκιαγράφησαν 
τα πορτρέτα των συμμετεχόντων. Ειδικότερα: 

Τα αποτελέσματα του καταιγισμού ιδεών και της παρατήρησης έδειξαν ότι οι μαθητές δεν 
ήταν επαρκώς ενημερωμένοι και αρχικά εμφορούνταν από αρκετές στερεοτυπικές κι αρνητικές 
αντιλήψεις και είχαν διαμορφώσει ανάλογες στάσεις για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και 
γενικά για τη διαφορετικότητα. Ωστόσο, από την αρχή ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόταση, 
έλαβαν όλοι/ες μέρος στη δράση και καθώς το εκθεσιακό υλικό αφορούσε σε οικεία πρόσωπα, 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλησαν να ενημερωθούν περισσότερο. Συμμετείχαν ενεργητικά 
και αβίαστα στη συζήτηση, στη γενίκευση, στη συσχέτιση, και στην εξαγωγή των 
συμπερασμάτων, αλλά και στη διατύπωση προτάσεων για την εφαρμογή στην πράξη της 
ανεκτικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας. 

Όταν η συζήτηση οδηγήθηκε στο συσχετισμό εκείνης της εποχής με τη σημερινή, γενικεύτηκε. 
Αναγνωρίστηκαν, αναλύθηκαν και κατανοήθηκαν οι «ρόλοι» των σύγχρονων Ελλήνων, των 
προσφύγων και των μεταναστών. Ήταν εντυπωσιακό πώς οι μαθητές και οι μαθήτριες διέκριναν 
ξεκάθαρα μέσα από τα δικά τους βιώματα, αλλά και από τα πρόσωπα και τις αφηγήσεις των 
σημερινών προσφύγων και μεταναστών, την επανάληψη της ιστορίας, με τη διαφορά ότι τα 
«θύματα» τώρα είναι οι «Άλλοι», ….. «δυστυχώς εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι η ιστορία 
επαναλαμβάνεται», είπε ένας μαθητής. 

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των συνεντεύξεων επιβεβαίωσαν τα παραπάνω κι έδειξαν 
ότι οι μαθητές παρά την ελλιπή ενημέρωση και τις όποιες προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους, 
βρήκαν τη δράση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κι ευχάριστη, ότι ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες 
ενημέρωσης και οι προσδοκίες που είχαν από τη συμμετοχή, ότι βίωσαν μια συναρπαστική και 
συνάμα ωφέλιμη εμπειρία που δημιούργησε προϋποθέσεις διαμόρφωσης θετικών εσωτερικών 
στάσεων. 

Τα λόγια που ακούστηκαν απ’ όλα τα στόματα ήταν: «να μην κάνουμε στους άλλους, ότι δεν 
θέλουμε να μας κάνουν». «Να μην τους αντιμετωπίζουμε, όπως δεν θέλουμε να μας 
αντιμετωπίζουν». «Να μην τους στερούμε, ότι δεν θέλουμε να μας στερούν». 

Χαρακτηριστικό του κλίματος, της διεργασίας, της έντασης του βιώματος, αλλά και του 
τρόπου που αυτό αναδύθηκε και επεξεργάστηκε, είναι ότι οι ίδιοι οι μαθητές κι ενώ η δράση 
βρίσκονταν σε εξέλιξη, άρχισαν να «αποδομούν» στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους μετανάστες 
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και γενικά για τους «Άλλους». Εκτιμούμε ότι η διαπιστωμένη, από την παρατήρηση και τις 
συνεντεύξεις, «αποδόμηση» των αρχικών αρνητικών αντιλήψεων παρέχει ενδείξεις, μάλλον 
σαφείς, για την τροποποίηση των αντιλήψεών των συμμετεχόντων για το ζήτημα. 

Συμπεράσματα  
Συμπερασματικά, ο εμπλουτισμός των σχολικών προγραμμάτων με παράλληλες στοχευμένες 

δράσεις, υπό προϋποθέσεις, είναι ελκυστικός, ικανοποιεί και παρακινεί τους μαθητές να 
συμμετάσχουν, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για επίκαιρα ζητήματα όπως η 
διαφορετικότητα και ο ρατσισμός στο σχολείο και την κοινωνία. Αποτελούν επίσης 
αποτελεσματικό «εργαλείο» αντιμετώπισης κι απόρριψης σχετικών στερεότυπων, διαμόρφωσης 
θετικών στάσεων,  προώθησης και εμπέδωσης της ενσυναίσθησης, της αποδοχής, της 
αλληλεγγύης, της φιλίας και της αρμονικής συνύπαρξης. 
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Η αξιοποίηση της διεπιστημονικότητας στη σχολική πράξη:  Οι  
μαθητές ερευνούν το Stroop Effect 
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Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί την παρουσίαση μιας πραγματικής πειραματικής διαδικασίας που 
υλοποιήθηκε στο Πειραματικό Γυμνάσιο Α.Ε.Ι. Πατρών στα πλαίσια της συνεργασίας των Ομίλων Φυσικής 
και Γλώσσας κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 και αφορούσε τη μεταφορά σε ελληνικά γλωσσικά 
δεδομένα του διάσημου νευροψυχολογικού πειράματος Stroop Test ή Stroop Effect. Στόχος ήταν οι μαθητές 
να έρθουν σε επαφή με την αυθεντική έρευνα, σχεδιάζοντας και  υλοποιώντας μια (απλή και ενδιαφέρουσα) 
πειραματική διαδικασία, που βασίστηκε μεθοδολογικά στις δυνατότητες που δίνει η μέθοδος project και η 
διαθεματική προσέγγιση γνωστικών πεδίων μέσα από το θεσμό των Ομίλων στα Πειραματικά Σχολεία.  Οι 
μαθητές διεξήγαγαν το πείραμα στο χώρο του Σχολείου σε 10 συμμαθητές και 10 καθηγητές τους. Στη 
συνέχεια ανέλυσαν τα αποτελέσματα,  δοκίμασαν να τα ερμηνεύσουν μέσα από την προσφερόμενη 
βιβλιογραφία με τη βοήθεια των υπευθύνων καθηγητριών  και τα παρουσίασαν στην Brain Awareness 
Week στο Πανεπιστήμιο Πατρών το Μάρτιο του 2014.  
Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα, πειραματική διαδικασία, stroop effect/ test 

Εισαγωγή 
Στα Πειραματικά Σχολεία λειτουργούν Όμιλοι «για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων 

και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της 
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του», οι οποίοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα 
μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο 
αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που 
αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η 
κοινωνικοποίησή τους» (Ν. 3966/2011, αρθ. 45, §1-4). 

Η θεματική και το διδακτικό υλικό του ομίλου καθορίζονται από τον/  τους διδάσκοντα/ ες. 
Θέτονται όμως συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα,  όπως 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων, δοκιμασία νέων 
γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών, εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα νέων 
γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών. Επίσης, δίνεται «η δυνατότητα για 
συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ειδικούς επιστήμονες, καλλιτέχνες κλπ, καθώς και για 
εκπαιδευτικές επισκέψεις» (Γ1/146715 9/10/2013 απόφαση της ΔΕΠΠΣ). 

Αφήνοντας κατά μέρος τη συζήτηση για τις (πρακτικές, θεσμικές και σε αρκετές περιπτώσεις 
ιδεολογικές) δυσκολίες που αναδύθηκαν κατά την εφαρμογή του θεσμού των Ομίλων στα 
(Πρότυπα) Πειραματικά Σχολεία, η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει να αναδείξει τα οφέλη που 
προέκυψαν από τη διεπιστημονική συνεργασία δυο Ομίλων δημιουργικότητας εντελώς 
διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων: του Ομίλου Φυσικής «Το Πείραμα στο Προσκήνιο» και 
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του Ομίλου Γλώσσας «Λόγου Τέχνη» που λειτούργησαν στο (Πρότυπο) Πειραματικό Γυμνάσιο 
Πανεπιστημίου Πατρών κατά το σχ. έτος 2013 – 2014. 

Τα  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)  ήδη από την 
καθιέρωσή του από το 2001 προώθησε τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων και τη σφαιρική 
ανάλυση των εννοιών τους και προέβαλε τη διαθεματικότητα ως «διαδικασία που ενισχύει 
γενικότερα τη γενική παιδεία», αναβαθμίζοντας την ποιότητα της μάθησης, μέσα από ερευνητικές 
και «ολιστικές» διδακτικές προσεγγίσεις , η οποία καθιερώθηκε και με την συγγραφή των νέων 
βιβλίων (Αλαχιώτης, 2002). Επίσης σε αρκετές συζητήσεις αναδύθηκαν τα μεθοδολογικά 
προβλήματα που προκύπτουν από τη σύγχυση (;) των όρων «διεπιστημονικότητα» και 
«διαθεματικότητα». 

Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με τη (σαφή κατά τη γνώμη μας) διαφοροποίηση των όρων 
διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα. Ακολουθώντας την εξαιρετικά λεπτομερή ανάλυση που 
προτείνει ο Ματσαγγούρας (2002) η συνεργασία που παρουσιάζουμε εντάσσεται στα πλαίσια της 
διεπιστημονικής προσέγγισης, επειδή στις διεπιστηµονικές προσεγγίσεις οι επιστηµονικοί κλάδοι 
που συµπράττουν απλώς συνενώνουν ή συνδυάζουν το γνωσιακό περιεχόµενό τους, ενώ σε άλλες 
αναδοµούν ή ενιαιοποιούν το γνωσιακό περιεχόµενό τους και αυτό που προκύπτει αποτελεί 
ανώτερου πεδίου ανάλυση και ενιαιοποίηση (βλ. και Adler & Flihan, 1997). 

Η διάκριση αυτή υπαγορεύεται από το είδος και το περιεχόμενο της πειραματικής 
διαδικασίας που αποτέλεσε το βασικό άξονα αυτής της διδακτικής προσέγγισης. Πρόκειται για τη 
μεταφορά σε ελληνικά γλωσσικά δεδομένα του διάσημου νευροψυχολογικού τεστ Stroop, ενός 
πειράματος από το χώρο της ψυχολογίας που εξετάζει τη διεπίδραση του Λόγου (Όμιλος 
Γλώσσας) με τα χρώματα (Όμιλος Φυσικής). 

Αρχικά, λοιπόν θα παρουσιάσουμε το θεωρητικό πλαίσιο που εστιάζεται κυρίως στην 
σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου των συνεργαζόμενων Ομίλων και στην παρουσίαση του 
φαινομένου Stroop. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην περιγραφή της πειραματικής 
διαδικασίας (σχεδιασμός, μέθοδος, συμμετέχοντες, αποτελέσματα, ανάλυση, ερμηνεία 
αποτελεσμάτων) και τέλος, αφού αναλύσουμε τα διδακτικά – παιδαγωγικά συμπεράσματα που 
προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία θα δοκιμάσουμε να διατυπώσουμε τις δικές μας 
διδακτικές παρατηρήσεις για την αξιοποίηση της διεπιστημονικότητας στο Σχολείο. 

Παρουσίαση Πειραματικής Διαδικασίας 

Θεωρητικό Πλαίσιο 
Οι συνεργαζόμενοι Όμιλοι 

Ο Όμιλος «Λόγου Τέχνη» που λειτουργεί στο (Πρότυπο) Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 
από το σχ. έτος 2013 – 2014 έχει ως βασικό στόχο να έρθουν οι μαθητές που τον επιλέγουν σε 
επαφή με το πανανθρώπινο εργαλείο του Λόγου στις διάφορες μορφές και εκφάνσεις του. Αυτό 
επιτυγχάνεται με δυο τρόπους: Αφενός με τη διεπιστημονική συνεργασία του Ομίλου με άλλους 
Ομίλους από διαφορετικά πεδία (π.χ. Φυσική, Βιολογία, Μαθηματικά) ή άλλα γνωστικά πεδία ένα 
γένει (π.χ. Πληροφορική). Αφετέρου μέσω συνεντεύξεων που παίρνουν οι μαθητές από 
ανθρώπους που ο Λόγος αποτελεί εργαλείο της δουλειάς τους ή του λειτουργήματός τους (π.χ. 
εκπαιδευτικοί, ιερείς, ηθοποιοί κ.ά.). 

Ο Όμιλος Φυσικής «Το Πείραμα στο Προσκήνιο», λειτούργησε κατά το σχ. έτος 2013 – 2014 
και είχε ως σκοπό την ανάπτυξη θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες 
και την καλλιέργεια επιστημονικού τρόπου σκέψης. Αυτό επιχειρήθηκε να γίνει μέσα από την 
εισαγωγή στοιχείων από την ιστορία των φυσικών επιστημών και από την ενασχόληση των 
μαθητών με τις πειραματικές διαδικασίες, Συγκεκριμένα οι μαθητές πραγματοποίησαν  
«ιστορικά» πειράματα φυσικής (τα πειράματα του Γαλιλαίου με τα κεκλιμένα επίπεδα, τα 
πειράματα οπτικής του Νεύτωνα κ.α.), καθώς και πειράματα σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά 
πεδία (όπως το πείραμα Stroop σε συνεργασία με τον Όμιλο Γλώσσας). 
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Το φαινόμενο Stroop 
Το νευροψυχολογικό φαινόμενο που είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ως φαινόμενο Stroop το 

περιέγραψε για πρώτη φορά ο  J.Ridley Stroop τη δεκαετία του 1930. Μέσα από μια σειρά 
πειραματικών διαδικασιών παρατήρησε ότι αν γράψουμε μια λέξη που κατονομάζει ένα χρώμα 
(π.χ. μπλε) με χρώμα διαφορετικό (π.χ. η λέξη «μπλε» να γραφεί με κόκκινο χρώμα) και 
ζητήσουμε από κάποιον να πει με ποιο χρώμα είναι γραμμένη η λέξη, σε πολύ μεγάλο ποσοστό η 
απάντηση θα αφορά το χρώμα το  οποίο κατονομάζει η λέξη και όχι το χρώμα με το οποίο είναι 
γραμμένη η λέξη! 

Στα δυο κλασικά του πειράματα ο Stroop (1937) αρχικά συνέκρινε την ανάγνωση μιας λίστας 
λέξεων που είχαν τυπωθεί με μαύρο μελάνι και της ίδιας λίστας λέξεων τυπωμένων με μελάνι 
διαφορετικών χρωμάτων. Η διαφορά στο χρόνο ανάγνωσης της κάθε λίστας ήταν μικρή. Στη 
συνέχεια ο Stroop  συνέκρινε την κατονομασία χρωμάτων μιας λίστας όπου τα χρώματα με τα 
οποία ήταν τυπωμένες οι λέξεις ήταν διαφορετικά. Οι συμμετέχοντες χρειάστηκαν σε ποσοστό 
74% περισσότερο χρόνο να κατονομάσουν τις λέξεις των χρωμάτων που ήταν γραμμένες με 
διαφορετικό χρώμα από αυτό που κατονόμαζαν. Τα αποτελέσματα αυτών των δύο μελετών 
οδήγησαν το  Stroop στο συμπέρασμα ότι, οι άνθρωποι που είναι περισσότερο ασκημένοι στην 
ανάγνωση λέξεων από την κατονομασία χρώματος εμφάνιζαν περισσότερα λάθη στην 
κατονομασία του χρώματος λόγω της παρεμβολής (interference) της διαδικασίας ανάγνωσης της 
λέξης. 

Για την ερμηνεία του φαινομένου έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις. Οι περισσότεροι 
ερευνητές πάντως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο 
αντανακλά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πτυχή της επιλεκτικής προσοχής: είναι εύκολο να 
αγνοήσει κανείς κάποια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, αλλά κάποια άλλα όχι. Οι Shiffrin & 
Schneider (1977) ξεκινώντας από την υπόθεση ότι το φαινόμενο αντανακλά διαφορές στην 
ταχύτητα επεξεργασίας του ερεθίσματος (η ανάγνωση της λέξης είναι ταχύτερη από την 
κατονομασία του χρώματος) καταλήγουν  στο συμπέρασμα πως αυτό ερμηνεύεται βάσει της 
διαφοροποίησης μεταξύ δυο τύπων γνωσιακής επεξεργασίας: της ελεγχόμενης (που είναι εκούσια) 
και της αυτόματης (που είναι ακούσια, δεν απαιτεί προσοχή και είναι σχετικά γρήγορη).  

Οι Cohen, Dunbar and McClelland (1990) πρότειναν μια εναλλακτική ερμηνεία του 
φαινομένου στα πλαίσια της θεωρίας του συνδεσμισμού (connectionist) που δεν διαφοροποιεί την 
ελεγχόμενη διαδικασία από την αυτόματη διαδικασία, αλλά αντιμετωπίζει την αυτοματοποίηση 
ως ένα συνεχές, θεωρώντας έτσι ότι το φαινόμενο αυτό εξαρτάται από την εξοικείωση του ατόμου 
με τη συγκεκριμένη πειραματική συνθήκη και  όχι από την ταχύτητα επεξεργασίας. Από αυτή τη 
σκοπιά οι ασυμμετρίες που παρατηρούνται στην πραγμάτωση της πειραματικής διαδικασίας, όπως 
αυτές που παρατηρήθηκαν στο Stroop Test μπορούν να ερμηνευθούν βάσει της διαφοράς στις 
εμπειρίες των συμμετεχόντων (αναμένεται να έχουν καλύτερη απόκριση στο χρόνο προς το τέλος 
της διαδικασίας, αφού έχουν εξοικειωθεί με αυτήν σε αντίθεση με την αρχή). 

Ο Γουγουλιάς (2008) στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του διατριβής στάθμισε το Stroop test 
για τα ελληνικά δεδομένα, σε μια απόπειρα να δοθούν οι φυσιολογικές τιμές ανά ηλικιακή ομάδα 
και φύλο για την ελληνική γλώσσα, υπογραμμίζοντας την αξία που έχει η συγκεκριμένη 
δοκιμασία για την κλινική ψυχολογία και την ψυχιατρική. Επίσης ελληνόφωνα δεδομένα για το 
Stroop Test μπορούν να αντληθούν από την εργασία των  Zalonis et al. (2009). 

Για τις ανάγκες της εφαρμογής του πειράματος στα πλαίσια μιας σχολικής δραστηριότητας, 
όπως αυτή που περιγράφουμε εδώ, δε θεωρήσαμε σκόπιμο να εξαντλήσουμε τις θεωρητικές 
αναφορές για την ερμηνεία του φαινομένου. Οι θεωρίες ερμηνείας  δόθηκαν στους μαθητές με 
στόχο κυρίως να κατανοήσουν, ότι μια έρευνα δεν αποτελεί μια αυθαίρετη διαδικασία συλλογής 
και παράθεσης δεδομένων, αλλά ότι τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να ερμηνευθούν σε ένα 
συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, προκειμένου να είναι έγκυρα. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων αποτέλεσε κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του 
πειράματος μια πολύτιμη παιδαγωγική δραστηριότητα. Με στόχο πάντα οι μαθητές να γνωρίσουν 
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Γυμνάσιο Α.Ε.Ι. Πατρών  και δέκα (10) μαθητές του ίδιου Σχολείου ηλικίας από 13 έως 15 ετών. 
Το επίπεδο της γνώσης της αγγλικής γλώσσας κυμαινόταν από χαμηλό έως πολύ καλό και στις 
δύο ομάδες.  

Η διεξαγωγή του πειράματος 
Η πειραματική διαδικασία έλαβε χώρα τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2014 στο 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Για τη διεξαγωγή της αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες 
(Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Διαδραστικός Πίνακας). Το ρόλο του ερευνητή ανέλαβαν δυο (2) 
μαθητές, ένας από κάθε Όμιλο. Ο ένας διατύπωνε το πειραματικό ερώτημα στον εξεταζόμενο: 
«Πες/ πείτε το χρώμα με το οποίο είναι γραμμένη η κάθε λέξη», ενώ ο άλλος σημείωνε τους 
χρόνους απόκρισης κάθε εξεταζόμενου και τις αστοχίες. 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 
Αρχικά υπολογίστηκε ο μέσος όρος των χρόνων που χρειάστηκαν οι ενήλικες και ο μέσος 

όρος των χρόνων που χρειάστηκαν οι μαθητές για να κάνουν το κάθε ένα από τα έξι stroop test. 
Παρατηρήθηκε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του test ήταν μεγαλύτερος στα  δύσκολα τεστ 

(δηλαδή σε αυτά όπου η λέξη δεν  αντιστοιχούσε στο χρώμα με το οποίο ήταν γραμμένη) από ό, τι 
στα εύκολα (δηλαδή σε αυτά όπου η λέξη  αντιστοιχούσε στο χρώμα με το οποίο ήταν γραμμένη). 
Το φαινόμενο εμφανίστηκε και στις τρεις κατηγορίες των stroop test, ελληνικά, αγγλικά και 
greeklish. 

Τόσο στο ελληνικό εύκολο όσο και στο ελληνικό δύσκολο οι ενήλικες κατά μέσο όρο 
χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από τους μαθητές. Συγκεκριμένα για το ελληνικό εύκολο test οι 
ενήλικες χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 23,01 δευτερόλεπτα για να το ολοκληρώσουν ενώ οι 
μαθητές χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 17,013 δευτερόλεπτα. Για το ελληνικό δύσκολο test οι 
ενήλικες χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 34,216 δευτερόλεπτα για να το ολοκληρώσουν ενώ οι 
μαθητές χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 27,118 δευτερόλεπτα. (Διάγραμμα 1) 

Όσον αφορά τις αστοχίες που έγιναν κατά την ανάγνωση (διαβάστηκε το χρώμα και όχι η 
λέξη που ήταν γραμμένη) δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σχετικά με την ηλικία των 
συμμετεχόντων αφού οι ενήλικες έκαναν συνολικά 7 λάθη στο εύκολο και 3 στο δύσκολο τεστ, 
ενώ οι μαθητές 6 λάθη στο εύκολο και 5 λάθη στο δύσκολο τεστ. 

      
Διάγραμμα 1 

 
Και στα δύο stroop test στα greeklish φάνηκε ότι οι ενήλικες χρειάστηκαν και πάλι 

περισσότερο  χρόνο από τους μαθητές. Συγκεκριμένα για το greeklish εύκολο test οι ενήλικες 
χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 23,576 δευτερόλεπτα για να το ολοκληρώσουν ενώ οι μαθητές 
χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 18,53 δευτερόλεπτα. Για το greeklish δύσκολο test οι ενήλικες 
χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 27,579 δευτερόλεπτα, για να το ολοκληρώσουν ενώ οι μαθητές 
χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 23,732 δευτερόλεπτα. (Διάγραμμα 2). 

Σχετικά με τις αστοχίες, οι ενήλικες συμμετέχοντες δεν έκαναν κανένα λάθος, ούτε στο 
εύκολο ούτε στο δύσκολο τεστ, ενώ οι μαθητές έκαναν συνολικά 4 λάθη στο εύκολο και 5 λάθη 
στο δύσκολο greeklish stroop – test.  

23,01

34,216

17,013

27,118

0

10

20

30

40

Ελληνικά απλό Ελληνικά δύσκολο

Ενήλικες

Μαθητές



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 768 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

                             
Διάγραμμα 2 

 
Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε στα δύο stroop test στα αγγλικά, με τους ενήλικες να 

χρειάζονται περισσότερο  χρόνο από τους μαθητές.  Συγκεκριμένα για το αγγλικό εύκολο test οι 
ενήλικες χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 16,858 δευτερόλεπτα για να το ολοκληρώσουν ενώ οι 
μαθητές χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 14,875 δευτερόλεπτα. Για το αγγλικό δύσκολο test οι 
ενήλικες χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 42,18 δευτερόλεπτα για να το ολοκληρώσουν ενώ οι 
μαθητές χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 38,773 δευτερόλεπτα. (Διάγραμμα 3) 

Όσον αφορά τις αστοχίες, οι ενήλικες συμμετέχοντες δεν έκαναν κανένα λάθος στο εύκολο 
αγγλικό και συνολικά 4 λάθη στο δύσκολο τεστ, ενώ οι μαθητές δεν έκαναν κανένα λάθος στο 
εύκολο και 18 λάθη στο δύσκολο αγγλικό stroop – test.  
 

                          
    Διάγραμμα 3 

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν περισσότερο την 

υπόθεση των Cohen et al. (1990) και για τα ελληνόφωνα δεδομένα, αφού καθώς οι εξεταζόμενοι 
και των δυο ηλικιακών ομάδων εξοικειώνονταν με την διαδικασία, ανεξάρτητα από τη γραφή 
βελτίωναν τους χρόνους απόκρισης στο ερέθισμα.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα αποτελέσματα της πειραματικής συνθήκης με το 
Αγγλικό (δύσκολο) τεστ. Όμως, αποφασίστηκε ότι η συνθήκη αυτή θα διερευνηθεί περαιτέρω, μια 
και η κύρια διαδικασία αφορούσε ελληνόφωνα δεδομένα. 

Αξιοσημείωτη επίσης ήταν και η παρατήρηση ότι στα τεστ των greeklish και των αγγλικών οι 
μαθητές παρουσίασαν περισσότερες αστοχίες σε σχέση με τους ενήλικες, παρά το γεγονός ότι 
ήταν ταχύτεροι στην απόκριση ερεθίσματος.  

Διάχυση Δράσης 
Τα αρχικά αποτελέσματα της πειραματικής εφαρμογής του Stroop Test παρουσιάστηκαν 

στην Brain Awareness Week στο Πανεπιστήμιο Πατρών το Μάρτιο του 2014 σε μια εισήγηση με 
τίτλο «Τι είδαν τελικά τα ματάκια μας;», στην Ημερίδα Εγκεφάλου, από τους ίδιους τους μαθητές 
με τη χρήση Power Point και στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΚΦΕ Δημόκριτος στην Αθήνα το 
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Σεπτέμβριο του 2014. Για τις ανάγκες της Θεματολογίας κάθε περίστασης για τη μεν παρουσίαση 
στην Εβδομάδα Εγκεφάλου οι μαθητές συσχέτισαν τα αποτελέσματα με Νευροεπιστημονικά 
δεδομένα (π.χ. μέσα από νευροαπεικονιστικές μεθόδους είδαν ποιες περιοχές του Εγκεφάλου 
εμπλέκονται στο φαινόμενο Stroop). Στην παρουσίαση της Βραδιάς Ερευνητή δυο μαθητές 
διενήργησαν την πειραματική διαδικασία σε πραγματικό χρόνο σε όσους από τους παρισταμένους 
το επιθυμούσαν, εξηγώντας το φαινόμενο Stroop και περιγράφοντας τις ποικίλες εφαρμογές του.  

Και στις δύο περιπτώσεις εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον και έγιναν συζητήσεις για το πώς 
τα αποτελέσματα του πειράματος επηρεάζουν φαινόμενα της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα 
το πώς η διαφήμιση χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να αυξήσει την επιρροή της ή το πώς μπορεί η 
χρήση του κινητού κατά την οδήγηση να αποβεί επικίνδυνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα 
αποτελέσματα των συζητήσεων ήταν και η μελλοντική συνεργασία με άλλα Πειραματικά Σχολεία 
για την παράλληλη πειραματική διερεύνηση του φαινόμενου, ώστε να μελετηθεί και ο παράγοντας 
της πιθανής γεωγραφικής διαφοροποίησης. 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 
Στόχος της παρούσας εισήγησης ήταν να παρουσιάσει μια πειραματική διαδικασία που 

φιλοδοξούσε να φέρει τους εμπλεκόμενους μαθητές σε επαφή με την αυθεντική επιστημονική 
έρευνα, ώστε μέσα από αυτή να μπορούν να διατυπωθούν κάποιες διδακτικές παρατηρήσεις για 
την αξιοποίηση της διεπιστημονικότητας στο Σχολείο. Από όσα προηγήθηκαν, επιβεβαιώνεται, 
θεωρούμε, αυτό που αποτελεί (ακόμα;) ζητούμενο στην εκπαίδευση: Η διαπίστωση ότι η εμπλοκή 
του διδασκομένου με την (επιστημονική και όχι μόνο) πράξη, μπορεί μέσα σε λίγο χρόνο να 
καταφέρει, όσα μια δασκαλοκεντρική προσέγγιση δε θα μπορούσε να καταφέρει, ακόμα και σε 
πολλαπλάσιο χρόνο. 

Η περίπτωση της πειραματικής διερεύνησης του Stroop effect αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα 
διεπιστημονικής και όχι διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης για τον εξής λόγο: Οι 
εμπλεκόμενοι μαθητές είδαν βιωματικά ότι κάθε επιστήμη έχει τα δικά της ενδεχομένως όρια (η 
Φυσική για τη μελέτη του φάσματος των χρωμάτων, η Γλώσσα για τη σχέση σημαίνοντος και 
σημαινόμενου μαζί με τα μορφοσυντακτικά τους παρεπόμενα κ.ο.κ.), υπάρχουν όμως περιοχές της 
ανθρώπινης γνώσης και δραστηριότητας, όπως είναι η Νευροεπιστήμη, η Ψυχολογία ή η Ιατρική 
που εμπίπτουν σε πολλαπλά γνωστικά πεδία. Αυτός είναι και ένας σημαντικός λόγος (που 
αποτέλεσε κι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη αυτής τη δράσης) για τον οποίο οι μαθητές 
διαπίστωσαν ότι είναι απαραίτητο από την οπτική κάθε επιστήμης να εμβαθύνουν σε ένα θέμα κι 
όχι να το αντιμετωπίζουν επιδερμικά, όπως ενδεχομένως συμβαίνει μέσα από μια απλή 
διαθεματική προσέγγιση ενός θέματος. Επειδή πολλές φορές, στην προσπάθειά μας να 
καινοτομήσουμε δίνουμε  βάρος στην κριτική της γνώσης, χωρίς όμως να έχουμε εξασφαλίσει ότι 
έχει κατακτηθεί η γνώση. 

Τα αποτελέσματα του πειράματος  είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική 
διαδικασία πολλών επιμέρους αντικειμένων π.χ. η επιρροή της γραφής της ελληνικής γλώσσας με 
λατινικούς χαρακτήρες (greeklish) στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου. 
Όμως θεωρούμε ότι το σημαντικότερο διδακτικό όφελος δεν είναι το συγκεκριμένο πείραμα αλλά 
η ανάδειξη της διεπιστημονικής συνεργασίας  μέσα από την πειραματική διαδικασία. Έχοντας 
αυτό κατά νου, συμπεραίνουμε ότι στη θέση του φαινομένου Stroop θα μπορούσαν να 
προσεγγιστούν διεπιστημονικά  άλλα φαινόμενα, θέματα, ζητήματα, που να αποτελούν πηγή 
ενδιαφέροντος και έμπνευσης πρωτίστως για το διδάσκοντα και κατά συνέπεια για τους 
διδασκόμενους. 

Κλείνοντας, αντί να μακρηγορήσουμε σε συμπεράσματα που (δυστυχώς) καλύπτουν μόνο 
την πλευρά του εκπαιδευτικού, προτιμήσαμε να μιλήσουν οι μαθητές. Το παρακάτω κείμενο 
αποτελεί αυθεντικό κείμενο του μαθητή Ν.Σ., το οποίο του ζητήθηκε να το γράψει για τις ανάγκες 
της παρούσας εισήγησης. Ο μαθητής, που το φετινό σχολικό έτος 2016 – 17 είναι υποψήφιος της 
Θετικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου στο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής της δράσης φοιτούσε στη Γ’ Γυμνασίου του αντίστοιχου Πειραματικού 
Γυμνασίου. Παρατίθεται ολόκληρο και αυτούσιο αντί επιλόγου: 

Η συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως η διεξαγωγή του “Stroop test” είναι μια από τις 
ελάχιστες πραγματικά ανεκτίμητες ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει το εκπαιδευτικό μας 
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σύστημα μέσα στο ασφυκτικό του πλαίσιο. Και ειλικρινά πιστεύω πως όλοι οι συμμετέχοντες 
μαθητές ωφεληθήκαμε πολλαπλά. Με εφαλτήριο μια απλή -σχεδόν αμελητέα- παρατήρηση 
προχωρήσαμε στον σχηματισμό μιας υπόθεσης, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενός πειράματος 
για να την ελέγξουμε, αποκτώντας έτσι μια πρώτη επαφή με την επιστημονική-πειραματική 
μέθοδο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μάλιστα, κληθήκαμε όχι μόνο να αναζητήσουμε τα βιολογικά 
αίτια του φαινομένου Stroop βάσει των σχετικών επιστημονικών ερευνών, αλλά και να 
ερμηνεύσουμε τα δεδομένα του πειράματός μας, επισημαίνοντας εφαρμογές του στην καθημερινή 
ζωή, τη διαφήμιση κα. Αποκομίσαμε συνεπώς από την ενασχόλησή μας αυτή τόσο ένα σταθερό 
υπόβαθρο επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσο και μια πηγαία και διαχρονική αγάπη για 
την επιστήμη και τις δυνατότητές της. 

Ωστόσο, τουλάχιστον προσωπικά, δεν είχα συλλάβει στην πλήρη της διάσταση τη 
σπουδαιότητα της δραστηριότητας αυτής, μέχρι που χρειάστηκε να συμμετάσχω στην παρουσίασή 
της σε περίπτερο μιας έκθεσης του ΕΚΦΕ Δημόκριτος το φθινόπωρο του 2014. Η παρουσίαση 
αυτή υπήρξε μια πραγματική αποκάλυψη για εμένα, διότι συνειδητοποίησα πως το δικό μας 
πείραμα για το Stroop test -ομολογουμένως ελάχιστης επιστημονικής σημασίας-, στο οποίο είχα 
αφιερώσει τόσο χρόνο και κόπο, δεν ήταν απλώς μια ενδιαφέρουσα ασχολία, αλλά πηγή 
ουσιαστικής γνώσης και βαθιάς κατανόησης του συγκεκριμένου θέματος. Και μάλιστα 
συνδυάζοντας τη γνώση αυτή με τις κατάλληλες τεχνικές παρουσίασης και λίγο ενθουσιασμό 
μπορούσα να μεταλαμπαδεύσω στους ακροατές μου το απόσταγμα του κόπου μας, μιλώντας από 
στήθους για τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, τα πορίσματά μας, λύνοντας σχετικές απορίες 
τους, γενικά ενημερώνοντάς τους για το φαινόμενο αυτό και πείθοντάς τους, εν πάση περιπτώσει, 
μεταξύ διαφόρων άλλων πως το να μιλά κανείς στο κινητό ενώ οδηγεί δεν είναι η ασφαλέστερη 
επιλογή. Αυτό λοιπόν υπήρξε για εμένα το πλέον ανεκτίμητο μέρος της συμμετοχής μου στη 
δράση αυτή. Όσο κι αν η σε βάθος ενασχόληση με επιστημονικά θέματα είναι εξ ορισμού 
σημαντική, η επικοινωνία της επιστήμης και η πραγματική βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και 
έξω από το επιστημονικό εργαστήριο, είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την εμπειρία μου 
αυτή μοναδική.  
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Αξιοποίηση των γεωπληροφοριακών συστημάτων GIS για την 
αποτύπωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην παχυσαρκία 

και την παιδική φτώχεια. 
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Περίληψη 

Η φτώχεια έχει πολλαπλασιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης 
των διαζυγίων, των ανύπαντρων μητέρων, της ανεργίας και φυσικά της οικονομικής κρίσης. Η 
φτώχεια μπορεί να είναι φυσική ή κοινωνική, σχετική (έλλειψη αγαθών που θεωρούνται βασικά 
από την κοινωνία ή αδυναμία πραγματοποίησης δραστηριοτήτων που οι περισσότεροι άνθρωποι 
θεωρούν δεδομένες) ή απόλυτη (μη κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τροφής, στέγη, θέρμανσης, 
συνθηκών υγιεινής, στέρηση υγείας και εκπαίδευσης), παρατεταμένη και μακροχρόνια ή στιγμιαία 
και περιοδική. 
Η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων αποτελεί μείζον θέμα στις μέρες μας 
αλλά και διαχρονικά. Η ποιότητα ζωής συνεπάγεται υγιείς πολίτες που με τη σειρά τους 
υπηρετούν μία υγιή κοινωνία. Η παχυσαρκία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί ένα πολύπλοκο και 
χρόνιο πρόβλημα υγείας. Αφορά σημαντικό ποσοστό κυρίως του παιδικού και εφηβικού 
πληθυσμού παγκοσμίως. Η ποιότητα της διατροφής των παιδιών φαίνεται να επηρεάζει τη σχέση 
τους με τους συνομήλικους, τη σχέση τους με τους γονείς τους και τη σχέση τους με το σχολείο. 
Σημαντικό γεγονός αποτελεί η αναγνώριση ότι η αύξηση του σωματικού βάρους σηματοδοτεί την 
εμφάνιση πολλών παραγόντων κινδύνου, ιδιαιτέρως των καρδιαγγειακών. 
Η παχυσαρκία έχει πλέον προστεθεί στον κατάλογο των νοσημάτων που εμφανίζονται κατά την 
παιδική ηλικία. Ο επιπολασμός της αυξάνεται με αλματώδης ρυθμούς σε όλο και περισσότερες 
χώρες της υφηλίου, με αυξημένα ποσοστά τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για τις 
αναπτυσσόμενες. Η Ελλάδα μέχρι και το 2011 κατατάσσεται στην πρώτη θέση, ανάμεσα σε όλες 
τις Ευρωπαϊκές χώρες και στην τέταρτη θέση παγκοσμίως. Η έξαρση της παχυσαρκίας στα παιδιά 
επηρεάζεται από τα γονίδια και από εξωτερικούς παράγοντες που επιφέρουν σοβαρές και 
μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής. 
Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτύπωση των κυριότερων επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης στα δύο φαινόμενα της παχυσαρκίας και της παιδικής φτώχειας με την χρήση 
της σύγχρονης τεχνολογίας GIS.  
Λέξεις κλειδιά: παιδική φτώχεια, κρίση, παχυσαρκία 
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Εισαγωγή 

Εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας παιδικής φτώχειας 
Όσο δύσκολο είναι να οριστεί η φτώχεια, εξίσου δύσκολος ή δυσκολότερος είναι ο 

ορισμός της παιδικής φτώχειας, η οποία αποτελεί ένα σχετικό, δυναμικό και πολυδιάστατο 
φαινόμενο. Στην Ε.Ε δεν υπάρχει κάποιος ορισμός της, απλώς οι  δείκτες της φτώχειας 
αναλύονται ηλικιακά, ώστε να αποτιμάται και η παιδική φτώχεια (Κογκίδου, 2005). 

Γενικά μπορεί να οριστεί ως η αποστέρηση βασικών υλικών αγαθών (τροφή, συνθήκες 
υγιεινής, στέγη), κοινωνικών υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση) και άλλων παραγόντων που 
βοηθούν τα παιδιά να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Παράγοντες 
εκτός από το εισόδημα, που σχετίζονται με την φτώχεια είναι η εκπαίδευση των γονέων και 
κυρίως της μητέρας (μπορεί να παίζει το διπλάσιο ρόλο από την εργασία του πατέρα), η 
εθνικότητα, η δομή της οικογένειας, το πώς διανέμεται το εισόδημα μέσα στην οικογένεια, το 
μέρος που ζει η οικογένεια κα. Η παιδική φτώχεια διαφέρει ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των 
παιδιών, ενώ οι μονογονεϊκές οικογένειες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων, αρχίζουν να 
αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ «πλούσιου» και «φτωχού» από την ηλικία των 3-4 
ετών περίπου, χωρίς να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει η αντίληψή τους αυτή τα 
συναισθήματα ή τη συμπεριφορά τους (Naimark & Shaver, 1982; Leahy, 1983). Στην 
ηλικία των 5-6 χρόνων, τα νήπια αρχίζουν να κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους σε πλούσιους 
και φτωχούς, με βάση κάποια συγκεκριμένα προφανή χαρακτηριστικά τους, όπως τον 
ρουχισμό (Edwards, 1986).  Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση της Unicef (2016) ότι από 
το 2010, οπότε γίνεται έντονη η κρίση στην Ελλάδα, οι οικογένειες με παιδιά έχουν προχωρήσει 
σε δραματική μείωση των καταναλωτικών δαπανών τους. Ενδεικτικά για μια οικογένεια με δύο 
παιδιά η μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη ανερχόταν το 2014 σε 1.551 ευρώ, ενώ το 2008 το 
αντίστοιχο ποσό ήταν 2.832 ευρώ. 

Η οικονομική κρίση είναι πιθανόν να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις οικογένειες με 
παιδιά. Τα παιδιά φαίνεται ότι από πολύ νωρίς κατανοούν τη διαφορά ανάμεσα στην απλή 
επιβίωση και την καλοζωία, καταλαβαίνουν το διαφορετικό τρόπο μεταχείρισης των φτωχών 
από τα παιδιά και τους ενηλίκους, την επίδραση του εισοδήματος  στις δυνατότητες κάποιου 
ατόμου, στην εκπαίδευσή του, στην υγεία του, στις οικογενειακές του σχέσεις, στα 
συναισθήματά του, στις ελπίδες και τα όνειρά του, ακόμη και τις ροκαταλήψεις και τη βία που 
υφίσταται λόγω της οικονομικής του κατάστασης. Επίσης γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για 
να βοηθήσουν τους φτωχούς είτε υλικά ή συναισθηματικά.  

Η πορεία της παιδικής φτώχειας στην Ε.Ε. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2012 στην Ε.Ε. ο αριθμός των ατόμων κάτω των 

18 ετών σε κίνδυνο φτώχειας υπολογίζεται σε 19.425.000, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 
4% του πληθυσμού της Ε.Ε., αλλά στο 23% του συνολικού πληθυσμού των φτωχών. Η 
παιδική φτώχεια εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από του συνολικού 
πληθυσμού, εφόσον ανερχόταν στο 20,8% της εν λόγω πληθυσμιακής ομάδας, ενώ αντίστοιχα για 
τον συνολικό πληθυσμό η φτώχεια βρισκόταν στο 16,9%. Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, 
το 2014 η παιδική φτώχεια ανήλθε στο 25,3%, ποσοστό αυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με το 2010 (22,3%). Η διαχρονική ανάλυση της φτώχειας με βάση τις ηλικιακές 
ομάδες δείχνει επιπλέον ότι η φτώχεια των παιδιών έχει αυξηθεί περισσότερο από ότι η φτώχεια 
των ενηλίκων από το 1995 μέχρι σήμερα (6.3% έναντι 4,6% αντίστοιχα). 
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υγιεινής διατροφής ως πρωτογενής πρόληψη της εφηβικής παχυσαρκίας, στην εφαρμογή 
προγραμμάτων εκπαίδευσης με σκοπό την αλλαγή της στάσης της συμπεριφοράς τους ως προς τις 
διατροφικές τους συνήθειες, στην ευαισθητοποίηση των γονέων που επηρεάζουν τις διατροφικές 
συμπεριφορές των παιδιών, στην ενεργοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως προαγωγού της 
υγείας του μαθητή. 

Για την παρούσα εργασία χρειάστηκε να δημιουργήσουμε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο 14 
ερωτήσεων το οποίο σχεδιάστηκε με την βοήθεια του λογισμικου Survey 123 for ArcGIS, 
προκειμένου να συλλεχθούν χρήσιμα δεδομένα. 
 

1)Φύλο 
□Γυναίκα   □Άνδρας 
 
2)Τόπος Διαμονής 
 
3)Τι βάρος έχετε;  
□50-60 kgr 
□61-70 Kgr 
□71-80 Kgr 
□81-90 Kgr 
 
4)Ποια είναι η σωματική σας κατάσταση; 
□Πολύ λεπτός 
□Λεπτός 
□Κανονικά σωματότυπο 
□Πιο παχύ από το κανονικό  
□Αρκετά πιο παχύ από το κανονικό 
 
5) Τι ύψος έχετε; 
□1,60- 1,65 
□1,66-1,70 
□1,71 - 175 
□1,76-1,80 
□1,81 - 185 
□1.86-1,90 
□>1,90 
 
6) Ποιο το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα σας; 
□Απόφοιτος Δημοτικού 
□Απόφοιτος Γυμνασίου-Λυκείου  
□Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ 
 
7)Ποιο το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας σας; 
□Απόφοιτη Δημοτικού 
□Απόφοιτη Γυμνασίου-Λυκείου  
□Απόφοιτη ΑΕΙ-ΤΕΙ 
 
8) Ο πατέρας σας εργάζεται αυτήν την περίοδο; 
 □ΝΑΙ  □ΟΧΙ 
 
9) Η μητέρα σας εργάζεται αυτήν την περίοδο;    
□ΝΑΙ  □ΟΧΙ 
 
10)Έχουν μειωθεί οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση/προσωπικά έξοδα; 
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□Καθόλου  □Λίγο  □Μέτρια  □Πολύ  □Πάρα Πολύ 
 
11) Ποιο ποσό ανταποκρίνεται στο οικογενειακό εισόδημα ετησίως; 
□0-12.000€ □12.000-20,000€  □20.000-40.000€ □>40.000€ 
 
12) Παίρνεις πρωϊνό καθημερινά; 
□ΝΑΙ  □ΟΧΙ 
 
13) Πόσο συχνά καταναλώνετε έτοιμο ή πρόχειρο φαγητό; 
□Ποτέ □Σπάνια     □Μερικές φορές □1-2 φορές την εβδομάδα □Κάθε μέρα 
 
14)Πόσο συχνά γυμνάζεστε; 
□Ποτέ □Σπάνια   □Μερικές φορές □1-2 φορές την εβδομάδα □Κάθε μέρα 

Περιγραφή του λογισμικού Survey123 for ArcGIS 
Το λογισμικό Survey 123 για ArcGIS δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες σε έρευνες 

να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων ή ακόμη και των tablet. Η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί σε δύο καταστάσεις 
online και offline. 
Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση online έχουμε την δυνατότητα: 

 Να συνδεθούμε με το λογισμικό και να «κατεβάσουμε» (download) νέα ερωτηματολόγια 
 Να υποβάλλουμε (upload) στο server συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση offline, έχουμε την δυνατότητα: 
 Να συνεχίσουμε να συμπληρώνουμε τα ερωτηματολόγια τα οποία έχουμε κατεβάσει στο 

tablet ή στο κινητό μας τηλέφωνο. 
 Να το αποθηκεύσουμε ως πρόχειρο και να το ολοκληρώσουμε αργότερα. 
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Η Ρητορική στην Εκπαίδευση. Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου, 
της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων ζωής μέσα από 

δημιουργικές δραστηριότητες και ρητορικά αγωνίσματα. Διάχυση 
καλών πρακτικών. 

 
Καραγιάννη Δήμητρα 

Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός, Μ.Δ.Ε., Εκπαιδεύτρια Ρητορικών Ομίλων, Κριτής 
Ρητορικών Αγώνων, Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την προώθηση της Ρητορικής 
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Περίληψη 

Στη διάρκεια της εισήγησης θα παρουσιάσουμε την εμπειρία μας από την οργάνωση ρητορικού ομίλου στο 
5ο  Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.  Συγκεκριμένα  θα αναπτύξουμε τη συμβολή των ρητορικών 
γυμνασμάτων στη γλωσσική καλλιέργεια, στον κριτικό γραμματισμό, τη δημιουργική σκέψη , αλλά και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, όπως η επικοινωνία και η συνεργασία. Ειδική αναφορά θα κάνουμε στο 
θεσμό των μαθητικών αγώνων επιχειρηματολογίας – αντιλογίας και τη σημασία του για τη  σχολική 
κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Τέλος θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε τη  σύνδεση της ρητορικής 
παιδαγωγικής με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τη συνακόλουθη ανάγκη εισαγωγής της στο σχολικό 
πρόγραμμα. 
Λέξεις κλειδιά: Ρητορική, επιχειρηματολογία, δεξιότητες, καλές πρακτικές. 

Εισαγωγή 
«Τι θα βρω να πω;» , « τι θα βρω να γράψω»; Η προσπάθειά μας να απαντήσουμε ως 

εκπαιδευτικοί στα παραπάνω ερωτήματα των μαθητών και να τους βοηθήσουμε να 
καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο – τον παραγκωνισμένο και παραμελημένο στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα – μαζί με τον γραπτό λόγο, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, 
αλλά και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες μας οδηγεί στην ενασχόληση με την τέχνη της 
πειθούς, τη ρητορική. 

Επιπροσθέτως και λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία της πολλαπλής  νοημοσύνης (Gardner, 
2000)  και  το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα  αξιολογεί μόνο τη γλωσσική και τη 
λογικομαθηματική νοημοσύνη και ως εκ τούτου εξασφαλίζει συμμετοχή, σχολική επιτυχία και 
αυτοπεποίθηση στους μαθητές που έχουν αναπτυγμένα αυτά τα δύο είδη νοημοσύνης , ενώ 
αδιαφορεί για τους υπόλοιπους (Ξωχέλλης,2011), θεωρούμε ότι η ρητορική αποτελεί εργαλείο για 
τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι 
ρόλων ή η ανακριτική καρέκλα , ώστε να προσεγγίσουμε και τους μαθητές που μαθαίνουν με 
διαφορετικούς τρόπους και να ενεργοποιήσουμε και τα δικά τους κίνητρα μάθησης 
(Λουτριανάκη,2008). Επιπλέον με τη ρητορική οι μαθητές καλλιεργούν τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά τους αλλά και δεξιότητες ζωής ,όπως είναι η συνεργασία και η διαλλακτικότητα. 
Βελτιώνουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και αποκτούν κοινωνικές εμπειρίες που τους οδηγούν 
στην «κοινωνική μάθηση» (Μπίκος,2011). Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι θα πρέπει 
να ενταχθεί στις  εκπαιδευτικές  μας δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη. 

Όσον αφορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα υπάρχουν 13 κείμενα ρητορικής στα βιβλία Αρχαίων 
Ελληνικών στο Γυμνάσιο , τα οποία μας προσφέρουν μια καλή ευκαιρία να διαφοροποιήσουμε τη 
διδασκαλία μας βάσει του λογοτεχνικού είδους και να εισαγάγουμε τους μαθητές μας στις 
ιδιαιτερότητες του ρητορικού είδους (Θεοδωρακόπουλος,1984). Στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας επίσης γίνεται αναφορά στο επιχείρημα και περιλαμβάνονται κείμενα 
επιχειρηματολογίας και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου παρέχοντας μας τη δυνατότητα  για 
ρητορικές δραστηριότητες και επιχειρηματολογία μέσα στην τάξη. 
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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δώσει το βασικό περίγραμμα της ρητορικής 
εκπαίδευσης, τη φιλοσοφία και τη σκοπιμότητά της. Ειδικότερα θα περιγράψουμε τις ρητορικές 
δραστηριότητες που μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουμε κατά τη διάρκεια διδασκαλίας 
των γνωστικών αντικειμένων καθώς και τα ρητορικά αγωνίσματα στα οποία διαγωνίζονται οι 
μαθητές με ιδιαίτερη  αναφορά στους Διττούς Λόγους ( Λόγοι επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας). 
Επιπλέον θα αναλύσουμε και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά της ρητορικής παιδαγωγικής 
πρωτίστως στους μαθητές αλλά και σε ολόκληρη τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα μέσα 
από την περίπτωση του 5ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου. 

Ρητορική παιδαγωγική  και στοχοθεσία 
Μύθοι και αλήθειες : Η ρητορική εκπαίδευση έρχεται να καταρρίψει το μύθο ότι η ευγλωττία 

στηρίζεται αποκλειστικά στο έμφυτο ταλέντο και να αποδείξει ότι η ικανότητα αποτελεσματικής 
ομιλίας είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενης πρακτικής. Τι είναι όμως η ρητορική και τι μπορεί 
να προσφέρει στους μαθητές μας; 

Ρητορική είναι η τέχνη της αποτελεσματικής χρήσης της γλώσσας χάρη σε τεχνικές 
επικοινωνίας και πειθούς. Η έννοια της ρητορικής στο μάθημα θυμίζει τη μαιευτική τέχνη του 
Σωκράτη και στηρίζεται στη διαλεκτική / βιωματική προσέγγιση κάθε θέματος. Ο καθηγητής 
αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή/ εμψυχωτή και αξιοποιεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 
εγκαταλείποντας το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας (Λουτριανάκη,2008). Έτσι, η 
ρητορική καλύπτει τα πολυάριθμα ενδιαφέροντα των μαθητών, κάνει το μάθημα ελκυστικότερο 
και ως τέχνη του λόγου και της πειθούς , προετοιμάζει τους μαθητές για τον αυριανό ρόλο του 
ενεργού και δημοκρατικού πολίτη , που έχει άποψη για ό,τι συμβαίνει γύρω του και που μπορεί να 
την εκφράσει αποτελεσματικά.  

Συνακόλουθα η ενασχόληση με τη ρητορική καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στόχων. Ειδικότερα οι 
γνωστικοί στόχοι είναι: 
-Παράλληλη ανάπτυξη σκέψης και λόγου. Καλλιέργεια της κριτικής και της δημιουργικής 
σκέψης,  αλλά και του «καλώς λέγειν» , δηλαδή του λόγου που χαρακτηρίζεται από γραμματική 
αρτιότητα, αισθητική ομορφιά και πρακτική αποτελεσματικότητα με την ισχύ της 
επιχειρηματολογίας. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στα εξής:  
- Στη δόμηση της σκέψης και του λόγου . Οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται και να μιλούν 
οργανωμένα ( εισαγωγή , ανάπτυξη, συμπέρασμα). 
- Στην ικανότητα ορισμού των εννοιών. 
- Στην κατανόηση και αντίκρουση της επιχειρηματολογίας.  
- Στην εξάσκηση στην περίληψη. 
- Στην ενημέρωση των μαθητών πάνω σε θέματα της επικαιρότητας και την εξάσκησή τους στην 
ανεύρεση βιβλιογραφίας από τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. 
- Στην ικανότητα ιεράρχησης υλικού ορισμένου όγκου. 
- Στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας μέσα από πολλά διδακτικά αντικείμενα ( Μέθοδος  
CLIL). 
Πέρα όμως από το γνωστικό τομέα η ρητορική καλλιεργεί και τις κοινωνικές δεξιότητες των 
μαθητών, όπως είναι : 
- Η συνεργασία. 
- Η διαλλακτικότητα.  
- Ο σεβασμός στο συνομιλητή και η ενεργητική ακρόαση. 
- Η αυτοπεποίθηση- άνεση μπροστά σε κοινό. 
- Η συνειδητοποίηση της αξίας της  επικοινωνίας και του γόνιμου διαλόγου. 
Εν τέλει συμβάλλει στην αλλαγή των στάσεων και των αξιών των μαθητών, οι οποίοι 
διαμορφώνουν τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς και εγκολπώνονται αρχές και αξίες.   
Συγκεκριμένα:    
- Αποκτούν θετική διάθεση απέναντι στο σχολείο και την πεποίθηση ότι στο σχολείο μπορούμε   
να μαθαίνουμε και ταυτόχρονα να χαιρόμαστε! 
- Αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα για συνεχή μάθηση και εκπαίδευση (δια βίου παιδεία). 
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- Αποκτούν το ήθος του καλού ομιλητή και ακροατή: ακούν προσεκτικά και σέβονται τη 
διαφορετική άποψη. 
- Προετοιμάζονται για το ρόλο του ενεργού και δημοκρατικού πολίτη, ο οποίος ενημερώνεται 
συστηματικά για τα θέματα της επικαιρότητας , έχει άποψη και μπορεί να την εκφράσει πειστικά. 

Τέλος, η ρητορική προάγει την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
γνωρίζουν και εντάσσουν νέες μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και οδηγεί στο μετασχηματισμό των πεποιθήσεων και των πρακτικών τους: πιο 
δημοκρατική συμπεριφορά, ενθάρρυνση της διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης, ανάληψη 
ρόλου συντονιστή και εμψυχωτή στη μαθησιακή διαδικασία ,αυτενέργεια και πρωτοβουλία. Με 
αυτόν τον τρόπο η ρητορική συμβάλλει στην αποστεγανοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και τη 
σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.  

Μέθοδος 
Ρητορική και νέες θεωρίες μάθησης: Η ρητορική εκπαίδευση συνδέεται στενά  με τις 

σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μάθηση ,όπως ο κοινωνικός εποικοδομισμός του Vygotsky, που 
προβάλλει το σημαντικό ρόλο του κοινωνικού πλαισίου και της επικοινωνίας στη μάθηση και τη 
γνωστική ανάπτυξη (Vygotsky, 2000), η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Ματσαγγούρας,2006), η 
καθοδηγούμενη ανακάλυψη με το δάσκαλο σε ρόλο εμψυχωτή και συντονιστή (Bruner, 1960), η 
ενεργητική και εποικοδομητική φύση της διαδικασίας μέσω της οποίας αποκτούμε νέες γνώσεις 
(Καψάλης,1989), η ανάγκη καλλιέργειας τόσο της συγκλίνουσας όσο και της αποκλίνουσας- 
δημιουργικής σκέψης (Παρασκευόπουλος,2004) και ο ρόλος της ανθρώπινης συναισθηματικής 
αλληλεπίδρασης στην ωρίμανση του παιδιού (Goleman,1998). 

Τα ρητορικά γυμνάσματα στην τάξη και στην πράξη: Η ρητορική εκπαίδευση αρχίζει 
σταδιακά με την καλλιέργεια των προφορικών δεξιοτήτων και της δημιουργικής σκέψης των 
μαθητών και την εξάσκησή τους στην  παραγωγή ιδεών (ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο 
κάθε ομάδας) μέσα από διάφορες τεχνικές και ασκήσεις , όπως είναι:  

Ο καταιγισμός ιδεών ( Brainstorming). 
Τα έξι σκεπτόμενα καπέλα του Bono. 
Το Παιχνίδι ρόλων. 
Η Ανακριτική καρέκλα. 
Ο Διάδρομος συνείδησης. 
Η Προσομοίωση δίκης. 
Οι ερωτήσεις SCAMPER( Εγγλέζου,2015). 
Η Εκφραστική Ανάγνωση : αποτελεί και ρητορικό αγώνισμα και ασκεί τους μαθητές στην 

εκφραστική και νοηματική/ερμηνευτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων που «ξεκλειδώνει» την 
ξεχασμένη απόλαυση της ανάγνωσης. 

Όλες οι παραπάνω ρητορικές δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια 
διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων προσφέροντας έναν εναλλακτικό τρόπο διεξαγωγής του 
μαθήματος που θα ενεργοποιήσει τους μαθητές μας και θα «ζωντανέψει» το μάθημα. Για 
παράδειγμα τα έξι σκεπτόμενα καπέλα του de Bono μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα 
φιλολογικά (και όχι μόνο) μαθήματα και να ασκήσουν την κριτική σκέψη των μαθητών μας και 
τις ικανότητές τους  στη διαχείριση κρίσεων και τη λήψη σωστών αποφάσεων.  Ο καταιγισμός 
ιδεών μπορεί ν’ αποτελέσει καλή αφόρμηση για τη δημιουργία σχεδιαγράμματος στον πίνακα, 
ενώ η εκφραστική ανάγνωση ένα ελκυστικό ξεκίνημα στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Στο μάθημα 
της Ιστορίας η ανακριτική καρέκλα ή ένας αγώνας επιχειρηματολογίας συμβάλλουν στη 
συγκέντρωση των πληροφοριών και την πληρέστερη κατανόηση των γεγονότων με βιωματικό 
τρόπο. Σε γενικές γραμμές όλες οι παραπάνω δραστηριότητες εξοικειώνουν τους μαθητές με 
στοιχεία προφορικότητας , τους καλλιεργούν τη  δυνατότητα σωστής απόδοσης της στίξης, 
ασκούν στους βασικούς κανόνες ορθοφωνίας,  τους φέρνουν σε επαφή με τη δόμηση κειμένου, 
την προσαρμογή του ύφους ανάλογα με τις επικοινωνιακές περιστάσεις , τις τεχνικές του 
εκπαιδευτικού δράματος (Αυδή &Χατζηγεωργίου 2007), τη φύση του επιχειρήματος και εν τέλει 
ασκούν όχι μόνο τη συγκλίνουσα-κριτική σκέψη αλλά και την αποκλίνουσα- δημιουργική σκέψη 
(Λουτριανάκη, 2008). 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 781 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Τα ρητορικά αγωνίσματα στην εκπαίδευση 
- Αυθόρμητος λόγος: Αυθόρμητη ομιλία τριών λεπτών που στηρίζεται στο τρίπτυχο της 
δημιουργικής σκέψης: πολλές- καλές- πρωτότυπες ιδέες και συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
φαντασίας. Ενδεικτικά θέματα:   Η γη ανήκει στα παιδιά μας , Μια αγαπημένη μου συνήθεια, 
Αστέρια, Φιλία, Αναμνήσεις, Βγάλτε μια κόλλα χαρτί!, Όταν άνοιξε η πόρτα. 
- Προτρεπτικός λόγος: Προσχεδιασμένη ομιλία μέγιστης διάρκειας οκτώ λεπτών με στόχο να 
προτρέψει το ακροατήριο να υιοθετήσει μία άποψη. Ενδεικτικά θέματα: Πρέπει όλοι να 
ακολουθούμε υγιεινή διατροφή, Λιγότερη τηλεόραση στη ζωή μας, Περισσότερη μουσική στη 
ζωή μας, Η γλωσσομάθεια πρέπει να ενισχυθεί στην Ελλάδα. 
- Διττοί λόγοι ( Λόγοι Επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας). 

Οι διττοί λόγοι ανάγουν την αρχή τους στον Πρωταγόρα που πρώτος διατύπωσε την άποψη 
ότι για κάθε ζήτημα υπάρχουν δύο λόγοι (απόψεις) αντίθετοι μεταξύ τους με την απαίτηση να 
είναι και οι δύο συγχρόνως εξίσου αληθινοί:  Οι δισσοί λόγοι του Πρωταγόρα και η δίπλευρη 
θεώρηση κάθε θέματος. Η έκφραση λοιπόν «δισσοί λόγοι» αναδεικνύει τη βασική αρχή της 
μεθόδου αντιλογίας: για κάθε συγκεκριμένο επιχείρημα υπάρχει η δυνατότητα για αντίθετη 
επιχειρηματολογία. 

Οι μαθητικοί αγώνες επιχειρηματολογίας αποσκοπούν στην προώθηση και την καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης των νέων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διαγωνιστούν μέσα σε ένα αυστηρά 
καθορισμένο πλαίσιο κανόνων. Οι κανόνες επιτρέπουν να αναπτύξουν οι μαθητές τις ικανότητές 
τους στη λογική διάρθρωση των επιχειρημάτων, την πειθαρχημένη συνεργασία με τους 
συμπαίκτες τους και την με σεβασμό και κατανόηση κριτική των θέσεων της αντίπαλης ομάδας. Η 
αντιλογία δεν είναι η ανούσια ανταλλαγή λεκτικών διαξιφισμών , η εριστικότητα και η αυθάδεια 
αλλά η συγκροτημένη και ευπρεπής ανταλλαγή απόψεων, η αντιπαράθεση επιχειρημάτων υπέρ 
και εναντίον μιας δεδομένης θέσης. 

Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας. Μια πρώτη γνωριμία. 
Σε έναν αγώνα παίρνουν μέρος δύο ομάδες , η καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από τρία 

μέλη- ομιλητές στο Γυμνάσιο και πέντε μέλη αλλά τρεις ομιλητές στο Λύκειο, που συνεργάζονται 
μεταξύ τους και αποφασίζουν κατά το στάδιο της προετοιμασίας το ρόλο του καθενός. Κατά τη 
διάρκεια του αγώνα , δικαίωμα λόγου έχουν αποκλειστικά οι ομιλητές των δύο ομάδων και ο 
Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής. 

Η διάταξη των συμμετεχόντων στον Αγώνα Αντιλογίας έχει ως εξής: 
 

Ομιλητές 
Πρώτη Ομάδα – Λόγος                                                    Δεύτερη Ομάδα – Αντίλογος 

1ος Ομιλητής    (ΛΟΑ)                                                       1ος Ομιλητής (ΑΟΑ) 
2ο Ομιλητής     (ΛΟΒ)                                                       2ο Ομιλητής  (ΑΟΒ) 
3ος Ομιλητής    (ΛΟΓ)                                                        3ος Ομιλητής (ΑΟΓ) 

 
Οι ομιλητές των δύο ομάδων εναλλάσσονται στο βήμα και εκφωνούν λόγο μέγιστης 

διάρκειας πέντε λεπτών στο Γυμνάσιο και έξι λεπτών στο Λύκειο και μπορούν να δεχτούν 
ερωτήσεις από την αντίπαλη ομάδα. 

Ποιο είναι το έργο του κάθε ομιλητή; 
 

ΛΟΓΟΣ 
1ος Ομιλητής: Ορίζει το προς συζήτηση θέμα και εξηγεί τη βασική θέση. Δίνει τα πρώτα 
επιχειρήματα. 
2ος Ομιλητής: Ανασκευάζει τα επιχειρήματα και την ανασκευή του αντιλόγου. Στηρίζει τα 
επιχειρήματα του 1ου ομιλητή της ομάδας του, απαντώντας στην ανασκευή. Παρουσιάζει τα 
υπόλοιπα επιχειρήματα. 
3ος Ομιλητής: Αντικρούει την επιχειρηματολογία της αντίπαλης ομάδας συνοπτικά. Συνοψίζει την 
επιχειρηματολογία της δικής του ομάδας . Δεν εισάγει νέα επιχειρήματα. 
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ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ 
1ος Ομιλητής  : Αποδέχεται τον ορισμό ( συμπληρώνοντας ή διασαφηνίζοντας κάποια σημεία του 
ενδεχομένως) ή τον απορρίπτει. Εξηγεί τη βασική θέση. Ανασκευάζει την επιχειρηματολογία. 
Παρουσιάζει τα πρώτα επιχειρήματα του αντιλόγου. 
2ος ομιλητής : Ανασκευάζει τα  επιχειρήματα του Λόγου. Στηρίζει τα επιχειρήματα του 1ου ομιλητή 
της ομάδας του, απαντώντας στην ανασκευή του Λόγου και παρουσιάζει τα υπόλοιπα 
επιχειρήματα.  
3ος ομιλητής : Αντικρούει την επιχειρηματολογία της αντίπαλης ομάδας συνοπτικά. Συνοψίζει την 
επιχειρηματολογία της δικής του ομάδας . Δεν εισάγει νέα επιχειρήματα (Σχίζας, 2003). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιούν οι κριτές. 
Στην αξιολόγηση του επιχειρηματολογικού λόγου ως πρακτικός οδηγός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο μνημονικός τύπος ΜΕΔΟΥΣΑ: 
- Μεθοδολογία : Αφορά την πιστή τήρηση των  κανόνων  του διαγωνισμού, την ακριβή 
συμμόρφωση με τα χρονικά και θεσμικά όρια, την κοσμιότητα της συμπεριφοράς κτλ.). 
- Επιχειρηματολογία: Πληρότητα και  πειστικότητα των επιχειρημάτων, λογική συγκρότηση και 
συνέπεια, σαφήνεια και καθαρότητα σκέψης, παραδείγματα. 
- Δομή : Εύστοχη τοποθέτηση του θέματος, διάταξη και ιεράρχηση των επιχειρημάτων, έμφαση 
στα κύρια σημεία, εισαγωγικές παρατηρήσεις, πρόλογοι και περιλήψεις κάθε ομιλίας. 
- Ομαδικότητα: Κατανομή  εργασίας, εκπλήρωση ρόλου κάθε θέσης και συνεργασία μεταξύ των 
μελών της ομάδας. 
- Ύφος : Στάση στο βήμα, εκφορά του λόγου, κινησιολογία, , οπτική επαφή με το ακροατήριο, 
αυτοπεποίθηση, ρυθμός, συναισθηματική φόρτιση, χιούμορ κλπ. Τα στοιχεία του ύφους πρέπει να 
αξιολογούνται ως προς το αν και κατά πόσο συνέβαλαν στην πειστικότητα της ομιλίας. 
- Συμμετοχή : Υποβολή εύστοχων και αποτελεσματικών ερωτήσεων: σημαντικότητα και 
αποτελεσματικότητά τους, απάντηση σε ερωτήσεις: ετοιμολογία και πειστικότητα. Οι ερωτήσεις 
που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια των ομιλιών αξιολογούνται ως προς τον αντίκτυπο που είχαν 
στην εξέλιξη του αγώνα. 
- Αντίλογος : Ικανότητα στην αντίκρουση των επιχειρημάτων της αντίπαλης ομάδας, πειστικότητα 
και λογική διάρθρωση της αντεπιχειρηματολογίας , αντιπαραδείγματα (Σχίζας, 2003). 

Διάχυση καλών πρακτικών. Η περίπτωση του 5ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου. 

Η βεβαιότητά μας για τα οφέλη της ρητορικής και τη συμβολή της στην αναβάθμιση της 
διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας και πράξης μάς οδήγησε σε συνεργασία με την 
καθηγήτρια Πληροφορικής Ορφανίδου Μαρία ,να αναλάβουμε Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τον 
τίτλο: « Σκέψου, Μίλα, Πείσε ! Η Ρητορική στο σχολείο» και να δημιουργήσουμε ρητορικό όμιλο 
με απώτερο στόχο τη συμμετοχή των μαθητών σε ρητορικούς αγώνες. Γνωρίζαμε πως το 
ενδιαφέρον των μαθητών για τη ρητορική τέχνη ήταν μεγάλο καθώς πολλές φορές 
χρησιμοποιήσαμε ρητορικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη ως εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας 
τόσο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όσο και στα υπόλοιπα φιλολογικά μαθήματα και 
υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από το σύνολο των μαθητών.  

Στον όμιλο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία της αξιολόγησης όλων των 
δραστηριοτήτων που αναπτύξαμε (αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση ) και στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς στα πλαίσια του αναστοχασμού συμπληρώθηκαν από τους μαθητές 
ερωτηματολόγια για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος της ρητορικής. Τα αποτελέσματα 
μάς δικαίωσαν καθώς οι μαθητές μας έγιναν φανατικοί της ρητορικής  και το πρόγραμμα γνώρισε 
μεγάλη αποδοχή από τη σχολική κοινότητα ,από το Σύλλογο Γονέων , αλλά και την τοπική 
κοινωνία. 

Συνακόλουθα συμμετείχαμε στους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης που οργάνωσε το 2ο Πρότυπο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το Πειραματικό Γυμνάσιο  του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με επιτυχία. Επιπλέον κι αυτό θεωρούμε ότι ήταν το σπουδαιότερο : στην 
προσπάθειά μας να υπάρξει διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας μας πραγματοποιήσαμε 
ενδοσχολικές επιμορφώσεις  για το πρόγραμμα της ρητορικής   στην  εκπαιδευτική κοινότητα του 
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Ωραιοκάστρου σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν θερμά. Ως επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας διοργανώσαμε στο σχολειό μας 
τους  Α΄ και Β’ Ρητορικούς Αγώνες Ωραιοκάστρου για μαθητές  Γυμνασίων  με την ενεργό 
συμπαράσταση του Συλλόγου Γονέων. Η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου ήταν πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα την υλοποίηση  προγραμμάτων Ρητορικής στα 
όμορα σχολεία τα επόμενα χρόνια και την πραγματοποίηση Διασχολικών Αγώνων Ρητορικής του 
Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Έτσι, δώσαμε την ευκαιρία στους εκκολαπτόμενους 
νεαρούς  μας ρήτορες να αρθρώσουν λόγο σαφή και τεκμηριωμένο και να βιώσουν την αξία της 
γόνιμης και πολιτισμένης αντιπαράθεσης μέσα σε ένα χαρούμενο, φιλικό και πάνω απ’ όλα 
γιορτινό, νεανικό κλίμα! 

Συμπεράσματα 
Ανακεφαλαιώνοντας και στηριζόμενοι στην εμπειρία μας από την οργάνωση ρητορικών 

ομίλων θεωρούμε ότι η Ρητορική αποτελεί εργαλείο για την αναβάθμιση της διδακτικής 
διαδικασίας και πράξης και τη βελτίωση της σχολικής παιδαγωγικής είτε ως εναλλακτική μέθοδος 
διδασκαλίας  στα γνωστικά αντικείμενα είτε ως αυτοτελής καινοτόμα δράση με σκοπό τη 
δημιουργία ρητορικού ομίλου. Προάγει ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας στο οποίο 
κυρίαρχη θέση έχει η βιωματική και η ομαδική μάθηση σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες 
μάθησης και τα σύγχρονα προγράμματα εγγραμματισμού . Ειδικότερα:  α) δίνει ευκαιρίες σε 
όλους τους μαθητές και εστιάζει στα ενδιαφέροντά τους  β) η μάθηση ανακαλύπτεται και 
κατακτάται από τους μαθητές, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργητικά σε όλες τις δραστηριότητες και 
οικοδομούν σταδιακά τις γνώσεις τους δ) η πληροφόρηση προέρχεται από ποικίλες πηγές ε) 
δημιουργούνται περιστάσεις συνεργατικής μάθησης ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετικά επίπεδα 
ικανότητας , με αποτέλεσμα η μάθηση να είναι μια κοινωνική διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσα 
σ’ ένα φιλικό κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν 
και αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα μάθησης (Πυργιωτάκης, 2011). Όσον αφορά το γνωστικό 
τομέα η ρητορική συμβάλλει στην καλλιέργεια των διανοητικών  ικανοτήτων , στον εμπλουτισμό 
των γνώσεων  και στην απόκτηση ευχέρειας και ετοιμότητας στον προφορικό λόγο, ιδιαίτερα 
ενώπιον ακροατηρίου.  Στα ρητορικά αγωνίσματα  οι μαθητές αναπτύσσουν θέματα με τα οποία 
έχουν έλθει σε επαφή σε διάφορα μαθήματα, βρίσκονται διάχυτα σε όλο το εύρος της διδακτέας 
ύλης και είναι ευρύτερα γνωστά από τον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. Ειδικά στους αγώνες 
επιχειρηματολογίας οι μαθητές εξασκούνται να σκέφτονται λογικά , ώστε να είναι ικανοί να 
καθορίσουν με ακρίβεια τα κεντρικά σημεία του θέματος που θα τους δοθεί, να παρουσιάσουν τις 
απόψεις τους με πειστικά επιχειρήματα και να μπορούν με ετοιμότητα να ανταπαντήσουν σε 
ερωτήσεις. Με τον τρόπο αυτό οι ρητορικοί αγώνες συμβάλλουν στην αξιοποίηση των γνώσεων 
που οι μαθητές έχουν αποκομίσει από τη διδασκαλία των περισσότερων μαθημάτων και κυρίως 
των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο σχολείο. Επιπλέον οι μαθητές αποκτούν 
συνειδητή γλωσσική επίγνωση καθώς, σύμφωνα με τα σύγχρονα προγράμματα εγγραμματισμού, 
οι γλωσσικές επιλογές τους, όπως η χρήση ενεργητικής ή παθητικής φωνής , η παρατακτική ή 
υποτακτική σύνδεση, η μεταφορική χρήση της γλώσσας, τα λεκτικά σχήματα, οι ποικιλίες ύφους 
κλπ., πραγματοποιούνται για τη δημιουργία συγκεκριμένου νοήματος σε δεδομένο επικοινωνιακό 
και κοινωνικό πλαίσιο. Συνακόλουθα  τόσο οι γλωσσικές επιλογές όσο και τα επικοινωνιακά τους 
αποτελέσματα εξετάζονται κριτικά με αποτέλεσμα την επίτευξη του στόχου της γλωσσικής 
καλλιέργειας με κριτική διάσταση (Τσολάκης,1995). Επιπροσθέτως βασικός στόχος των 
ρητορικών δραστηριοτήτων, όπως τα έξι σκεπτόμενα καπέλα του Βοno ή οι ερωτήσεις 
SCAMPER , είναι η καλλιέργεια τόσο της συγκλίνουσας- κριτικής σκέψης όσο και της 
αποκλίνουσας-δημιουργικής σκέψης των μαθητών( Τριλιανός, 1997). 

Η προτεραιότητα όμως στη ρητορική εκπαίδευση δε δίνεται αποκλειστικά στο γνωστικό 
αποτέλεσμα , αλλά κυρίως στην παιδαγωγική διάσταση της Ρητορικής. Η ενασχόληση  με τη 
Ρητορική προσφέρει  μέγιστα παιδαγωγικά οφέλη πρωτίστως  στους μαθητές αλλά και στο 
σύνολο της σχολικής κοινότητας. Καταρχάς προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν μια διαφορετικού είδους συνεργασία και  σχέση με τους καθηγητές και τους 
συμμαθητές τους και να εισαχθούν στο πνεύμα της υγιούς διασχολικής άμιλλας με κύριο κριτήριο 
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την ομαδική εργασία. Αναπτύσσουν τη διαπροσωπική και ενδοπροσωπική νοημοσύνη τους και 
καλλιεργούν δεξιότητες κοινωνικές. Μετατρέπονται σε ενεργητικούς ακροατές , οι οποίοι ακούν 
προσεκτικά το συνομιλητή τους και σέβονται τους κανόνες του γόνιμου και υγιούς διαλόγου. 
Επιπλέον η επαφή τους με σοβαρά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος έχει ως συνέπεια την 
προετοιμασία τους για το μελλοντικό τους ρόλο ως σκεπτόμενων πολιτών της δημοκρατικής 
πολιτείας. 

Εν κατακλείδι η Ρητορική ως τέχνη της αποτελεσματικής χρήσης της γλώσσας αλλά και ως 
δίπλευρη θεώρηση κάθε θέματος καλλιεργεί στους μαθητές  τόσο την ευφράδεια και την κριτική 
αλλά και δημιουργική σκέψη όσο και το ήθος του καλού ομιλητή που σέβεται πρωτίστως το 
συνομιλητή που έχει διαφορετική άποψη από τον ίδιο. Οι μαθητές  μαθαίνουν να πιστεύουν στον 
εαυτό τους ,στις σκέψεις, τα αισθήματα και τις κρίσεις τους και ενεργούν συνειδητά και 
υπεύθυνα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, καθηγητές και μαθητές, 
αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στον κόσμο και τον εαυτό τους και, όπως ομολόγησε εκλεκτός 
συνάδελφος, «γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι».  Έτσι, η Ρητορική αποκτά μια ιδιαίτερη 
παιδαγωγική βαρύτητα και αναδεικνύει τη στενή σύνδεση μεταξύ Λόγου- Πολιτισμού και 
Δημοκρατίας. 

Συνεπώς και με δεδομένο το γεγονός ότι στο εξωτερικό (Η.Π.Α. και Ευρώπη) η ρητορική 
εκπαίδευση αναπτύσσεται σε ερευνητικό και πρακτικό επίπεδο εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια,  
ενώ στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά παρά την πλούσια παράδοση που έχουμε να επιδείξουμε 
από την αρχαιότητα, προτείνουμε την ολιστική αντιμετώπιση της Ρητορικής στο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα και την ένταξή  της στο σχολικό πρόγραμμα είτε ως εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας με 
την εφαρμογή ρητορικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εκάστοτε μαθήματος είτε ως αυτόνομο 
μάθημα ενταγμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα είτε ως καινοτόμα δράση με σκοπό τη δημιουργία 
Ρητορικού Ομίλου(Λουτριανάκη, 2008). 
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Περίληψη 

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 υλοποιήθηκε στο ΠΓΠΠ (τότε και Πρότυπο) Όμιλος με τίτλο «Η πόλη μου 
…παιχνίδι», ο οποίος παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση. Εφαρμόστηκε η μέθοδος project-based 
learning (μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση προβλήματος) έχοντας ως “ κινητήρια ερώτηση ” (driving 
question) το «πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να σχεδιάσουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα την 
πόλη της Πάτρας και ποια αξιοθέατα πρέπει να επιλεγούν για να αναφέρονται σ’ αυτό». Τα αξιοθέατα της 
Πάτρας εντοπίσθηκαν, φωτογραφήθηκαν, μελετήθηκαν, αξιολογήθηκαν και οργανώθηκαν σε ένα 
επιτραπέζιο παιχνίδι, του οποίου το ταμπλό, τα πιόνια, τα νομίσματα και τους κανόνες κατασκεύασαν οι 
ίδιοι οι μαθητές/τριες. Τα μέλη του Ομίλου είχαν την ευκαιρία να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη, να 
αναπτύξουν επιχειρηματολογία, να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν νέους τρόπους ηλεκτρονικής και 
κοινωνικής επικοινωνίας και, φυσικά, να εκτιμήσουν, μέσω των κτηθεισών γνώσεων, την πόλη τους και τα 
μνημεία της. 
Λέξεις κλειδιά: project based learning, project, όμιλος 

Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, άρθρο 41 & 45 

του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α) εισάγεται ο θεσμός των Ομίλων «… ώστε να 
δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις 
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους». Παρά το ότι 
ουδέποτε αποσαφηνίσθηκε η διαφορά τους από τα ποικίλα Προγράμματα που επί σειράν ετών 
υλοποιούνται στα σχολεία (Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Ευρωπαϊκά κλπ) και παρά τις 
αντικρουόμενες απόψεις για το πώς ορίζεται η αριστεία ή η καινοτομία, οι εκπαιδευτικοί, στην 
πλειονότητά τους, με ενθουσιασμό προχώρησαν στη δημιουργία και λειτουργία Ομίλων ευρείας 
και συχνά πρωτότυπης θεματικής. 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο Όμιλος με τίτλο «Η πόλη μου …παιχνίδι», ο οποίος 
προτάθηκε και υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 στο ΠΓΠΠ. Το αντικείμενο του 
Ομίλου ήταν η δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού με θέμα την πόλη της Πάτρας. Η ανάγκη για 
γνωριμία των μαθητών με την πόλη τους, που δυστυχώς δεν επιτυγχάνεται ούτε μέσω του 
μαθήματος Τοπικής Ιστορίας, ο σεβασμός που προκύπτει από την κατανόηση της αξίας των 
μνημείων αλλά και η αξιοποίηση της δημιουργικότητας της ηλικίας τους για την παραγωγή ενός 
τελικού προϊόντος υπό μορφή προσφιλούς παιχνιδιού, αποτέλεσαν τους τρεις βασικούς άξονες για 
τη δημιουργία του εν λόγω Ομίλου. 

Μέθοδος 
Ακολουθήθηκε το μοντέλο Project-based learning – PBL (Μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση 

προβλήματος), το οποίο είναι ένα μαθητοκεντρικό εκπαιδευτικό μοντέλο, που βασίζεται στην 
έρευνα και στο οποίο οι μαθητές ασχολούνται με ένα αυθεντικό, ασαφώς δομημένο πρόβλημα, 
που απαιτεί περαιτέρω έρευνα (Jonassen & Hung, 2008). Οι μαθητές εντοπίζουν τα κενά στις 
γνώσεις τους, διεξάγουν έρευνα, και εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν με σκοπό να αναπτύξουν 
λύσεις και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους (Barrows, 1996). Μέσα από τη συνεργασία και την 
έρευνα, οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν την επίλυση προβλημάτων (Norman & Schmidt, 
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β) Επιτόπια έρευνα με επίσκεψη σε όλα σχεδόν τα επιλεγμένα μνημεία /αξιοθέατα (Ναός 
Αγίου Ανδρέα, Πλατεία Γεωργίου, Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, Σκάλες Αγίου Νικολάου, Ρωμαϊκή 
Γέφυρα, Παλαιό Αρσάκειο, Veso Mare κλπ.). 

γ) Παρακολούθηση εκδήλωσης για τη διάσωση της οικίας του Κωστή Παλαμά, που έλαβε 
χώρα έξω από το οίκημα, στις 23 Ιανουαρίου 2014. 

δ) Παρακολούθηση ομιλίας των πατρινών συγγραφέων κ. Φώτη Δημητρόπουλου (σχετικά με 
την Βυζαντινή Πάτρα) και Πέτρου Ψωμά (σχετικά με το Πατρινό Καρναβάλι και τα έθιμά του). 

ε) Μουσειακή Παιδεία μέσω της επίσκεψης και ξενάγησης στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πατρών. 

στ) Βιβλιογραφική έρευνα στη σχολική και Δημοτική Βιβλιοθήκη καθώς και σε ηλεκτρονικές 
πηγές. 

ζ) Γνωριμία με την εκπαιδευτική πλατφόρμα EDMODO και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που αυτή παρέχει στη Σχολική Κοινότητα. Η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε για την επικοινωνία, 
αποστολή υλικού και τον γενικότερο συντονισμό των μελών του Ομίλου. Να επισημάνουμε εδώ 
ότι, πέραν του πρακτικού οφέλους, οι μαθητές/τριες συνειδητοποίησαν την ασφάλεια που 
προσφέρει αυτή η πλατφόρμα τόσο στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας όσο και στη 
διασφάλιση του παραγόμενου υλικού.  

η) Γνωριμία με εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης υλικού εκτός του powerpoint (πχ. Haiku 
Deck). 

θ) Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Η/Υ, σε μια απόπειρα να μεταφερθεί το 
παιχνίδι διαδικτυακά. Οι μαθητές/τριες, μέσω των συναντήσεων με τους υπεύθυνους του 
εργαστηρίου, συνειδητοποίησαν ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή ενός παιχνιδιού απαιτεί 
εξειδικευμένες γνώσεις κι εξίσου πολύωρη ενασχόληση. 

Συμπεράσματα 
Παρά τα όποια μικροπροβλήματα στη πορεία του έργου, ένας καινοτόμος Όμιλος κατέληξε 

στη δημιουργία ενός νέου επιτραπέζιου παιχνιδιού, που κατασκευάσθηκε εξ ολοκλήρου από τους 
μαθητές/τριες προσφέροντάς τους ταυτόχρονα και άριστη γνώση της πόλης τους. 

Η κατασκευή του παιχνιδιού βασίστηκε στην προσωπική πρωτοβουλία των συμμετεχόντων 
μαθητών/τριών και την ελεύθερη βούλησή τους ως προς την επιλογή, αξιολόγηση και παρουσίαση 
των μνημείων. 

Τα μέλη της Ομάδας είχαν την ευκαιρία να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη, να αναπτύξουν 
επιχειρηματολογία, προκειμένου να υποστηρίξουν με επιτυχία τις απόψεις τους, να γνωρίσουν και 
να αξιοποιήσουν νέους τρόπους ηλεκτρονικής & κοινωνικής επικοινωνίας μεταξύ τους και, 
φυσικά, να εκτιμήσουν μέσω των κτηθεισών γνώσεων, την πόλη τους και τα μνημεία της. 

Οι νεαροί μελετητές έγιναν οι δημιουργοί ενός νέου παιχνιδιού που το ονόμασαν 
«ΠΑΤΡΕΩΝPOLY». 

Η δημιουργία της ιστοσελίδας του Ομίλου (http://ipolimoupaixnidi.weebly.com), όπου 
καταγράφεται μέσω εικόνας και κείμενου όλη η πορεία του Ομίλου καθώς και η τελική 
παρουσίασή του στις 20.05.2014 ( http://www.slideshare.net/johanna.gr/omilos-20052014 - όπου 
υπάρχει και ένα παιχνίδι ερωτήσεων σε εφαρμογή Kahoot, σχετικό με τη θεματική του Ομίλου) 
στο Σχολείο μας, τον έκαναν ευρύτερα γνωστό στη Σχολική Κοινότητα της Πάτρας, με 
αποτέλεσμα, η πρόκληση της υλοποίησης ενός καινοτόμου Ομίλου και της 
δημιουργίας/κατασκευής ενός νέου επιτραπέζιου παιχνιδιού να οδηγήσει στην πρόσκληση για τη 
διοργάνωση παιχνιδιού /αγώνων μεταξύ μαθητών/τριών όχι μόνο από άλλα σχολεία της Πάτρας 
αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος (πρόσκληση από το Πολιτιστικό Τμήμα της Α/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Χίου). Δυστυχώς και παρά τη θέλησή μας, δεν καταφέραμε τελικά να 
πραγματοποιήσουμε την μετακίνηση στην Χίο αλλά, αντί αυτού, ανταποκριθήκαμε στην 
πρόσκληση του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» και δώσαμε το «παρών» στη Βραδιά Ερευνητή 2014 
στην εκδήλωση, που έγινε στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου, στην Αγ. Παρασκευή-Αθήνα, την 
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 (βλ. Εικόνα 8). 
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Βιωματικές Δράσεις: Κατανοώ φυσικά μεγέθη κατασκευάζοντας ένα 
hydrobot  

 
Δημοβέλης Πέτρος 

Καθηγητής Πληροφορικής , 7ο Γυμνάσιο Λάρισας,  
dimoveli@sch.gr 

Περίληψη 
Οι μαθητές στην Α’ Τάξη του Γυμνασίου έχουν ήδη μάθει από το Δημοτικό βασικές έννοιες της φυσικής 
όπως να μετρούν με χάρακα, βασικά ηλεκτρικά κυκλώματα. Σε τυχαία πρόκληση μαθητών της Α’ 
Γυμνασίου διαπιστώθηκε ότι ενώ γνωρίζουν τα εκατοστά, τα χιλιοστά, την μπαταρία και την τάση της, σε 
θεωρητικό επίπεδο, στην πράξη αδυνατούν να συνδέσουν την αποκτηθείσα γνώση με την πραγματικότητα. 
Στο πλαίσιο του «μαθήματος» των Βιωματικών Δράσεων ασχοληθήκαμε με την κατασκευή ενός hydrobot, 
ώστε οι μαθητές να εμπεδώσουν βιωματικά έννοιες που ήδη γνωρίζουν αλλά και να ανακαλύψουν έννοιες 
επόμενων τάξεων, χωρίς το άγχος της βαθμολόγησης στις Φυσικές Επιστήμες. Επιπλέον οι μαθητές 
ανέπτυξαν ή αποκάλυψαν χειρωνακτικές δεξιότητες, τις οποίες το Εκπαιδευτικό Σύστημα της χώρας μας 
σπάνια επιβραβεύει.  
Λέξεις κλειδιά: Κατασκευή, Φυσικές Επιστήμες, Ανακάλυψη , βιωματική μάθηση 

Εισαγωγή 
Οι μαθητές της Α’ Τάξης του Γυμνασίου γνωρίζουν έννοιες της φυσικής και των μαθηματικών 

μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Ελάχιστες φορές έχουν ασχοληθεί με την κατασκευή ενός 
αντικειμένου αξιοποιώντας την αποκτηθείσα επιστημονική γνώση.  Ως στόχος του της 
Βιωματικής Δράσης με τη μορφή Εργαστηρίου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες 
κατανοώντας βασικές έννοιες της φυσικής αλλά και τεχνικές σχεδιασμού, συγκόλλησης και 
συναρμολόγησης κατασκευών, σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας ή της τάξης. Επιπλέον με 
την μέθοδο της αφόρμισης ανακαλύψουν γνώσεις μεγαλύτερων τάξεων, βασικές αρχές φυσικής, 
υδροδυναμικής, ηλεκτρισμού, μηχανολογίας και ναυπηγικής. Το σχολείο συμμετέχει στο 
πρόγραμμα Hydrobots που υλοποιεί  το Ίδρυμα Ευγενίδου. Το πρόγραμμα Hydrobot 
δημιουργήθηκε το 2011 από την ομάδα της Διαδραστικής Έκθεσης Επιστήμης & 
Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου (Eugenides Foundation, 2016). Η ιδέα του 
προγράμματος βασίστηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα SeaPerch το οποίο ξεκίνησε στο MIT Sea 
Grant (MITSG) το 2003, με στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις επιστήμες, τις 
τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. 

Περιγραφή Εργαστηριακής Παρουσίασης 

Εργαστηριακά μέσα 
Στη διάρκεια του μαθήματος των βιωματικών δράσεων αποφασίστηκε μετά από συζήτηση με 

τους μαθητές να κατασκευάσουμε ένα Hydrobot. Το Hydrobot είναι ένα απλό, 
τηλεκατευθυνόμενο, υποβρύχιο όχημα (ROV - Remotely Operated Vehicle) το οποίο μπορούν να 
κατασκευάσουν μαθητές γυμνασίων και λυκείων χρησιμοποιώντας απλά υλικά και εργαλεία, με 
σκοπό να εξερευνήσουν το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής τους. Στόχος είναι οι μαθητές να 
εξοικειωθούν με την μέτρηση φυσικών μεγεθών και τη χρήση εργαλείων. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προμήθευσε στο σχολείο, εντελώς δωρεάν, ένα σετ υλικών για την 
κατασκευή του HYDROBOT.  Τα υλικά είναι απλές σωλήνες ύδρευσης , κινητήρες DC 12V , 
πλωτήρες , ηλεκτρικούς διακόπτες καλώδια. Για την υλοποίηση της κατασκευής χρειάζονται 
βασικές γνώσεις φυσικής, ενώ κατά τη διάρκεια της δημιουργίας, οι μαθητές θα μάθουν να 
χρησιμοποιούν εργαλεία όπως κόπτες πλαστικών σωλήνων, μέτρο, κολλητήρι, τρυπάνι και πένσα.   

Οι μαθητές χωρίστηκαν  σε 3 ομάδες των 5 ατόμων και κατασκεύασαν το  Hydrobot. Το 
εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις από 3 διδακτικές ώρες η κάθε μία: 
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Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Οι μαθητές εκτός από την μέτρηση φυσικών μεγεθών βιωματικά έμαθαν για τις ιδιότητες του 
ηλεκτρισμού αλλά και για την άνωση , από τι εξαρτάται και πως επηρεάζει την πλεύση . Επειδή 
είναι ύλη της Β’ Γυμνασίου και το project το υλοποίησαν μαθητές της Α’ Γυμνασίου, δεν 
ασχοληθήκαμε με τον μαθηματικό υπολογισμό της άνωσης. Λύσαμε όμως προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν βιωματικά. Για παράδειγμα , στην αρχική καθέλκυση του σκάφους , δεν είχαμε 
την δυνατότητα να το βυθίσουμε. Την λύση έδωσαν οι ίδιοι οι μαθητές οι οποίοι πρότειναν τις δύο 
προφανείς λύσεις: α) να τοποθετήσουμε βάρος στο σκάφος β) να μειώσουμε το μέγεθος από το 
«σωσίβιο» του σκάφους. Ακολουθήσαμε την δεύτερη λύση. 

Συμπεράσματα 
Η παρούσα εργασία είχε στόχο την βιωματική κατανόηση εννοιών της φυσικής με την 

υλοποίηση μια απλής κατασκευής. Εκτός όμως από την εμπέδωση των βασικών εννοιών όπως να 
μετρούνε εκατοστά , χιλιοστά και την χρήση απλών πράξεων των μαθηματικών , το παρόν 
εργαστήριο έχει και προεκτάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμιση για την κατανόηση και 
υπολογισμό εννοιών όπως η άνωση , οι νόμοι του Ωμ , οι κανόνες Κύρκωφ , η ώση. Επέκταση του 
συστήματος είναι η δημιουργία ενός πλήρως αυτοματοποιημένου και ελεγχόμενου από 
μικροεπεξεργαστή υποβρύχιου οχήματος (http://hydrobots.gr/index/?p=4247). Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πειραματικό μέσο σε οποιαδήποτε βαθμίδα (Γυμνάσιο , ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) για την 
βιωματική προσέγγιση εννοιών της φυσικής αλλά και των ΤΠΕ με μοναδικό κριτήριο την θέληση 
των μαθητών να ασχοληθούν. 
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Καινοτόμος δράση για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στο 
νηπιαγωγείο, μέσα από την αξιοποίηση της Παιδικής Λογοτεχνίας και 

των Νέων Τεχνολογιών. 
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Περίληψη 

Η υπό αναφορά καινοτόμος δράση, απέσπασε Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας για το έτος 2012, στο 
πλαίσιο του Θεσμού «Αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βασικός στόχος της ήταν η ανάπτυξη της 
ικανότητας της ενσυναίσθησης και της κατανόηση της θέσης του “άλλου” μέσα από την Παιδική 
Λογοτεχνία και με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Η εστίαση στον συγκεκριμένο 
στόχο, έγινε καθώς στην προσχολική ηλικία κυριαρχεί η εγωκεντρική σκέψη των παιδιών, που τα 
δυσκολεύει  να κατανοήσουν τη θέση του «άλλου», γεγονός που συχνά τα οδηγεί σε συγκρούσεις.  Η 
παρούσα δράση πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2011, στο 8ο Νηπιαγωγείο 
Γαλατσίου, σε ένα τμήμα με 14 νήπια και 3 προνήπια και σύμφωνα με την αξιολόγηση, διαπιστώθηκε ότι 
συνέβαλε στη βελτίωση των  διαπροσωπικών  σχέσεων των παιδιών αλλά και της ικανότητάς τους να  
συνεργάζονται και να διαχειρίζονταν καλύτερα τις μεταξύ τους συγκρούσεις. 
Λέξεις κλειδιά: ενσυναίσθηση, νηπιαγωγείο, Παιδική Λογοτεχνία, Νέες Τεχνολογίες 

Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Ελβετού ψυχολόγου  Jean Piaget (1967), σχετικά με  την ανάπτυξη 

της σκέψης του παιδιού, που κυριάρχησε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, το κύριο 
χαρακτηριστικό της σκέψης του παιδιού προσχολικής ηλικίας είναι ο εγωκεντρισμός. Λόγω αυτού 
του χαρακτηριστικού, το κέντρο του κόσμου για το νήπιο είναι ο εαυτός του. Αυτό το περιορίζει   
να δει και να κατανοήσει τα πράγματα από την οπτική γωνιά των άλλων, γεγονός που το  οδηγεί 
συχνά σε συγκρούσεις με το περιβάλλον του. 

Ένας τρόπος για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση αυτών των συγκρούσεων στην 
προσχολική ηλικία, είναι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με τη Μαλικιώση (2003), « η 
ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα της εμβίωσης (εμβιώ=ζω εν τινι) της κατάστασης του άλλου,  η 
ικανότητα της κατανόησης και του μοιράσματος των συγκινήσεων, των σκέψεων και της 
συμπεριφοράς του άλλου ατόμου. Δηλώνει συναισθηματική συμμετοχή». Επιπλέον, τα τελευταία 
χρόνια, σύγχρονες μελέτες που αναφέρονται στη «θεωρία του νου» (theory of mind), έρχονται να 
υποστηρίξουν  ότι το παιδί προσχολικής ηλικίας μπορεί να αναπτύξει την ικανότητα να τοποθετεί 
τον εαυτό του στη θέση του άλλου (Μαριδάκη –Κασσωτάκη, 2004). 

Έχοντας υπόψη το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο και παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη  τις 
ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας της τάξης, που παρουσίαζε δυσκολίες στη διευθέτηση των 
ζητημάτων που προέκυπταν ανάμεσα στα μέλη της,  η ανάγκη για την ανάπτυξη της  
ενσυναίσθησης  κρίθηκε επιτακτική. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη το 
συγκεκριμένο πλαίσιο, θεωρήθηκε ότι  το να  αναπτυχθεί στα  παιδιά η ικανότητα να μπορούν να 
κατανοούν τη θέση του «άλλου», θα συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση των διαπροσωπικών 
τους σχέσεων. 

Η επιλογή να επιτευχθεί ο στόχος αυτός μέσα από την Παιδική Λογοτεχνία έγινε για δύο 
λόγους. Καταρχάς, διότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς, η συγκεκριμένη ομάδα παρουσίαζε 
μεγάλο ενδιαφέρον για τα βιβλία και ανταποκρίνονταν πολύ θετικά στη λειτουργία της 
δανειστικής βιβλιοθήκης. Επιπροσθέτως, διότι μέσα από τα βιβλία τα παιδιά μπορούν να 
κατανοήσουν και να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά θέματα που τα αφορούν, αλλά που 
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αναφέρονται σε άλλους, ενώ παράλληλα η Παιδική λογοτεχνία συμβάλλει σημαντικά στην ψυχική 
ισορροπία και καλλιέργειά τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κανατσούλη (2004), «… οι 
μικροί ηλικιακά λογοτεχνικοί ήρωες, ενταγμένοι στο πλαίσιο ιστοριών με υποθέσεις ελκυστικές και 
συχνά ευρηματικές, μέσα από μια ποικιλία θεμάτων, μπορούν πράγματι να αποτελέσουν για τον πολύ 
μικρό αναγνώστη μια Χώρα θαυμάτων, όπου το θαύμα συντελείται στην ψυχολογία αυτού του ίδιου 
του παιδιού: η σταδιακή αναγνώριση από μέρους του των δυσκολιών και καταστάσεων που βιώνουν 
οι λογοτεχνικοί ήρωες και που αντανακλούν και τις δικές τους εσωτερικές διεργασίες, τον 
ανακουφίζουν ψυχολογικά, ενώ ταυτόχρονα τον διεγείρουν λογοτεχνικά» 

Παράλληλα, αξιοποιώντας τις εμπειρίες που έχουν βιώσει τα παιδιά στο περιβάλλον τους και 
τις δεξιότητες, που έχουν ήδη αποκτήσει, υποστηρίζοντάς τα να τις διευρύνουν και να 
προχωρήσουν παραπέρα σε γνώσεις και δεξιότητες, και με δεδομένη τη σημασία που έχει στο 
πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών ο “τεχνολογικός γραμματισμός” (Clemens, 1993∙ Vygotsky, 
1997), στην τάξη λειτουργούσε οργανωμένη «γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή». Η  αξιοποίηση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κατάλληλα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον από 
ενημερωμένους εκπαιδευτικούς, μπορεί να ενθαρρύνει τις μεταξύ των παιδιών αλληλεπιδράσεις, 
προωθώντας την κοινωνικοποίησή τους, να ενισχύσει την ευελιξία της σκέψης και τη 
δημιουργικότητά τους, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους για επίλυση 
προβλημάτων (Siraj- Blatchford & Whitebread, 2003). Μέσα από τη συγκεκριμένη «γωνιά»,  τα 
παιδιά είχαν εξοικειωθεί με το  διαδίκτυο και είχαν γνωρίσει  και  την ηλεκτρονική μορφή του 
βιβλίου (ιστοσελίδα του “Μικρού αναγνώστη” http://www.mikrosanagnostis.gr/, Ενότητα: “Να 
σου πω μια ιστορία"). Η ανακάλυψη αυτή  έκανε ακόμη πιο δημοφιλή  τη “γωνιά του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή” της τάξης και έδωσε μια νέα διάσταση στην ανάγνωση ιστοριών 
καθώς τα παιδιά μπορούσαν να ακούν όποια ιστορία επέλεγαν, λειτουργώντας αυτόνομα και 
χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία ενός ενήλικα για να τους τα διαβάζει, πάντοτε ωστόσο με 
επίβλεψη στο διαδίκτυο. 

Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε η  δράση που παρουσιάζεται αναλυτικά στη 
συνέχεια και αφορά τη δημιουργία ενός βιβλίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με μια 
πρωτότυπη, ανατρεπτική ιστορία, βασισμένη σε ένα πρωτογενές κείμενο και γραμμένη όχι από 
συγγραφείς της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας αλλά  από παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 
Το υπό αναφορά εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 

2011, στο 8ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου, σε ένα τμήμα με 14 νήπια και 3 προνήπια. Ο τίτλος του 
ήταν: «Ο γλυκατζής λύκος και το κοριτσάκι με τα κόκκινα γυαλιά»: Ένα παραμύθι για την 
ενσυναίσθηση. Ο βασικός του στόχος αφορούσε την ανάπτυξη της ικανότητας της ενσυναίσθησης, 
αλλά τέθηκαν και επιμέρους στόχοι που αφορούσαν όλες τις κατευθύνσεις του Προγράμματος 
Σπουδών  για το Νηπιαγωγείο (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι., 2003). 

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλάμβανε τα εξής στάδια: 
1. Εξοικείωση των μαθητών του νηπιαγωγείου με διάφορα κείμενα της Παιδικής 
Λογοτεχνίας: Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκαν στην τάξη διάφορες βιβλιοπαρουσιάσεις, ανά 
διάφορες θεματικές ενότητες, σύμφωνα με το εκάστοτε ενδιαφέρον των παιδιών. Συγκεκριμένα, 
παρουσιάστηκαν οι ενότητες:  βιβλία με πριγκίπισσες, με ιππότες, με δράκους, με ζώα, με λύκους. 
Από αυτές,  πιο δημοφιλής αναδείχθηκε η ενότητα: «βιβλία με λύκους». Στην ενότητα αυτή, εκτός 
από τις βιβλιοπαρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, είχαμε επίσης την ευκαιρία να 
επεξεργαστούμε αντιπαραβολικά κλασικά και σύγχρονα  παραμύθια. Για παράδειγμα:  

 “Η Κοκκινοσκουφίτσα”, Grimm & Grimm, Εκδόσεις Παπαδόπουλος/ “Η 
Στρογγυλοσκουφίτσα”, De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

 “Ο λύκος και τα επτά κατσικάκια”, Grimm & Grimm, Εκδόσεις Παπαδόπουλος/  
και τα επτά κατσικάκια”, De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

 “Τα τρία γουρουνάκια”, Σκοτ Γκούσταφσον,  Εκδόσεις Λιβάνη / “Τα τρία   μικρά 
λυκάκια”, Ευγένιος Τριβιζάς, Εκδόσεις Μίνωας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στην εξακτίνωση που αφορούσε το τι ήθελαν τα παιδιά να κάνουμε στην 
τάξη σχετικά με τα βιβλία, διατυπώθηκε και η πρόταση «...να φτιάξουμε ένα δικό μας βιβλίο, 
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“κανονικό” και ηλεκτρονικό”», που συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η πρόταση 
αυτή οδήγησε στην υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας. Κατά τη διάρκεια των 
βιβλιοπαρουσιάσεων που είχαν προηγηθεί, η δράση  που είχε κεντρίσει  ιδιαίτερα το ενδιαφέρον 
των παιδιών ήταν η  αναδιήγηση μιας ιστορίας από μια άλλη οπτική, όπως πιθανώς να την είχε 
διηγηθεί ένας άλλος ήρωας. Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που είχε συγκεντρώσει η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ομάδα της τάξης αποφάσισε να δει μια γνωστή σε όλους ιστορία 
από μια άλλη οπτική. Η ιστορία που επέλεξαν ήταν αυτή  της Κοκκινοσκουφίτσας, που αυτή τη 
φορά όμως ξεκίνησε με τη φράση «Μια φορά και έναν καιρό, σε μια σπηλιά στην άκρη του 
δάσους, ζούσε ένας λύκος...»  Έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρωτογενές κείμενο, τα παιδιά 
δημιούργησαν μια νέα, ανατρεπτική ιστορία, η οποία θα μπορούσε να είναι η εκδοχή του λύκου 
για το τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα στο δάσος, πως βρέθηκε αρχικά στο σπίτι της γιαγιάς και 
κατόπιν ξαπλωμένος στο κρεβάτι  φορώντας τα ρούχα της. 
2. Συγγραφή της ιστορίας 

Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του καταιγισμού  ιδεών (ιδεοθύελλα), των 
ερωτήσεων-απαντήσεων, της εργασίας σε ομάδες, αλλά και του παιχνιδιού ρόλων. Η νηπιαγωγός 
δημιουργούσε συνεχώς καταστάσεις προβληματισμού και οι λύσεις που πρότειναν τα παιδιά 
καθόριζαν την εξέλιξη της ιστορίας. Για παράδειγμα, «Πως βρέθηκε εκείνη την ημέρα ο λύκος 
στο δάσος; Πού φαντάζεστε ότι πήγαινε;». Το κάθε παιδί, λαμβάνοντας υπόψη τι είχε προηγηθεί, 
έπρεπε να προσθέσει ένα νέο στοιχείο στην εξέλιξη της ιστορίας. Η νηπιαγωγός κατέγραφε όλες 
τις απόψεις - ιδέες και στη συνέχεια η ομάδα επέλεγε ποια θα ήταν η συνέχεια.  Σε πολλά σημεία 
υπήρχαν διαφωνίες, αντίθετες απόψεις για το ποια άποψη έπρεπε να υπερισχύσει. Οι συγκρούσεις 
αυτές διευθετούνταν μέσα από συζήτηση αλλά και από ένα συμβόλαιο που είχαμε ορίσει  στην 
αρχή της διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 2000). Το συμβόλαιο αυτό αφορούσε τον σεβασμό και την 
αποδοχή της άποψης της πλειοψηφίας και εφαρμόστηκε σε αρκετά σημεία, όταν υπήρχαν πολλές 
απόψεις που θα μπορούσαν να  ισχύσουν. Η πιστή  τήρησή του, χωρίς παρεκκλίσεις και 
εξαιρέσεις, βοήθησε τα παιδιά να μάθουν να αποδέχονται αυτή τη συνθήκη, αλλά και να  τη 
χρησιμοποιούν ευρύτερα στις μεταξύ τους σχέσεις, προκειμένου να λύνουν τις  διαφωνίες που 
προέκυπταν.   Όταν η συγγραφή της ιστορίας ολοκληρώθηκε, η νηπιαγωγός την καταχώρησε στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή της τάξης,  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα “PowerPoint” και 
εξηγώντας στην ομάδα αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούσε.  
3. Εικονογράφηση 

 Για τις ανάγκες της εικονογράφησης του βιβλίου δημιουργήθηκε ένα αρκετά ευρύ και 
ευέλικτο πλαίσιο, μέσα στο οποίο όλα τα παιδιά μπόρεσαν να βρουν ένα ρόλο,  να ανταπεξέλθουν 
ανάλογα με τις δυνατότητές τους και να οργανώσουν τη δράση τους μέσα από την αξιοποίηση των 
λαθών τους (Ράπτη, 2002). Το αποτέλεσμα ήταν η κάθε εικονογραφημένη σελίδα του βιβλίου να 
είναι  ένα μοναδικό ομαδικό έργο, στο οποίο και πάλι  το  κάθε παιδί   μπορούσε να αναγνωρίσει 
το προσωπικό του στοιχείο. Για να δημιουργηθεί αυτό το έργο δεν αρκούσε η παραγωγή  
ατομικών έργων  και κατόπιν η σύνθεσή τους σε  ένα ενιαίο. Τα παιδιά εργάστηκαν  σε μικρές 
ομάδες,  με το κάθε μέλος να αλληλεπιδρά με το άλλο, να σέβεται και να το  λαμβάνει υπόψη, να 
υπολογίζει αυτό που έχει δημιουργήσει και να προσαρμόζει ανάλογα τη δική του δράση. Στο 
πλαίσιο αυτό τα παιδιά αντάλλαξαν απόψεις, διαφώνησαν, συζήτησαν, επιχειρηματολόγησαν 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν θέσει.  
4. Δημιουργία της ηλεκτρονικής μορφής του βιβλίου 

 Όταν ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο, σειρά είχε η δημιουργία της ηλεκτρονικής μορφής 
του βιβλίου. Το πρόγραμμα παρουσίασης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το PowerPoint. Tα παιδιά με 
την καθοδήγηση της νηπιαγωγού επεξεργάστηκαν στον σαρωτή τις ζωγραφιές τους  και 
πρόσθεσαν στη συνέχεια τα κείμενα που είχαν καταχωρηθεί στο στάδιο της συγγραφής. 'Έπειτα, 
οι μαθητές του νηπιαγωγείου με την υποστήριξη και την καθοδήγηση της νηπιαγωγού, 
ηχογράφησαν μέσα από το ίδιο πρόγραμμα παρουσίασης την αφήγηση της  ιστορίας. Οι γονείς 
του τμήματος, ως μέλη της ευρύτερης ομάδας μας, ανέλαβαν την εκτύπωση της έντυπης μορφής 
του βιβλίου και την εγγραφή του PowerPoint σε dvd, που εμπεριέχεται στο βιβλίο. 

5. Παρουσίαση του βιβλίου - Διάχυση  
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Με την ολοκλήρωση του βιβλίου, πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη του τμήματος του 
νηπιαγωγείου στην Α' τάξη του συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου, που εκπονούσε πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας, με τίτλο: “Δεν φοβάμαι τον κακό  λύκο”. Εκεί, οι μαθητές του νηπιαγωγείου   
παρουσίασαν το βιβλίο τους και περιέγραψαν τον τρόπο που εργάστηκαν. Οι μεγαλύτεροι 
μαθητές εξέφρασαν πολύ θετικά σχόλια τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για τη μορφή του, 
γεγονός που ενθάρρυνε ιδιαίτερα τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση του 
project οργανώσαμε μια εκδήλωση για τους γονείς αλλά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα για 
την παρουσίαση του  βιβλίου. Παράλληλα, την εκδήλωση συμπλήρωνε και μια έκθεση που 
αφορούσε διάφορες δράσεις  που πλαισίωναν το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε. 
6.Αξιολόγηση 

Για την αξιολόγηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος, αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά 
η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση, ως αναπόσπαστο συστατικό της μαθησιακής 
διαδικασίας.  Στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, μέσα από την προσεκτική και συστηματική παρατήρηση του 
τρόπου με τον οποίο τα παιδιά ανταποκρίνονταν σε αυτές, συγκέντρωνε πληροφορίες, τις οποίες 
κατέγραφε, οργάνωνε και μέσω του αναστοχασμού ερμήνευε, ώστε να σχεδιάσει τις μελλοντικές 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και να τις διαφοροποιήσει, προσαρμόζοντάς τις στις δυνατότητες και 
ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού του τμήματος. Με τη διαμορφωτική αξιολόγηση, δόθηκε 
η δυνατότητα της άμεσης ανατροφοδότησης και της έγκαιρης αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, κάθε φορά που αυτό κρινόταν απαραίτητο, καθώς επίσης και του ελέγχου  της 
πορείας των μαθητών του νηπιαγωγείου, ως προς την κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων, 
αλλά και τον τρόπο που ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, με την αξιοποίηση της 
τελικής αξιολόγησης, συγκεντρώθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την 
συνολική αποτελεσματικότητα του προγράμματος και την εκτίμηση της συνολικής επίτευξης των 
στόχων του ( Δημητρόπουλος, 2002· Κωνσταντίνου, 2000∙ ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι.,2003). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος, αποτέλεσε  η κατάλληλη 
διαμόρφωση και οργάνωση της τάξης, η οποία περιλάμβανε οργανωμένη «γωνιά βιβλιοθήκης»  
εμπλουτισμένη με κατάλληλα βιβλία,  καθώς και οργανωμένη «γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή», 
που διέθετε σαρωτή, εκτυπωτή, σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένα τα λογισμικά που 
αξιοποιήθηκαν (Word, PowerPoint). 

Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με την αξιολόγηση της δράσης, διαπιστώθηκε ότι η υλοποίησή της συνέβαλε 

σημαντικά στην καλύτερη διαχείριση από τα παιδιά των μεταξύ τους συγκρούσεων, στην 
ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στους συμμαθητές τους, στην ανάπτυξη της κριτικής τους 
σκέψης καθώς και της ικανότητάς τους να επιχειρηματολογούν. Η εργασία σε ομάδες βελτίωσε τις 
διαπροσωπικές σχέσεις τους, τις συνεργατικές τους ικανότητες, ενώ ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η 
ικανότητά τους να δέχονται αλλά και να διατυπώνουν αξιολογικές κρίσεις. Η υλοποίηση των 
προτάσεων των παιδιών αποτέλεσε κίνητρο για την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και η αναγνώριση της αξίας του έργου τους  από τους συνομηλίκους τους λειτούργησε  
ως ένα επίσης ιδιαιτέρως αποτελεσματικό κίνητρο. Παράλληλα οι μαθητές του νηπιαγωγείου 
ανέπτυξαν  θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και διεύρυναν τις γνώσεις τους σχετικά 
με την εφαρμογή τους στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον, η εμπλοκή των γονέων στην 
εκπαιδευτική αυτή διαδικασία λειτούργησε ενισχυτικά σε όλα τα επίπεδα. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη δράση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε ένα 
πρόγραμμα διαπολιτισμικής αγωγής (προσέγγιση και κατανόηση της θέσης του «άλλου»), καθώς 
και  για την ανατροπή  του λογοτεχνικού στερεότυπου του κακού λύκου (Γιαννικοπούλου, 2002). 
Επιπροσθέτως, η ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου δίνει τη δυνατότητα να έχει περισσότερους 
αποδέκτες/ αναγνώστες. Συνολικά η όλη εμπειρία ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική για όλους 
όσους συμμετείχαν. 
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Παράρτημα 
Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

«Ο γλυκατζής λύκος και το κοριτσάκι με τα κόκκινα γυαλιά»: Ένα παραμύθι για την 
ενσυναίσθηση. 

 
Διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2011. 
 
Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε ήταν συμβατό με τις αρχές του ΑΠΣ & του 
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (Παιδί και Περιβάλλον/ Ανθρωπογενές Περιβάλλον και 
Αλληλεπίδραση/ Το παιδί στο νηπιαγωγείο και η σχέση του με τους άλλους) και  η επεξεργασία 
του θέματος έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει διάχυση  σε όλες τις κατευθύνσεις του 
Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου: Γλώσσα, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Δημιουργία και 
Έκφραση, Τεχνολογία.  

 
Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ο σκοπός της παρούσας δράσης αφορούσε την ανάπτυξη της ικανότητας της ενσυναίσθησης, 
αλλά τέθηκαν και επιμέρους στόχοι που αφορούσαν όλες τις κατευθύνσεις του Αναλυτικού 
Προγράμματος του Νηπιαγωγείου (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι., 2003). Αναλυτικότερα, οι επιμέρους 
στόχοι του σεναρίου παρουσιάζονται ακολούθως: 

Παιδί και Περιβάλλον:  
 να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης 

(Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση) 
 να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση) 
 να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες (Ανθρωπογενές περιβάλλον και 

αλληλεπίδραση) 
Παιδί και Γλώσσα 
 να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία   

( Προφορική Επικοινωνία) 
 να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν ( Προφορική Επικοινωνία)  
 να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η εικόνα 

είναι αναπαράσταση του κόσμου (Ανάγνωση) 
 να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής 

(Ανάγνωση) 
 να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον (Ανάγνωση)  
 να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα 

ενδιαφέροντά τους ( Γραφή και Γραπτή Έκφραση) 
 να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου μεταφοράς πληροφοριών 
     ( Γραφή και Γραπτή Έκφραση) 

 
Παιδί και Μαθηματικά 
 να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε 
σχετικά συμπεράσματα   

 να επιλέγουν ή να παράγουν κατάλληλο για την επίλυση των προβλημάτων υποστηρικτικό 
υλικό  

 να εφαρμόζουν τα μαθηματικά στην καθημερινή πρακτική, να «ερμηνεύουν γενικά στοιχεία 
του κόσμου που τα περιβάλλει, μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, 
σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης. Να 
εκτελούν απλές αριθμητικές πράξεις. Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που 
συνδέονται με τα μαθηματικά, να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία      
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Παιδί Δημιουργία και Έκφραση 
 να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν ή να επινοούν 

διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόζουν για να σχεδιάσουν και να  ζωγραφίζουν    
 

Παιδί και Πληροφορική 
 να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και 

που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση 
 να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, 

ποντίκι, οθόνη, ηχεία, εκτυπωτή) και τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα  
 να  γνωρίσουν τη λειτουργία του εκτυπωτή και του σαρωτή 
 να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο, να «γράφουν» χρησιμοποιώντας 

κεφαλαία και πεζά γράμματα   
 
Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

 1ο Στάδιο: Εξοικείωση των μαθητών του νηπιαγωγείου με διάφορα κείμενα της Παιδικής 
Λογοτεχνίας 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν  διάφορες βιβλιοπαρουσιάσεις στην τάξη, ανάλογα με 
τη θεματική ενότητα, που επέλεγε κάθε φορά η ομάδα. Συγκεκριμένα, είχαν παρουσιαστεί οι 
ενότητες:  Βιβλία… 

 …με πριγκίπισσες  
 …με ιππότες  
 …με δράκους 
 …με ζώα 
 …με λύκους  

Πιο δημοφιλής αναδείχθηκε η ενότητα: «βιβλία με λύκους»,   στην οποία  
πραγματοποιήθηκαν οι εξής βιβλιοπαρουσιάσεις : 

“Η Κοκκινοσκουφίτσα”,  Grimm & Grimm, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Τα τρία γουρουνάκια”,  Σκοτ Γκούσταφσον,  Εκδόσεις Λιβάνη 
“Ο λύκος και τα επτά κατσικάκια”,  Grimm & Grimm, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Ο Πέτρος και ο λύκος”,  Σελίνα Χέιστινγκς, Εκδόσεις Μίνωας 
“Ο λύκος και το πρόβατο”,  Μύθος του Αισώπου, Εκδόσεις Ρέκος 
“Ο λύκος και το κατσικάκι”,  Μύθος του Αισώπου, Εκδόσεις Ρέκος 
“Η Στρογγυλοσκουφίτσα”,  De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“ Ένας πολύ γλυκός λύκος”,  Λήδα Βαρβαρούση, Εκδόσεις Μίνωας  
“Ο Αγγελύκος και οι δυο του αδελφές”,  Λευκή Μολφέση, Εκδόσεις Περίπλους 
“Ο χορτοφάγος λύκος”,  Δήμητρα Μήττα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 
“Λύκε, λύκε είσαι εδώ;”  Π. Γαιτάνος, Εκδόσεις Άμμος 
“Ο Λύκος ξαναγύρισε”,  De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Ο λύκος και τα επτά κατσικάκια”,  De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Να' μαι ξανά”,  De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Το γεύμα των λύκων”,  De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Ο καλόκαρδος λύκος”,  De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Ο Προκόπης και ο λύκος”,  De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Ο λύκος που έγινε αρνάκι”, Στερ Φρεντερικ, Εκδόσεις Μίνωας 
“Ο ψεύτης βοσκός”,  Μύθος του Αισώπου, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Ο Λύκος και ο βοσκός”,  Μύθος του Αισώπου, Εκδόσεις Άγκυρα 
“Ο Λύκος και η κατσίκα”,  Μύθος του Αισώπου, Εκδόσεις Modern Times 
“Ο πληγωμένος  λύκος και το πρόβατο”,  Μύθος του Αισώπου, Εκδόσεις Άγκυρα 
“Φυλάξου απ' τους λύκους των παραμυθιών”,   Lauren Child, Εκδόσεις Πατάκη 
“Τα τρία μικρά λυκάκια”,  Ευγένιος Τριβιζάς, Εκδόσεις Μίνωας 
“Το αρνάκι που ήρθε για φαγητό”, S. Smallman, Εκδόσεις Ε. Ρώσση 
Στην ενότητα αυτή είχαμε την ευκαιρία να επεξεργαστούμε αντιπαραβολικά κλασικά και 

σύγχρονα  παραμύθια. Για παράδειγμα: 
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“Η Κοκκινοσκουφίτσα”, Grimm & Grimm, Εκδόσεις Παπαδόπουλος/ “Η 
Στρογγυλοσκουφίτσα”, De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Ο λύκος και τα επτά κατσικάκια”, Grimm & Grimm, Εκδόσεις Παπαδόπουλος/ “Ο λύκος και 
τα επτά κατσικάκια”, De Pennart G.,  Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
“Τα τρία γουρουνάκια”, Σκοτ Γκούσταφσον,  Εκδόσεις Λιβάνη / “Τα τρία μικρά λυκάκια”, 
Ευγένιος Τριβιζάς, Εκδόσεις Μίνωας. 

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στην εξακτίνωση που αφορούσε το τι ήθελαν τα παιδιά να 
κάνουμε στην τάξη σχετικά με τα βιβλία, διατυπώθηκε και η πρόταση «...να φτιάξουμε ένα δικό 
μας βιβλίο, “κανονικό” και ηλεκτρονικό”», που συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η 
πρόταση αυτή οδήγησε σε ένα σχέδιο εργασίας, μέσα από το οποίο και την υλοποιήσαμε. Κατά τη 
διάρκεια των βιβλιοπαρουσιάσεων που είχαν προηγηθεί, η δράση  που είχε κεντρίσει  ιδιαίτερα το 
ενδιαφέρον των παιδιών ήταν η  αναδιήγηση μιας ιστορίας από μια άλλη οπτική, όπως πιθανώς να 
την είχε διηγηθεί ένας άλλος ήρωας. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το ενδιαφέρον που είχε 
συγκεντρώσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ομάδα της τάξης αποφάσισε να δει μια γνωστή 
σε όλους ιστορία από μια άλλη οπτική. 

Η ιστορία που επέλεξαν ήταν αυτή  της Κοκκινοσκουφίτσας, που αυτή τη φορά όμως 
ξεκίνησε με τη φράση «Μια φορά και έναν καιρό, σε μια σπηλιά στην άκρη του δάσους, ζούσε ένας 
λύκος...»  Έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρωτογενές κείμενο, τα παιδιά δημιούργησαν μια νέα, 
ανατρεπτική ιστορία, η οποία θα μπορούσε να είναι η εκδοχή του λύκου για το τι είχε συμβεί 
εκείνη την ημέρα στο δάσος, πως βρέθηκε αρχικά στο σπίτι της γιαγιάς και κατόπιν ξαπλωμένος 
στο κρεβάτι  φορώντας τα ρούχα της. 

  
 2ο Στάδιο: Η συγγραφή της ιστορίας 

Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του καταιγισμού  ιδεών (ιδεοθύελλα), των 
ερωτήσεων-απαντήσεων, της εργασίας σε ομάδες, αλλά και το παιχνίδι ρόλων. Η νηπιαγωγός 
δημιουργούσε συνεχώς καταστάσεις προβληματισμού και οι λύσεις που πρότειναν τα παιδιά 
καθόριζαν την εξέλιξη της ιστορίας. Για παράδειγμα, «Πως βρέθηκε εκείνη την ημέρα ο λύκος στο 
δάσος; Πού φαντάζεστε ότι πήγαινε;» Το κάθε παιδί, λαμβάνοντας υπόψη τι είχε προηγηθεί, 
έπρεπε να προσθέσει ένα νέο στοιχείο στην εξέλιξη της ιστορίας. Η νηπιαγωγός κατέγραφε όλες 
τις απόψεις - ιδέες και στη συνέχεια η ομάδα επέλεγε ποια θα ήταν η συνέχεια.  Σε πολλά σημεία 
υπήρχαν διαφωνίες, αντίθετες απόψεις για το ποια άποψη έπρεπε να υπερισχύσει. Οι συγκρούσεις 
αυτές διευθετούνταν μέσα από συζήτηση αλλά και από ένα συμβόλαιο που είχαμε ορίσει  στην 
αρχή της διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 2000). Το συμβόλαιο αυτό αφορούσε τον σεβασμό και την 
αποδοχή της άποψης της πλειοψηφίας και το εφαρμόσαμε σε αρκετά σημεία, όταν υπήρχαν 
πολλές απόψεις που θα μπορούσαν να  ισχύσουν. Η πιστή  τήρησή του, χωρίς παρεκκλίσεις και 
εξαιρέσεις, βοήθησε τα παιδιά να μάθουν να αποδέχονται αυτή τη συνθήκη, αλλά και να  τη 
χρησιμοποιούν ευρύτερα στις μεταξύ τους σχέσεις, προκειμένου να λύνουν τις  διαφωνίες που 
προέκυπταν.  

Στην ιστορία υπάρχουν επίσης πολλά διαλογικά σημεία, που διαμορφώθηκαν μέσα από το 
παιχνίδι ρόλων, στο οποίο τα παιδιά συμμετείχαν σε μικρές ομάδες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 
αναφερθεί, ότι το πλαίσιο της διαμόρφωσης της ιστορίας, σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής (Σφυρόερα, 2004) ήταν αρκετά “ανοιχτό” και ευέλικτο, ώστε να  
μπορεί να συμπεριλάβει  τις ιδέες  όλων  των  παιδιών,   να μην αποκλείεται κανείς και  να 
μπορούν όλοι να αναγνωρίζουν την προσωπική τους συμβολή στο ομαδικό έργο (π.χ. “Εγώ 
σκέφτηκα το όνομα του λύκου”, “...εγώ τι είχε μέσα το καλάθι” κ.ο.κ.).   

 Όταν η συγγραφή της ιστορίας ολοκληρώθηκε, η νηπιαγωγός την καταχώρησε στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή της τάξης,  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα “PowerPoint” και 
εξηγώντας στην ομάδα αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούσε. Στο στάδιο αυτό τα παιδιά ήταν 
αρχικά παρατηρητές και στη συνέχεια συμμετείχαν και τα ίδια, είτε  αντιγράφοντας  κάποιες 
λέξεις από το χειρόγραφο κείμενο, είτε γράφοντας, ανάλογα με το επίπεδο κατάκτησης του 
γραπτού κώδικα του κάθε παιδιού. Σε αυτό το σημείο, πρέπει  επίσης να αναφερθεί ότι τα παιδιά 
τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν αρκετά εξοικειωμένα με την παραγωγή γραπτών κειμένων στον 
υπολογιστή, καθώς η γωνιά αυτή λειτουργούσε στην τάξη από την αρχή της σχολικής χρονιάς και 
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τα παιδιά με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού τη  χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά τους  
για  τις λειτουργικές ανάγκες της τάξης (π.χ.  για να φτιάξουν τις ταμπέλες για τις “γωνιές”, για τις 
κάρτες με τα ονόματά τους για τα συρτάρια τους, για τις ανακοινώσεις προς τους γονείς, κ.τ.λ.), 
αλλά και για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών,  

 
 3ο Στάδιο: Η εικονογράφηση 

Μετά τη συγγραφή της ιστορίας, σειρά είχε η εικονογράφηση. Στη συζήτηση της ομάδας  
σχετικά με το πως έπρεπε να γίνει η εικονογράφηση, τα παιδιά πρότειναν να ζωγραφίσει ο 
καθένας από μια εικόνα της ιστορίας, όποια αυτός ήθελε. Η νηπιαγωγός, παρόλο που γνώριζε ότι  
αυτός ο τρόπος δεν ήταν ο ενδεδειγμένος, παρότρυνε τα παιδιά να υλοποιήσουν την πρότασή 
τους, ώστε να ανακαλύψουν μόνα τους, μέσα από τη δραστηριότητά τους και τα λάθη τους, τον 
τρόπο που έπρεπε να εργαστούν  (Ράπτη, 2002). Όταν  και αυτό το στάδιο ολοκληρώθηκε, 
ζητήθηκε από τα παιδιά  να βάλουν  τις ζωγραφιές τους σε μια χρονική σειρά, σύμφωνα  με την 
ιστορία και  να σχολιάσουν στη συνέχεια  το αποτέλεσμα.  Παρατηρώντας το τελικό αποτέλεσμα 
της σύνθεσης των ατομικών τους έργων και έχοντας ήδη την προηγούμενη εμπειρία των βιβλίων 
που είχαμε διαβάσει, διαπίστωσαν ότι «...κάτι δεν πήγαινε καλά».   Δεν υπήρχε συνοχή και 
συνέπεια ως προς την εικονογράφηση και μέσα από την παρατήρηση και τη συζήτηση βρήκαν 
μόνα τους την αιτία: «Ο εικονογράφος δεν ήταν ένας, όπως στα βιβλία που είχαμε διαβάσει. Εδώ 
υπήρχαν δεκαεπτά εικονογράφοι!!!» Γι' αυτό, για παράδειγμα, ο λύκος παρουσιαζόταν 
διαφορετικός στην πρώτη σελίδα, διαφορετικός στην πέμπτη, διαφορετικός στην τελευταία, 
ανάλογα με τον τρόπο που ζωγράφιζε ο καθένας τους.  Το τελικό αποτέλεσμα  δεν ικανοποιούσε 
κανέναν, ενώ ταυτόχρονα όλοι ήθελαν να συμμετέχουν στην εικονογράφηση.  Αυτό ήταν ένα 
πρόβλημα, στο οποίο έπρεπε να βρουν λύση. Μετά από λεπτομερή παρατήρηση των έργων τους 
και αρκετή συζήτηση, όπου ο καθένας κατέθετε την άποψή του επιχειρηματολογώντας, ένα παιδί 
πρότεινε την Κοκκινοσκουφίτσα σε όλες τις σελίδες να τις ζωγραφίσει ο Μ., αφού όπως 
υποστήριξε “...την έκανε πιο ωραία απ' όλους”. Με αυτή την άποψη συμφώνησαν και τα 
υπόλοιπα παιδιά. Η νηπιαγωγός αξιοποιώντας αυτήν την πρόταση, τα παρότρυνε  να 
παρατηρήσουν ξανά όλες τις ζωγραφιές και να ξεχωρίσουν από την καθεμία το στοιχείο που η 
πλειοψηφία θεωρεί ως αυτό που  πρέπει να συμπεριληφθεί στην εικονογράφηση. Έχοντας ως 
κίνητρο το στόχο που τα ίδια είχαν θέσει, τα παιδιά αναγνώρισαν την αξία του άλλου και έκαναν 
μεταξύ τους έναν καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Ένα παιδί ανέλαβε να ζωγραφίσει σε όλες τις 
σελίδες τον λύκο, άλλο την Κοκκινοσκουφίτσα, άλλο τα δέντρα, άλλο τα λουλούδια, άλλο το 
σπίτι της γιαγιάς, άλλο την ταπετσαρία του βιβλίου κ.ο.κ. Και σ' αυτή τη διαδικασία το πλαίσιο 
ήταν αρκετά ευρύ και ευέλικτο ώστε όλα τα παιδιά μπόρεσαν να βρουν  ένα ρόλο, στον οποίο 
μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Το αποτέλεσμα ήταν η κάθε 
εικονογραφημένη σελίδα του βιβλίου να είναι  ένα μοναδικό ομαδικό έργο, στο οποίο και πάλι  το  
κάθε παιδί   μπορούσε να αναγνωρίσει το προσωπικό του στοιχείο. Για να δημιουργηθεί αυτό το 
έργο δεν αρκούσε η παραγωγή  ατομικών έργων  και κατόπιν η σύνθεσή τους σε  ένα ενιαίο. Τα 
παιδιά εργάστηκαν  σε μικρές ομάδες,  με το κάθε μέλος να αλληλεπιδρά με το άλλο, να σέβεται 
και να το  λαμβάνει υπόψη, να υπολογίζει αυτό που έχει δημιουργήσει και να προσαρμόζει 
ανάλογα τη δική του δράση. Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά αντάλλαξαν απόψεις, διαφώνησαν, 
συζήτησαν, επιχειρηματολόγησαν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν θέσει.  

Κατά τη διάρκεια  της εικονογράφησης τα παιδιά πρότειναν να ασχοληθούμε και με τη 
διαμόρφωση της  ταπετσαρίας του βιβλίου,  που επέλεξαν να σχετίζεται με την ιστορία, όπως σε 
κάποια από τα βιβλία που είχαμε διαβάσει (π.χ.  “Τα τρία μικρά λυκάκια”, Ευγένιος Τριβιζάς, 
Εκδόσεις Μίνωας ) και επιμελήθηκαν και τα εξώφυλλα. Τέλος, αφιέρωσαν το βιβλίο στις 
οικογένειές τους, καθώς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε μια σχέση αλληλεπίδρασης 
σχολείου-οικογένειας, σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων αλλά και υποστήριξης 
της δράσης μας, καθώς οι γονείς ανέλαβαν το ρόλο του εκδότη. 

 
 4ο Στάδιο: Δημιουργία της ηλεκτρονικής μορφής του βιβλίου 

 Όταν ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο, σειρά είχε η δημιουργία της ηλεκτρονικής 
μορφής του βιβλίου. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το PowerPoint. Tα παιδιά με την 
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μαθητών του νηπιαγωγείου, να προκληθεί και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον και η προσοχή τους, 
αλλά και για να τους δοθεί η δυνατότητα να προσεγγίσουν τη γνώση με ποικίλους τρόπους, 
διαφορετικούς από τους συμβατικούς, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία 
στο σύνολό της (Clemens, Nastasi & Swaminathan, 1993∙ Siraj- Blatchford & Whitebread, 2003). 

Χρήση Η.Υ., ΤΠΕ, καθώς και άλλων μέσων για το διδακτικό σενάριο 
Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιήθηκε η «γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή», 

της τάξης στην οποία τα νήπια δραστηριοποιούνταν καθημερινά, ατομικά ή ομαδικά σε ομάδες 
των δύο ή τριών ατόμων, τόσο στο πλαίσιο των ελεύθερων δραστηριοτήτων, όσο και σε 
οργανωμένες δραστηριότητες, με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού. Όπως και στο σύνολο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, η συγκρότηση των ομάδων γινόταν συνεκτιμώντας κάθε φορά πόσο 
θετικά  λειτουργούσε για όλα τα παιδιά η δυναμική που αναπτυσσόταν κάθε φορά (Δαφέρμου κ.ά, 
2006). 

Η υλικοτεχνική υποδομή περιλάμβανε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και 
εγκατεστημένα τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται (Word, PowerPoint), έναν εκτυπωτή και  έναν 
σαρωτή (σκάνερ). Επιπλέον στη  «γωνιά του υπολογιστή» υπήρχε ένας πίνακας, στον οποίο η 
νηπιαγωγός αναρτούσε  βοηθητικό για τα παιδιά υλικό, με σκοπό την καθοδήγησή τους ως προς 
τη χρήση του υπολογιστή (π.χ.  διάφοροι πίνακες αναφοράς).  

Διδακτικό συμβόλαιο 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος, υπήρξαν 

αρκετές διαφωνίες, αντίθετες απόψεις για το ποια άποψη έπρεπε να υπερισχύσει. Οι συγκρούσεις 
αυτές διευθετούνταν μέσα από συζήτηση αλλά και από ένα συμβόλαιο που είχαμε ορίσει  στην 
αρχή της διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 2000). Το συμβόλαιο αυτό αφορούσε τον σεβασμό και την 
αποδοχή της άποψης της πλειοψηφίας και το εφαρμόσαμε σε αρκετά σημεία, όταν υπήρχαν 
πολλές απόψεις που θα μπορούσαν να  ισχύσουν. Η πιστή  τήρησή του, χωρίς παρεκκλίσεις και 
εξαιρέσεις, βοήθησε τα παιδιά να μάθουν να αποδέχονται αυτή τη συνθήκη, αλλά και να  τη 
χρησιμοποιούν ευρύτερα στις μεταξύ τους σχέσεις, προκειμένου να λύνουν τις  διαφωνίες που 
προέκυπταν.  

Οργάνωση της τάξης 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος, αποτέλεσε  η κατάλληλη 

διαμόρφωση και οργάνωση της τάξης, η οποία περιλάμβανε οργανωμένη «γωνιά βιβλιοθήκης»  
εμπλουτισμένη με κατάλληλα βιβλία,  καθώς και οργανωμένη «γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή», 
που διέθετε όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

Αξιολόγηση 
Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης εφαρμόστηκαν συνδυαστικά η διαμορφωτική   

και η τελική αξιολόγηση, βάσει των οποίων εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα: 
 Τα παιδιά  ανέπτυξαν θετικές στάσεις απέναντι στους συμμαθητές τους, άρχισαν να ακούν 
περισσότερο τη γνώμη του άλλου και διαχειρίζονταν καλύτερα τις μεταξύ τους συγκρούσεις. 
Ενδεικτική  επισήμανση ως προς αυτό ήταν  η αλλαγή της συμπεριφορά τους στη “γωνιά της 
συζήτησης”, όπου δεν διέκοπταν τον συνομιλητή τους, περίμεναν τη σειρά τους και έγιναν πιο 
προσεκτικοί ακροατές. 
 Αναπτύχθηκε η κριτική τους σκέψη καθώς και η ικανότητά τους να επιχειρηματολογούν. 
 Κατέφευγαν σε δημοκρατικές διαδικασίες για να ρυθμίσουν ζητήματα που προέκυπταν. 
 Ανέπτυξαν  θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και διεύρυναν τις γνώσεις τους 
σχετικά με την εφαρμογή τους στην καθημερινότητά τους. Η διαδικασία της ηχογράφησης 
ήταν αυτή που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Στη “γωνιά του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή” της τάξης ηχογραφούσαν μηνύματα ο ένας στον άλλον και τραγούδια, που στη 
συνέχεια παρουσίαζαν στην υπόλοιπη τάξη.  
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 Η εργασία σε ομάδες βελτίωσε τις διαπροσωπικές σχέσεις τους και βελτιώθηκε η 
ικανότητά τους να συνεργάζονται. 
 Αναπτύχθηκε η ικανότητα των παιδιών να δέχονται αλλά και να διατυπώνουν αξιολογικές   
κρίσεις. 
  Η υλοποίηση των προτάσεων των παιδιών αποτέλεσε κίνητρο για την ενεργό συμμετοχή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Η παρουσίαση από τα παιδιά του βιβλίου  στην ευρύτερη κοινότητα τόνωσε την 
αυτοπεποίθησή τους. 
 Οι κοινές με το συστεγαζόμενο Δημοτικό Σχολείο δράσεις, ήταν ιδιαίτερα βοηθητικές και 
αναφορικά με τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων, αλλά και ως προς την ομαλή μετάβαση 
των νηπίων στην επόμενη βαθμίδα. 
 Η αναγνώριση της αξίας του έργου των παιδιών από τους συνομηλίκους τους λειτούργησε  
ως ένα ιδιαιτέρως αποτελεσματικό κίνητρο. 
 Εκτός από τον βασικό στόχο της δράσης (ανάπτυξη της ικανότητας της ενσυναίσθησης 
και κατανόηση της θέσης του “άλλου” με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
σε μια τάξη νηπιαγωγείου), επιτεύχθηκαν και οι επιμέρους στόχοι που αφορούσαν τη 
Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Έκφραση και Δημιουργία. 
 Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία λειτούργησε ενισχυτικά σε 
όλα τα επίπεδα 

 
 

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες 
 Η αναδιήγηση από την οπτική ενός άλλου προσώπου,  μπορεί να εφαρμοστεί σε 
οποιαδήποτε ιστορία και  ενδείκνυται για διαπολιτισμική αγωγή (προσέγγιση και κατανόηση 
της θέσης του «άλλου») 
 Η συγκεκριμένη δράση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για την ανατροπή  του 
λογοτεχνικού στερεότυπου του κακού λύκου (Γιαννικοπούλου, 2002). 
 Η ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου δίνει τη δυνατότητα να έχει περισσότερους αποδέκτες/ 
αναγνώστες. Ταυτόχρονα,  θα μπορούσε η δράση αυτή  να έχει οργανωθεί  παράλληλα και σε 
ένα άλλο σχολείο, σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας  και μέσω του διαδικτύου τα παιδιά να 
ανταλλάσσουν και να συγκρίνουν τις απόψεις τους αλλά και την πορεία της εργασίας τους. 
Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε όλοι μαζί από μια κοινή αφετηρία π.χ. «Μια φορά 
και έναν καιρό, σε μια σπηλιά στην άκρη του δάσους, ζούσε ένας λύκος...»  και να δούμε πως θα 
την εξελίξουν στη συνέχεια παιδιά από διαφορετικά περιβάλλοντα. 
 Η ηχογράφηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να εφαρμοστεί για τη δημιουργία 
ηχητικής βιβλιοθήκης στην τάξη. 
 Η συγκεκριμένη δράση δίνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη πολλαπλών εφαρμογών, 
που να αφορούν διάφορες γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος του 
νηπιαγωγείου, οι οποίες δεν νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα αλλά εμπλέκονται 
μεταξύ τους  (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Έκφραση και Δημιουργία, 
Νέες Τεχνολογίες), ανάλογα με το πλαίσιο της εκάστοτε ομάδας στην οποία  εφαρμόζονται 
αλλά  και τους στόχους που θέτει κάθε φορά ο εκπαιδευτικός.  
 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, τα παιδιά προσπαθώντας να μπουν στη θέση 
των ηρώων της ιστορίας πολλές φορές αντιμετώπιζαν δυσκολία στο να εκφράσουν  τα 
συναισθήματά τους. Με αυτή την αφορμή θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 
διαχείρισης συναισθημάτων σε συνεργασία  με τους γονείς και με τη συνδρομή ειδικών όπως 
π.χ. Παιδοψυχολόγων. 
 Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε ένα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, μπορεί 
να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους από την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της 
τάξης μέχρι την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ( π.χ eTwinning, Comenius) 

Χρήση εξωτερικών πηγών 
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Ιστοσελίδα του “Μικρού αναγνώστη” http://www.mikrosanagnostis.gr/, Ενότητα: “Να σου 
πω μια ιστορία"  
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Βιωματικές Δράσεις:Ένα διδακτικό αντικείμενο που δεν μοιάζει με 
«μάθημα» 

 
Κοντογεωργίου Ασημίνα  

Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών, Ν. Λάρισας 
Άνω Λεχώνια, Ν. Μαγνησίας, 37300 

akontogeorgiou@sch.gr 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εισαγωγή των Βιωματικών Δράσεων (ΒΔ) στο Γυμνάσιο, ως 
καινοτόμου πρακτικής στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Υπογραμμίζεται ότι παρά το γεγονός ότι 
εισήχθη καταρχήν πιλοτικά στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, δεν αξιολογήθηκε η εφαρμογή της μέχρι 
σήμερα. Από την τρίτη χρονιά της πιλοτικής φάσης επεκτάθηκε η εισαγωγή των ΒΔ σε όλα τα γυμνάσια 
στην Α΄ τάξη, όπου υλοποιήθηκε το ένα από τα αντικείμενα η Σχολική Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ), χωρίς 
ιδιαίτερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Σταδιακά μέχρι το σχολικό έτος 2015-16 εφαρμόστηκε και στις 
τρεις τάξεις του Γυμνασίου με διαφορετικές θεματικές ενότητες για κάθε τάξηγια τελευταία φορά. Παρά τις 
δυσκολίες φαίνεται ότι κάποια θετικά αποτελέσματα υπάρχουν, κυρίως επειδή δίνει την ευκαιρία στους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν αλληλεπιδρώντας με ένα διαφορετικό τρόπο στο 
σχολικό περιβάλλον.   
Λέξεις κλειδιά: Βιωματικές Δράσεις, Καινοτομία, Γυμνάσιο, Νέο Σχολείο 

Εισαγωγή 
Η βελτίωση όλων των σχολείων περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στη χάραξη της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, και οι πολιτικοί είναι κατανοητό, ότι δείχνουν μεγάλη προθυμία να βελτιώσουν το 
επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ωστόσο δεν δίνεται η απαιτούμενη προσοχή για τον 
σχεδιασμό της επίτευξης αυτού του στόχου. Εν ολίγοις, οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής 
μπορεί συχνά να εμποδίζουν θετικές αλλαγές στα σχολεία, λόγω της φύσης των παρεμβάσεων που 
επιβάλλουν. Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι οι παρεμβάσεις είναι λανθασμένες, αλλά 
υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα όπου η εφαρμογή είναι βεβιασμένη, δεν διατίθενται επαρκείς 
πόροι ή απλά δεν έχει αναλυθεί η κατάσταση σε βάθος και συνδεθεί με την σχολική 
πραγματικότητα. Τα σχολεία προσλαμβάνουν τελικά την εκπαιδευτική αλλαγή ως μια δίνη που τα 
διαλύει, ενώ οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις την θεωρούν ως πρόοδο. Οι πρωτοβουλίες αυτές ως 
ιμάντας μεταφοράς συνεχίζονται και μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα σχολεία που 
πραγματικά προσπαθούν να ανταποκριθούν στις διάφορες απαιτήσεις, που τους έχουν επιβληθεί 
(Harris, 2009). 

Ερευνητικά έχει φανεί πως η αφοσίωση των εκπαιδευτικών σε μια αλλαγή δεν εξαρτάται από 
το ποιος εισάγει την αλλαγή αυτή, αλλά από το πώς προετοιμάζονται οι εκπαιδευτικοί για την 
αλλαγή, κατά πόσο συμμετέχουν στην απόφαση υιοθέτησης της, καθώς και από τα περιθώρια που 
τους δίνονται για να την προσαρμόσουν στο δικό τους συγκείμενο. Η διαρκής υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών από την ηγεσία του σχολείου, αλλά και τους συναδέλφους τους είναι πολύ 
σημαντική για την επιτυχία της αλλαγής (Roettger, 2006).   

Η αλλαγή μπορεί να είναι:  
 Τεχνολογική (‘technological’ change) στο αναλυτικό πρόγραμμα (μαθησιακοί στόχοι, 

διδακτέα ύλη, μέσα και μέθοδοι διδασκαλίας ή αξιολόγησης)  
 Δομική, π.χ. κατάργηση των Μουσικών, Αθλητικών και Πειραματικών Γυμνασίων 
 Αλλαγή κουλτούρας (γιατί αλλάζουμε ή χρειάζεται να αλλάξουμε τις πρακτικές μας) 

Οι δύο πρώτοι τύποι αλλαγής θα πρέπει να οδηγήσουν τελικά σε αλλαγή κουλτούρας στο 
σχολείο και στα εμπλεκόμενα στην εκπαιδευτική διαδικασία πρόσωπα. Η κουλτούρα αφορά 
βαθύτερες παραδοχές και αξίες των μελών του οργανισμού που κατευθύνουν τη συμπεριφορά 
τους και τον τρόπο που δρουν σε διάφορες καταστάσεις στο χώρο εργασίας τους. Ορίζεται ως η 
‘γενικευμένη εμπειρία αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων ενός ατόμου ή κοινωνικού 
συστήματος με την οποία δίνει νόημα στον κόσμο’. Η αλλαγή κουλτούρας του οργανισμού είναι 
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πιο ουσιαστική (re-culturing). Όταν οι αλλαγές παραμένουν σε επίπεδο δομών και διαδικασιών, 
τότε έχουμε μόνο «αναδόμηση, restructuring» (Fullan, 1999).  

Η αλλαγή είναι μια έννοια ευρύτερη της καινοτομίας, διότι κάθε αλλαγή δεν συνιστά 
καινοτομία. Η καινοτομία αφορά τη διαφοροποίηση μιας κατάστασης ή πρακτικής. Σχεδιάζεται 
έτσι ώστε να έχει συγκεκριμένους στόχους και είναι χρονικά και χωρικά οριοθετημένη. Είναι 
συγκεκριμένη πρωτότυπη διαδικασία για το πλαίσιο στο οποίο εισάγεται και στοχεύει στη 
δημιουργία σημαντικού οφέλους για τον οργανισμό ή την κοινωνία (King&Anderson, 2002). 
Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία και στην διατήρηση νέων ιδεών, πρακτικών 
και φορέων που θα εναρμονίζονται για να ξεπεραστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι μια 
έννοια που ενσωματώνει πέντε αλληλένδετες στιγμές:  
1. Είναι μια διαδικασία, δηλαδή, δεν είναι εφεύρεση, ούτε ένα ανεξάρτητο γεγονός 
2. Είναι ταυτόχρονα δυναμική και κοινωνική και περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις για την 

συμμετοχή νέων φορέων, ενώ διατηρεί τους ήδη υφιστάμενους φορείς εντός του ίδιου 
πλαισίου. 

3. Η πρώτη ύλη της καινοτομίας είναι οι ιδέες, πρακτικές και φορείς, ευθυγραμμισμένες και 
αναδομημένες με νέους τρόπους. 

4. Σκοπός της είναι να ξεπεράσει μια κρίση, ένα πρόβλημα ή ένα θέμα, που έγινε αντιληπτό. 
5. Τέλος, επειδή η καινοτομία είναι στο συγκεκριμένο χώρο, είναι απολύτως σχετική στην 

νεότητά της. Δηλαδή ο συνδυασμός ιδεών, πρακτικών και δράσεων είναι νέος μόνο σε ένα 
συγκεκριμένο τόπο, πλαίσιο και χρόνο (Smith, 2006). 
Στην παρούσα εργασία θα περιγραφεί, θα αναλυθεί και θα σχολιασθεί η εισαγωγή ενός 

καινοτόμου ως προς το περιεχόμενο, αλλά και την μορφή προσέγγισης – «διδασκαλίας» των 
ΒΔστα Γυμνάσια για τρία σχολικά έτη 2013-16. 

Μεθοδολογία 
Η προσέγγιση (περιγραφή, σχολιασμός, συμπεράσματα) της υλοποίησης των ΒΔ στα 

Γυμνάσια της χώρας βασίστηκε κυρίως στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) και στο 
σχετικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί και λιγότερο στην εμπειρία από την 
επικοινωνία με τους/ις Διευθυντές/ριες και τους/ις καθηγητές/ριες των σχολείων. 

Το Νομοθετικό Πλαίσιο υλοποίησης των ΒΔ 

Περιγραφή 
Αρχικά οι ΒΔ σχεδιάστηκαν για να εφαρμοστούν πιλοτικά στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ» (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» σε 68 Γυμνάσια της χώρας από το 
σχολικό έτος 2011-12. Με την ΥΑ 124674/Γ2/01-11-2011 δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες στους 
διδάσκοντες στα Γυμνάσια αυτά. Στους στόχους της πιλοτικής εφαρμογής στο πιο πάνω έγγραφο 
αναφέρεται:  
Η Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.)…στοχεύει στην τεκμηριωμένη 

αξιοποίηση της εμπειρίας που θα αποκτηθεί, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων 
έτσι ώστε, μετά τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, αν και όπου αυτό κριθεί 
απαραίτητο, να προχωρήσει η εφαρμογή των νέων Π.Σ. σε όλα τα Γυμνάσια (γενίκευση). 
Ειδικότερα, οι στόχοι της Πιλοτικής Εφαρμογής είναι: 

 Η εφαρμογή των νέων ΠΣ σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, ώστε να 
διαπιστωθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής στη μαθησιακή διαδικασία. 
 Η αξιολόγηση με σκοπό τη βελτίωση-τελική διαμόρφωση των Π.Σ., καθώς επίσης τη βελτίωση 
και τον εμπλουτισμό των Οδηγών του Εκπαιδευτικού μέσα από την ανατροφοδότηση της σχολικής 
πράξης 
 Η ανάπτυξη και διεύρυνση του ρόλου των εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών του εκπαιδευτικού 
έργου και διαμορφωτών εκπαιδευτικών υλικών-περιβαλλόντων μάθησης. Για τον σκοπό αυτόν, 
προβλέπεται ευρύ πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των Στελεχών της Εκπαίδευσης 
καθώς και άλλες υποστηρικτικές δράσεις. 

Αναφέρεται επίσης μεταξύ των άλλων ότι τα νέα ΠΣ στοχεύουν: 
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«Στην καθιέρωση ζώνης «ΒΔ» στην οποία δίδεται έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας σε σύνδεση με καταστάσεις της καθημερινής ζωής, του 
σχολείου, του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.» 

Από την ΥΑ 104868/Γ2/13-09-2011 για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα ισχύσει στα 
Πιλοτικά Γυμνάσια για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, φαίνεται ότι οι ΒΔπεριλαμβάνουν 
διαφορετικά αντικείμενα για κάθε τάξη. Συνοπτικές οδηγίες για όλα περιλαμβάνονταιστις 
σχετικέςΥπουργικές Αποφάσεις(ΥΑ 124674/Γ2/01-11-2011, ΥΑ 139609/Γ2/01-10-2013, ΥΑ 
141288/Γ2/08-09-2014, ΥΑ 144968/Δ2/16092015) με παραπομπή στο αναρτημένο ψηφιακό υλικό 
στο ψηφιακό σχολείο / φωτόδεντρο και στην ιστοσελίδα του Μείζονος Προγράμματος 
Επιμόρφωσης. Σταδιακά από το 2013-14 (ΥΑ 139609/Γ2/01-10-2013):  
 Στην Α΄ τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

(ΣΚΖ)». 
 Στη Β΄ τάξη υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων «Φύση και Άσκηση» και 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης (ΠΔΤ)» 
 Στην Γ΄ τάξη υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων «Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός (ΣΕΠ)», «Τοπική Ιστορία» και «Περιβάλλον καιΕκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ)». 
Στην πιο πάνω ΥΑ αλλά και τις δύο που θα ακολουθήσουν τα επόμενα σχολικά έτη (ΥΑ 

141288/Γ2/08-09-2014, ΥΑ 144968/Δ2/16092015) οι ΒΔ θεωρούνται «εκπαιδευτική καινοτομία, 
αποτελούν διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματοςκαι 
κινούνται στην ίδια παιδαγωγική φιλοσοφία με τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου, η οποία 
προωθεί τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση». 

Ιδιαίτερα για την ΣΚΖ, που εισήχθη στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΩΠ) της Α΄ Γυμνασίου το 
2013-14 και παρουσιάζει μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς την εφαρμογή της, καθώς ασχολείται 
και αγγίζει των ψυχικό κόσμο των περισσότερο ευάλωτων μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, 
υπογραμμίζεται: 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ). Στο Π.Σ. και στον Οδηγό του Διδακτικού –Μαθησιακού 
αυτού αντικειμένου, προσδιορίζονται οι θεματικές περιοχές και προτείνονται σχέδια εργασίας και 
ενδεικτικές δραστηριότητες με αντίστοιχη θεματολογία και αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή 
τους στην τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε θέματα που σχετίζονται με την Αγωγή 
Υγείας. Η ΣΚΖ δεν έχει συναφή διδασκόμενα στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθήματα. Για το λόγο 
αυτό προτείνεται, καθώς αναφέρεται στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα των μαθητών, να 
γίνει επεξεργασία θεμάτων«όπως οι σχέσεις του μαθητή με τον εαυτόν του και με τους συμμαθητές 
του, η ταυτότητα και η ετερότητα, η διαχείριση των συναισθημάτων, των ρήξεων και των 
συγκρούσεων, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού κ.λπ.» 

Επίσης διαβάζουμε ότι: «Σκοπός των ΒΔ είναι, να βοηθήσουν τους μαθητές, μέσα από την 
ενεργοποίησή τους, (α) να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και κοινωνικές, (μετα-)γνωστικές, 
αυτό-γνωσιακές, κιναισθητικές και μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η αυτορρυθμιζόμενη 
μάθηση ("μαθαίνω πώς να μαθαίνω"), (β) να αξιοποιούν παλιές και νέες, προσωπικές και 
διαμεσολαβημένες εμπειρίες, για να κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν, (γ)  να αξιοποιούν 
τις νέες στάσεις, γνώσεις και ικανότητες, για να κάνουν στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο 
προσωπικό τους πεδίο (στην αυτο-εκτίμηση, στις επιλογές και στη συμπεριφορά τους ως ατόμων, ως 
μελών τοπικών κοινοτήτων και ως υπεύθυνων πολιτών) και στα πεδία του, άμεσου και ευρύτερου, 
κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και (δ) να συναρτούν τις μαθησιακές τους 
εμπειρίες με συναισθήματα δημιουργικότητας, χαράς και απόλαυσης.» 

Από την παράθεση τμημάτων των υπουργικών αποφάσεων που εισάγουν τις ΒΔ στο Γυμνάσιο, 
φαίνεται ότι η υλοποίησή τους έχει μια διαφορετική εντελώς μορφή από ένα παραδοσιακό 
μάθημα. Πιο συγκεκριμένα οι ΒΔ προωθούν την συνεργασία μεταξύ των μαθητών και ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού αλλάζει (γίνεται καθοδηγητικός): «Στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης ο 
εκπαιδευτικός εφαρμόζει τις αρχές της προτυποποίησης (modeling) και της γνωστικής μαθητείας 
(cognitiveapprenticeship) (Ματσαγγούρας, 2011,12). 
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Λόγοι για τους οποίουςεισήχθησαν οι ΒΔ 
Οι τέσσερις άξονες των νέων Προγραμμάτων Σπουδών είναι:  

1. Γνώση και κατανόηση,  
2. Επικοινωνία και συνεργασία,  
3. Ερευνητική μάθηση και κριτική σκέψη  
4. Σύνδεση με την κοινότητα(Ματσαγγούρας, 2011,12). 

Με την εισαγωγή των ΒΔ επιδιώκεται η ανάπτυξη ικανοτήτων, που συνάδουν με τους πιο 
πάνω άξονες. Πιο συγκεκριμένα:  
 Μεθοδολογικές ικανότητες διερεύνησης (διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων, επιλογής 

μεθόδων αναζήτησης σχετικών δεδομένων, επεξεργασίας δεδομένων, διατύπωσης 
συμπερασμάτων, κριτικής αποτίμησης διαπιστώσεων)  

 Δεξιότητες επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας  
 Γνωστικο-γλωσσικές δεξιότητες αναπαράστασης της νέας γνώσης με ποικίλους τρόπους 

(ποικιλία κειμενικών τύπων, σχήματα, εικόνες, δρώμενα, κατασκευές, εικαστικές και μουσικο-
κινητικές συνθέσεις)  

 Δεξιότητες συνεργασίας που απαιτεί η συλλογική δράση των ολιγομελών μαθητικών ομάδων 
(προγραμματισμός, κατανομή ρόλων, σύνθεσης απόψεων, διαχείρισης συγκρούσεων) 
(Ματσαγγούρας, 2011,12).  
Φαίνεται επομένως ότι η εισαγωγή των ΒΔ υπαγορεύτηκε από την ανάγκη στα πλαίσια της 

φιλοσοφίας του «Νέου Σχολείου» (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ. Α' N. 3848) να δοθεί η δυνατότητα 
στους μαθητές και τις μαθήτριες να καλλιεργήσουν δεξιότητες που μέσα από τον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλίας δεν θα ήταν δυνατόν. Οι δεξιότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές για την 
ουσιαστική προετοιμασία τους ως αυριανών πολιτών στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας. 

Συζήτηση 

Σχολιασμός του τρόπου υλοποίησης της καινοτομίας μέσω των ΒΔ 

Εφαρμογή της καινοτομίας των ΒΔ 
Για πρώτη φορά οι ΒΔ, όπως έχει ήδη αναφερθεί υλοποιήθηκαν στα πιλοτικά γυμνάσια τα τρία 
τελευταία σχολικά έτη 2011- 2014 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά τους (ΥΑ 104868/Γ2/13-
09-2011).  Το τελευταίο έτος της πιλοτικής εφαρμογής των ΒΔ σε όλη τη χώρα, στην Α΄ 
Γυμνασίου οι μαθητές και οι μαθήτριες υλοποίησαν παράλληλα ΒΔ στην ΣΚΖ. Οι ΒΔ έχει ήδη 
αναγγελθεί ότι δεν θα αποτελούν «διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών και του 
Ωρολογίου Προγράμματος»από το σχολικό έτος 2016-17, αλλά θα ενσωματωθούν στα άλλα 
γνωστικά αντικείμενα με τη μορφή εργασιών, χωρίς να υπάρχει ακόμη το νομοθετικό πλαίσιο. 

Οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν την υλοποίηση αυτών των ΒΔ ανήκουν σε διάφορες 
ειδικότητες, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχες ΥΑ (ΥΑ 139609/Γ2/01-10-2013, ΥΑ 
141288/Γ2/08-09-2014, ΥΑ 144968/Δ2/16092015). Αρμόδιες θεωρήθηκαν «όλες οι ειδικότητες, 
με εξαίρεση τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04», για την ΣΚΖ, το ΠΕΑΑ και τον ΠΔΤ, διότι 
στις τρεις αυτές ειδικότητες δεν επαρκούσαν οι καθηγητές για διδακτικά αντικείμενα της 
ειδικότητάς τους. Τα άλλα διδακτικά αντικείμενα υλοποιούνται κυρίως από καθηγητές συναφών 
ειδικοτήτων. 

Οι μαθητές, αφού ενημερωθούν για τα προτεινόμενα θέματα, δηλώνουν το θέμα της πρώτης 
και της δεύτερης προτίμησής τους. Ο Διευθυντής φροντίζει ώστε οι μαθητές των διαφορετικών 
αλφαβητικών τμημάτων να ενταχθούν στο τμήμα με το θέμα της βιωματικής δράσης της  πρώτης 
τους επιλογής ή το πολύ στο τμήμα της δεύτερης επιλογής τους. Για τη διασφάλιση τμημάτων 16-
20 μαθητών, που απαιτούν οι διερευνητικής και συνεργατικής φύσης μαθησιακές προσεγγίσεις 
των ΒΔ και για τη διευκόλυνση του προγράμματος λειτουργίας του Γυμνασίου προβλέπεται η 
καθιέρωση στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα "ζώνης ΒΔ", κατά την  οποία λειτουργούν τα τμήματα 
16-20 μαθητών, όπως αυτοί συμμετέχουν σε διαπραγματευόμενο θέμα του ενδιαφέροντός τους.  

Τελικά, η δημιουργία ζώνης ΒΔ,δεν θεωρείται απαραίτητη (Βλ. σχετικές ΥΑ).Όπου δηλώνεται 
ότι η εφαρμογή της είναι αδύνατη για πρακτικούς λόγους (π.χ. έλλειψη αιθουσών), μετά την 
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έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης, επιτρέπεται η υλοποίηση των ΒΔ στο 
πλαίσιο των αλφαβητικών τμημάτων, οπότε ο αριθμός των μαθητών του τμήματος της ΒΔ είναι ο 
αριθμός των μαθητών του τμήματος.  Στην περίπτωση που οι μαθητές ανά τμήμα είναι 27-30, 
δυσχεραίνεται αφάνταστα η εφαρμογή της καινοτομίας. Επιπλέον οι μαθητές υποχρεώνονται να 
εργαστούν σε ένα θέμα που πιθανά δεν είναι της επιλογής τους και έτσι ακυρώνεται στην πράξη η 
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του θέματος από αυτούς.  

Οι καθηγητές των πιλοτικών γυμνασίων πριν αναλάβουν την καθοδήγηση των μαθητών στις 
ΒΔ είχαν επιμορφωθεί έστω και πλημμελώς. Κατά την γενικευμένη υλοποίησή τους αυτοί που 
ανέλαβαν αυτό το έργο κλήθηκαν να αρκεστούν στις γραπτές οδηγίες των ΥΑ και το σχετικό 
ψηφιακό υλικό του Ψηφιακού Σχολείου για τα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσουν και τα 
θέματα που αφορούσαν την αξιολόγηση των μαθητών/ριών, αντίθετα από τα κείμενα των ΥΑΟι 
«Αρμοδιότητες Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης», όπως περιγράφονται, 
περιλαμβάνουν την ανάληψη εκ μέρους τους του έργου της επιμόρφωσης των καθηγητών και την 
συνεχή υποστήριξή τους, χωρίς όμως και οι ίδιοι να έχουν κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση. Έτσι 
έφεραν την κύρια ευθύνη καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, έργο στο οποίο δεν ήταν δυνατόν να 
είναι αποτελεσματικοί στο βαθμό που απαιτούσε η υλοποίηση ενός καινοτόμου εγχειρήματος για 
την δημιουργία διαφορετικής κουλτούρας στην σχολική κοινότητα. Ο σημαντικότερος λόγος ήταν 
η έλλειψη συντονισμού των Σχολικών Συμβούλων εκ μέρους της πολιτείας και οι πολλαπλές τους 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του ρόλου τους ευρύτερα.  

Η εφαρμογή του όλου εγχειρήματος έγινε με πολλές δυσκολίες. Καταρχήν η ΣΚΖ παρουσίαζε 
ως καινοτόμο αντικείμενο πολλές ιδιαιτερότητες διότι «δεν έχει συναφή διδασκόμενα στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθήματα, και αναφέρεται στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα που 
πραγματεύεται θέματα όπως οι σχέσεις του μαθητή με τον εαυτόν του και με τους συμμαθητές του, η 
ταυτότητα και η ετερότητα, η διαχείριση των συναισθημάτων, των ρήξεων και των συγκρούσεων, η 
πρόληψη και η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού κλπ.» (ΥΑ 139609/Γ2/01-10-2013). Είναι 
λοιπόν προφανές ότι ήταν περισσότερο επιβεβλημένη η επιμόρφωση και συνεχής υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών από ειδικούς της Ψυχικής Υγείας. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι και οι 
περισσότεροι από τους Σχολικούς Συμβούλους δεν είχαν επαρκή γνώση της διαχείρισης θεμάτων 
που άπτονται του ψυχικού και συναισθηματικού κόσμου των μαθητών, γίνεται κατανοητό ότι οι 
καθηγητές προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ΣΚΖ αυτοσχεδιάζοντας ή 
αναζητώντας από μόνοι τους τρόπους προσωπικής επιμόρφωσης μέσα σε πιεστικά χρονικά όρια. 

Η υλοποίηση θεμάτων στο ΠΕΑΑ και στον ΠΔΤ παρουσίαζε δυσκολία για τους 
εκπαιδευτικούς που δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις σε θέματα περιβάλλοντος, αειφορίας και τέχνης 
από τις σπουδές τους ή τις επιμορφώσεις τους. Τα ίδια προβλήματα συνδέονταν και με τον ΣΕΠ 
όταν «διδάσκονταν» από μη εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Η «Τοπική Ιστορία» και η «Φύση 
και Άσκηση» υλοποιούνταν από φιλολόγους και γυμναστές αντίστοιχα, οπότε εκεί δεν 
παρουσιάζονταν θέματα γνώσης του αντικειμένου, αλλά μόνο εφαρμογής της νέας μεθοδολογίας 
που αφορούσε γενικότερα στις ΒΔ. 

Παρόλες αυτές τις ανατροπές σε σχέση με τις αρχικές προθέσεις, τα θέματα που 
διαπραγματεύονται οι ΒΔ, εμπίπτουν στο μεγαλύτερο μέρος τους στα ενδιαφέροντα των μαθητών, 
αφού η προτεινόμενη θεματολογία (από τους καθηγητές) αφορά τους προβληματισμούς που 
εκφράζουν γενικότερα εντός και εκτός σχολικής τάξης. Έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να 
ασχοληθούν με τον τόπο που κατοικούν, την ιστορία του, τα περιβαλλοντικά του προβλήματα, τις 
πολιτιστικές του ιδιαιτερότητες, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να 
εκφράσουν τις δυσκολίες τους και τα συναισθήματά τους (ΣΚΖ).  Παράλληλα αξιοποιούνται 
πληροφορίες από τα αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα που έχουν διδαχθεί, ώστε να κατανοήσουν 
στην πράξη την ενοποίηση (μη κατακερματισμό) της γνώσης.  

Αξιολόγηση των ΒΔ ως καινοτομίας 
Αξιολόγηση για την πιλοτική εφαρμογή των ΒΔ δεν ανακοινώθηκε επίσημα. Για την επέκτασή 

τους σε όλα τα γυμνάσια που διήρκησε τρία χρόνια δεν έχει αναγγελθεί κάτι σχετικό, εφόσον 
μάλιστα φαίνεται να μην συνεχίζεται η ύπαρξή τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, 
παρά τον αρχικό σχεδιασμό για ουσιαστικότερη εμπλοκή των διδασκόντων στην τελική 
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διαμόρφωση του γνωστικού αντικειμένου (ΥΑ 124674/Γ2/01-11-2011).Η εισαγωγή της ήταν πολύ 
βιαστική και ελλιπώς οργανωμένη και  κατέληξε στο να εμπλέξει καθηγητές που δεν είχαν 
επιμορφωθεί και έπρεπε απλά να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Παρόλα αυτά σε συζητήσεις με 
ορισμένους από αυτούς  περιγράφουν την  εμπειρία τους ως θετική. Οι μαθητές έδειξαν 
ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για τον διαφορετικό τρόπο δουλειάς στην τάξη, την συνεργασία με 
τους συμμαθητές και την δυνατότητα να εκφραστούν στην ομάδα τους για πιο προσωπικά θέματα. 
Ωστόσο οι καταγραφές αυτές δεν αποτελούν ολοκληρωμένη  αξιολόγηση του καινοτόμου 
εγχειρήματος. 

Καινοτομία είναι «…οποιαδήποτε ιδέα, πρακτική ή τεχνούργημα που γίνεται αντιληπτό ως 
νέο/πρωτότυπο από την μονάδα που το υιοθετεί» (Zaltmanetal. στο Johannessen, 2001). Στην 
εκπαίδευση, οι καινοτομίες γίνονται συχνά αντιληπτές ως τα μέσα που προωθούν ευρύτερες 
αλλαγές στο χώρο. Οι ευρύτερες αλλαγές επέρχονται με τη διάχυση και καθιέρωση των, αρχικά 
μικρής κλίμακας, καινοτομιών. 

Η εισαγωγή των ΒΔ συνιστά σημαντική καινοτομία, όμως επιβεβλημένηαπό επάνω προς τα 
κάτω. Η διαδικασία εισαγωγής της δεν έγινε με την απαιτούμενη προσοχή, ώστε να γίνει 
αποδεκτή από την πλειοψηφία των καθηγητών που είναι συνηθισμένοι να διδάσκουν με τον 
παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό τρόπο. Ακόμη και αν παραδέχονται ότι πολλά πρέπει να 
αλλάξουν στον τρόπο διδασκαλίας και πολλοί από αυτούς είναι υπέρμαχοι των συνεργατικών 
διαδικασιών μάθησης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στους μαθητές, δεν έχουν 
εκπαιδευτεί γι’ αυτό. 

Οι διευθυντές των σχολείων συχνά αμήχανοι μπροστά σε αυτήν την αλλαγή, προσπαθούσαν να 
«τακτοποιήσουν» το θέμα αναθέτοντας το καινοτόμο αντικείμενο σε όσους εκ των καθηγητών δεν 
συμπλήρωναν ωράριο. Αυτό ήταν το μοναδικό κριτήριο και για τους εκπαιδευτικούς, διότι στην 
προσπάθειά τους να μην μείνουν με λιγότερες ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως από τις 
απαιτούμενες, με ‘κίνδυνο’ (στην παρούσα συγκυρία) να μετακινηθούν και σε άλλο σχολείο 
δέχονταν να τις «διδάξουν».Η πολιτική ηγεσία εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά 
με την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξή τους. Οι απαιτήσεις για την δημιουργία του 
«Νέου Σχολείου», όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, απαιτούν και νέο 
τύπο εκπαιδευτικού. Το «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης»ήταν μια εξαιρετική πιλοτική 
προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, που όμως διακόπηκε απότομα. Μόνο η επιμόρφωση Β΄ 
Επιπέδου που σχετίζεται με την επιμόρφωση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συγκεκριμένα 
γνωστικά αντικείμενα, είναι οργανωμένη από το ΥΠΑΙΘ, ως πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτή βεβαίως η 
επιμόρφωση δεν σχετίζεται με τις ΒΔ. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν αναλάβει το κύριο βάρος της 
διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά το εγχείρημα αυτό πολύ απέχει από μια 
οργανωμένη από την πολιτεία προσπάθεια βασισμένη σε διερεύνηση των αναγκών τους. Τα 
τελευταία χρόνια οι νεώτεροι κυρίως εκπαιδευτικοί αυτό-επιμορφώνονται, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες συχνά με προσωπική οικονομική επιβάρυνση.  

Συμπεράσματα& προτάσεις 
Η πολιτική ηγεσίαεκ του ρόλου της, είναι υποχρεωμένη να στοχεύει στην βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, ώστε να είναι στην παρούσα ηλικιακή φάση, 
αλλά και αργότερα, σε επαφή με τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους και τις επιθυμίες τους για 
το επάγγελμά τους και τη ζωή τους γενικότερα, πιο ειλικρινείς και λειτουργικοί στις σχέσεις τους 
με τους άλλους. Είναι προφανές ότι σε μία χώρα η δημιουργία ώριμων πολιτών, με ψυχική 
ανθεκτικότητα, ικανών να συνεργάζονται, να σέβονται το περιβάλλον, να αγαπούν τον πολιτισμό 
της χώρας τους και να επιλέγουν επιτυχημένη επαγγελματικήπορεία, θα πρέπει να ξεκινήσει από 
το σχολείο, διότι αυτός είναι καταλληλότερος «τόπος».Φαίνεται ότι ως τώρα οι πολιτικοί και όσοι 
σχεδιάζουν την πολιτική φυσιογνωμία της χώρας μας, δυσκολεύονταινα εξετάσουν σοβαρά τις 
προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός πραγματικά νέου σχολείου και να προχωρήσουν στην 
δημιουργία του με επιτυχία, διότι η χάραξη πολιτικής για την παιδεία είναι ένα 
πολυπαραγοντικόκαι πολυσύνθετο ζήτημα. Σε πολλές άλλες χώρες τα συναφή με αυτό το θέμα 
ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. 
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Καινοτομίες όπως η εισαγωγή των ΒΔ είναι πολύ σημαντικές για να επιτευχθούν οι στόχοι που 
αναφέρθηκαν στην πρώτη παράγραφο. Είναι μια ευκαιρία να δοθεί στους μαθητές με την 
φθίνουσα καθοδήγηση του εκπαιδευτικού η δυνατότητα να αναγνωρίσουν πολλούς από τους 
δρόμους, που είναι δυνατόν γι’ αυτούς να ακολουθήσουν μεγαλώνοντας στην προσωπική και στην 
επαγγελματική τους πορεία. Μικρές τέτοιες καινοτόμες παρεμβάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε 
ουσιαστικές αλλαγές τα εκπαιδευτικά συστήματα.  

Μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων - όπως η «αντίληψη της επικοινωνίας ως διάλογο, η 
απαίτηση για συμμετοχή και δημοκρατική συμμετοχικότητα, η αναγνώριση ότι οι σχέσεις 
εξουσίας είναι άνισες και προβληματικές και η προσπάθεια για αλλαγή και μεταμόρφωση 
(Robinson&Taylor, 2007) - θα μπορέσουν οι μαθητές να έχουν την «δική τους φωνή» (Fletcher, 
2005). Έτσι θα μπορούν να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν τις δικές τους ιδέες, γνώμες, 
γνώσεις και εμπειρίες από την εκπαίδευσή τους για να συμβάλλουν στην βελτίωση των σχολείων 
τους (Robinson&Taylor, 2012). Φαίνεται όμως ότι οι αλλαγές αυτού του τύπου είναι δύσκολες και 
απαιτούν μακροχρόνιες και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες. 

Μια άλλη επίσης παράμετρος που απαιτεί πολιτικές επιλογές και αποφάσεις είναι ότι για να 
προχωρήσουν τα σχολεία μπροστά θα πρέπει να δέχονται λιγότερες εξωτερικές παρεμβάσεις και 
να υποστηρίζεται η δημιουργία δικτύων και συνθηκών συνεργασίας μεταξύ των σχολείων. Με τον 
τρόπο αυτό καινοτόμες διαδικασίες (όπως οι ΒΔ) μπορούν να υλοποιούνται με περισσότερο 
αποτελεσματικές μεθόδους, διότι καλές πρακτικές θα διαδίδονται μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά 
και των σχολείων και συγκεκριμένες προσεγγίσεις μπορούν να αναζητηθούν και να υλοποιηθούν 
σε τοπικό επίπεδο (Harris&Chapman, 2004). Η απόδειξη για τη δύναμη της δικτύωσης των 
σχολείων για την αύξηση της απόδοσή τους, ακόμη και στα πιο δύσκολα σχολικά πλαίσια, είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντική (Hargreavesetal. 2006). Όμως, τα σχολεία χρειάζονται την ελευθερία να 
καινοτομούν και να συνεργάζονται. Η αποτελεσματική δικτύωση και η συνεργασία δεν είναι 
συμβατές με τα συστήματα λογοδοσίας που ανταμείβουν μόνο την ατομική απόδοση. Αν οι 
πολιτικοί θέλουν να βοηθήσουν τα σχολεία να βελτιωθούν, θα πρέπει να μην ενθαρρύνουν τα 
σχολεία να επικεντρώνονται στις βαθμολογίες των διάφορων διαγωνισμών, αλλά στη μάθηση 
(Harris, 2009). Φυσικά μέσα από τέτοιες αλλαγές ο ρόλος του εκπαιδευτικούθα αναβαθμιστεί, και 
οι νοοτροπίες όλων γι’ αυτόν θα αναμορφωθούν. Είναι αδήριτη, επομένως ανάγκη να εργαστούμε 
όλοι και κυρίως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, για το όραμα του Νέου Δασκάλου. 
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Περίληψη 
Η εργασία ασχολείται με την έννοια του «εγκλεισμού». Η έρευνα που αφορά την παραπάνω έννοια, 
πραγματοποιήθηκε σε δύο Δημοτικά Σχολεία, ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο της Δυτικής Αθήνας και πήραν 
μέρος 242 συνολικά μαθητές. Τα αποτελέσματα στα συγκεκριμένα παιδιά του Δημοτικού σχολείου έδειξαν 
ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν επαρκώς το περιεχόμενο του εγκλεισμού - συμπερίληψης ομάδας. 
Παράλληλα, η αντίστοιχη έρευνα στα εν λόγω παιδιά τόσο του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου 
επιβεβαίωσε ότι και οι μεγαλύτεροι μαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση παρόμοιων προβλημάτων. 
Λέξεις κλειδιά: εγκλεισμός, συμπερίληψη ομάδας, γεωμετρικά σχήματα. 

Εισαγωγή 
Με τον όρο συμπερίληψη ομάδας ή εγκλεισμό κλάσης εννοούμε τη σύγκριση μιας 

κατηγορίας αντικειμένων με τις υποκατηγορίες της και σαν έννοια πρωτοσυναντάται στο 
επιστημολογικό έργο του Ελβετού Ψυχολόγου Jean Piaget.  Η μεγαλύτερη ίσως προσφορά του 
Piaget είναι η άποψη ότι «η μάθηση είναι αποτέλεσμα μιας ενεργής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο 
άτομο και στο περιβάλλον του-αυτό που ονομάζουμε εποικοδομητική προσέγγιση στη μάθηση» 
(Βοσνιάδου, 2005). Κάτω από την οπτική αυτή ασχοληθήκαμε με την εφαρμογή της έννοιας 
ειδικά στα γεωμετρικά σχήματα (παραλληλόγραμμα), στις 3 έρευνες που πραγματοποιήσαμε. 
Παράλληλα η επισκόπηση της βιβλιογραφίας κατέδειξε την απουσία ερευνών, αλλά και την 
αναγκαιότητα νέων, σχετικά με τον τρόπο κατανόησης ενός γεωμετρικού σχήματος από μαθητές 
που προέρχονται από διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο). 

Εισαγωγή-Θεωρητικό πλαίσιο 
Η προς έρευνα έννοια της συμπερίληψης σε ομάδα (ή εγκλεισμού) και η διατήρηση είναι 

κεντρικής σημασίας στην Ψυχολογία του Piaget, πάνω στην πρώτη μαθηματική εκπαίδευση. Στις 
δύο αυτές έννοιες «στηρίζεται η κίνηση των μοντέρνων Μαθηματικών» (Λεμονίδης, 1999), που 
στόχο έχει τόσο μέσω της τάξης, όσο και μέσω της «αξιοποίησης της Ψηφιακής Τεχνολογίας για 
εκπαιδευτική καινοτομία με πρόσθετη παιδαγωγική αξία, να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης του μαθηματικού συλλογισμού» (Κυνηγός,2006). Όταν μιλάμε για την έννοια της 
συμπερίληψης σε ομάδα, αναφερόμαστε στην ικανότητα του παιδιού να συγκρίνει ένα 
πεπερασμένο σύνολο με ένα υποσύνολό του ή ένα όλο με ένα μέρος του όλου. 

Το παιδί συνήθως εστιάζει την προσοχή του είτε στο σύνολο είτε στο υποσύνολο, αλλά δεν 
μπορεί να ασχοληθεί και με τα δύο ταυτοχρόνως. 

Ο Piaget θεωρεί ότι «η συμπερίληψη σε ομάδα δεν είναι πρωταρχικά μαθηματική αλλά 
λογική ιδέα» (Piaget,1952) και πιστεύει ότι οι μαθηματικές έννοιες αναπτύσσονται μέσα από την 
επίλυση προβλημάτων. Διαφορετική ωστόσο προσέγγιση παρουσιάζει  η Donaldson (2001), μέσω 
των πειραμάτων που έκανε, που επικρίνει την έννοια της συμπερίληψης, γιατί θεωρεί ότι το παιδί 
εστιάζει την προσοχή του στις διαφορές  ανάμεσα στις υποομάδες, ενώ το πρόβλημα του ζητά τη 
διάκριση ανάμεσα στην υποομάδα και τη συνολική ομάδα. Εκτός βέβαια από τη Donaldson, η 
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οποία επισημαίνει ότι είναι θέμα κατανόησης της ερώτησης, κι άλλοι ερευνητές ( Mc Garrigle, 
James, Hughes, Grieve, Robert,  Steffe Sophian κ.α ) διατύπωσαν παρόμοιες ενστάσεις. 

Στη βιβλιογραφία η αναγκαιότητα της Γεωμετρίας ως αυτόνομου μέσου αλλά και ως μέσου 
για την ανάπτυξη συναφών μαθηματικών εννοιών είναι εμφανής στα σύγχρονα προγράμματα 
μαθηματικών σπουδών (ΝCTM, 2000). 

Ωστόσο, η σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα γεωμετρικά μεγέθη και ιδίως την 
προσέγγιση του γεωμετρικού σχήματος, καταδεικνύει μια νέα αναγκαιότητα ενόρασης των 
πραγμάτων. 

Έτσι από τις απόψεις για τις «εννοιολογικές και σχηματικές ιδιότητες» ενός σχήματος 
(Fischbein & Nachlielli, 1998),  το ονομαζόμενο «εννοιολογικό σχήμα» (Fischbein, 1993), 
περάσαμε στη γνωστική θεώρηση του Duval (1995) που υποστηρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικοί 
τρόποι ενόρασης και προσέγγισης ενός γεωμετρικού σχήματος. 

Προτείνει μάλιστα ο Duval (1999), μέσα από τη γνωστική και αντιληπτική προσέγγιση της 
Γεωμετρίας 4 τύπους γνωστικής σύλληψης, την αντιληπτική, τη διαδικαστική, τη λεκτική και τη 
λειτουργική κατανόηση με τις τροποποιήσεις της. Έρευνες σε μεγάλα δείγματα μαθητών στην 
Ελλάδα, τονίζουν την αναγκαιότητα παρεμβατικών διδακτικών προτάσεων, που θα βοηθήσουν 
στην πάταξη της κυριαρχίας της αντιληπτικής προσέγγισης (Μιχελαράκης, Μιχαήλ, 
Γαγάτσης,2012).   

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσει αν στη σημερινή μετανεωτερική εποχή 
μας, ισχύουν τα ευρήματα των ερευνών στα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών του δείγματός μας, όσον 
αφορά την έννοια της συμπερίληψης. Παράλληλα, θέλουμε να διερευνήσουμε αν παιδιά του 
Γυμνασίου και του Λυκείου, στο συγκεκριμένο πάντα δείγμα, μπορούν να προσεγγίσουν επαρκώς 
παρόμοια προβλήματα, μιας που οι βιβλιογραφικές αναφορές για μεγαλύτερα παιδιά είναι 
ανύπαρκτες. 

   Έχει εμπειρικά διαπιστωθεί, στις σχολικές αίθουσες, η αδυναμία των μαθητών σε 
προβλήματα εγκλεισμού. Η ερευνητική μας υπόθεση είναι ότι τα περισσότερα παιδιά ηλικίας 11 
έως 12 ετών δεν μπορούν να αντιληφθούν επαρκώς το περιεχόμενο της συμπερίληψης κλάσης. 
Υποθέτουμε ότι και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου δυσκολεύονται σε παρόμοια προβλήματα. 

Μέθοδος ( Η Έρευνα – Το Δείγμα) 
Πραγματοποιήθηκαν 3 ανεξάρτητες έρευνες σε αντίστοιχα 4 μεσαίας τάξης Δημόσια 

σχολεία.  
( Η έρευνα βρίσκεται στην πρώτη της φάση ). 
α) Στην πρώτη έρευνα που διεξήχθη τον  Μάιο 2015, σε 2 Δημοτικά σχολεία της Δυτικής Αθήνας, 
συμμετείχαν 118 παιδιά της Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού (μέσος όρος ηλικίας 11,5 χρονών). 
β) Στη δεύτερη έρευνα, που διεξήχθη τον Απρίλιο 2015, σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αθήνας, 
συμμετείχαν οι 45 μαθητές των 3 τμημάτων της Γ΄ τάξης (μέσος όρος 14,5 χρονών). 
γ) Στην τρίτη έρευνα, που διεξήχθη τον  Μάιο 2015, σε δημόσιο Λύκειο επίσης της Δυτικής 
Αθήνας, συμμετείχαν οι 79 μαθητές των τριών τμημάτων της Α΄ Λυκείου (μέσος όρος 15,5 
χρονών). Η έρευνα στο Λύκειο διεξήχθη μετά το τέλος της διδασκαλίας του κεφαλαίου των 
παραλληλογράμμων. 

Τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, ο αριθμός αγοριών και κοριτσιών ήταν περίπου ο 
ίδιος και όπως έχουν δείξει σχετικές μελέτες το φύλο δεν αποτελεί εμπόδιο σε τέτοιες έρευνες. 

Ερωτηματολόγια - Διαδικασία    
α) Το έργο που σχεδιάστηκε για το Δημοτικό περιείχε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο για κάθε 
μαθητή, στο οποίο ο ερευνητής είχε σε μια ζωγραφιά επτά «οικόπεδα» στην εξοχή. Τα δύο είχαν 
σχήμα ορθογώνιο, τα τρία ήταν τετράγωνα και τα δύο είχαν σχήμα πλάγιου παραλληλογράμμου. 
 ( Κανένα από τα σχήματα δεν ονομάζονταν ). 
Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής καλούνταν να απαντήσει γραπτώς στα δύο ερωτήματα: 
- Υπάρχουν περισσότερα τετράγωνα (οικόπεδα) ή περισσότερα παραλληλόγραμμα (οικόπεδα); 
- Υπάρχουν περισσότερα ορθογώνια ή περισσότερα παραλληλόγραμμα (οικόπεδα); 
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εμφατικά την αδυναμία σύγκρισης στοιχείων υποκλάσης και κλάσης, μέρους και όλου, την 
δυσκολία εφαρμογής από τους μαθητές διαδικασιών στοχαστικής αφαίρεσης αλλά και την 
αναγκαιότητα να  μάθουμε τους μαθητές , να μπορούν να ξαναδούν τα «έργα» τους με έναν 
καινούργιο τρόπο, να προβούν δηλαδή σε μεταγνωστική προσέγγιση. 

Η δε μελέτη των απαντήσεων των μαθητών της Α΄ Λυκείου στο πρόβλημα της «σκακιέρας» 
έδειξε τη δυσκολία των συμμετεχόντων υποκειμένων  και σε αυτό το έργο, να ανταποκριθούν 
επαρκώς στα προβλήματα συμπερίληψης. 

Συγκεκριμένα ήταν ιδιαιτέρως εμφανής η αδυναμία τους να μετρήσουν τον αριθμό των 
παραλληλογράμμων που «κρύβονται» μέσα στο σχήμα. Μόνο 41 μαθητές, ποσοστό 51,9%, βρήκε 
τη σωστή απάντηση ενώ 38 μαθητές, ποσοστό 48,10% δεν κατάφεραν να τα μετρήσουν σωστά. Σε 
αντίθεση δεν αντιμετώπισαν δυσκολία στη μέτρηση των τετραγώνων όπου 74 άτομα, ποσοστό 
93,67% μέτρησαν τα 8 τετράγωνα, ενώ 5 άτομα (6,33%) δεν κατάφεραν τον στόχο τους. 

Εντυπωσιακή ήταν η αποτυχία των μαθητών να μετρήσουν τον αριθμό των ορθογωνίων. 
Συγκεκριμένα μόνο 24 άτομα, ποσοστό 30,38% απάντησαν σωστά, ενώ οι υπόλοιποι 55, ποσοστό 
69, 62% απάντησαν λάθος. 

Η σύγκριση με το άλλο πρόβλημα που βάλαμε κατέδειξε την δυσκολία των εν λόγω μαθητών 
σε γεωμετρικά προβλήματα εγκλεισμού. Το πρόβλημα «της σκακιέρας» έφερε στο φως την 
ανεπαρκή κατανόηση της έννοιας της συμπερίληψης και την εγγενή αδυναμία τους να συγκρίνουν 
στοιχεία του μέρους με το όλον. Η σκόπιμη ταύτιση του αριθμού των ορθογωνίων με τον αριθμό 
των παραλληλογράμμων φαίνεται πως δημιούργησε «εμπόδιο» με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε 
αδυναμία ιεραρχικής κατηγοριοποίησης και απουσία διαδικασιών στοχαστικής αφαίρεσης. Αυτό 
φάνηκε και από τις απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις των ημιδομημένων συνεντεύξεων που 
πήραμε από 23 μαθητές του Δημοτικού του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα συνεντεύξεων στην ερώτηση: «Υπάρχουν 
περισσότερα τετράγωνα ή περισσότερα παραλληλόγραμμα; Πώς το δικαιολογείς;» 
 
Μαθ. Δημοτικού 1: «Υπάρχουν περισσότερα τετράγωνα γιατί τα μέτρησα και είναι 3 τετράγωνα 
και 2 παραλληλόγραμμα». 
Μαθ. Δημοτικού 2: «Τα τετράγωνα είναι περισσότερα γιατί ενώ υπάρχουν δύο ορθογώνια, δεν 
είναι ΟΛΑ παραλληλόγραμμα».  
Μαθ. Λυκείου 3: (Απαντώντας στην ερώτηση αν υπάρχουν περισσότερα ορθογώνια ή 
παραλληλόγραμμα) «Η ερώτηση αυτή είναι ΛΑΘΟΣ, γιατί δεν είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ σχήματα τα 
ορθογώνια με τα παραλληλόγραμμα». 
Μαθ. Γυμνασίου 4: «Τα τετράγωνα, γιατί έχουν μικρότερο μήκος, ενώ τα παραλληλόγραμμα 
έχουν μεγαλύτερο μήκος» (Εδώ η αντιληπτική κατανόηση αποτελεί τροχοπέδη στη γεωμετρική 
σύλληψη (Duval, 1995)). 
Μαθ. Λυκείου 5: «Τα τετράγωνα είναι 5, άρα περισσότερα, γιατί υπάρχουν και 2 πλάγια 
τετράγωνα» (εννοεί 2 πλάγια παραλληλόγραμμα). 
Μαθ. Γυμνασίου 6: «Είναι περισσότερα τα τετράγωνα, γιατί αν τα παραλληλόγραμμα κοπούν 
στη μέση, γίνονται τετράγωνα». 
Παραθέτουμε και κάποιες σωστές αιτιολογήσεις: 
Μαθ. Γυμνασίου 7: «Νομίζω ότι είναι περισσότερα παραλληλόγραμμα, γιατί και τα ορθογώνια 
και τα τετράγωνα είναι παραλληλόγραμμα». 
Μαθ. Δημοτικού 8: «Όλα είναι παραλληλόγραμμα, δηλαδή 7, ενώ τα τετράγωνα είναι 3, άρα 
περισσότερα είναι τα παραλληλόγραμμα». 
Μαθ. Λυκείου 9: «Τα παραλληλόγραμμα είναι περισσότερα, γιατί και τα τετράγωνα, όπως και τα 
ορθογώνια στην άλλη ερώτηση είναι παραλληλόγραμμα». 
 

Επιλογικά, διαφαίνεται από τα αποτελέσματα, ότι το παρόν δείγμα παρουσίασε τις σοβαρές 
αδυναμίες τόσο των μικρότερων όσο και των μεγαλύτερων παιδιών στη «συμπερίληψη ομάδας». 
Βέβαια απαιτείται  εμβριθέστερη ποιοτική και σε μεγαλύτερο δείγμα ποσοτική ανάλυση 
προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο τα εξαγόμενα της πρώτης φάσης της 
έρευνάς μας,  μας επιτρέπουν αυτά τα αρχικά συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα μπορούν να 
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λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά για τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, που καλούνται να 
επηρεάσουν αλλαγές και στάσεις των μαθητών τους, ώστε μελλοντικές έρευνες να σημειώσουν 
θετικότερα αποτελέσματα. 
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Διλημματικές καταστάσεις και τρόπος αξιοποίησής τους στη σχολική 
τάξη:  Η μέθοδος Vake 
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Φιλόλογος Π.Ε.02,   

anestistheg@hotmail.com 

Περίληψη 
Στη συγκεκριμένη εισήγηση, παρουσιάζεται μια καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας, η μέθοδος Vake, 
σύμφωνα με την οποία ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί διλημματικές καταστάσεις προκειμένου να διδάξει 
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στους μαθητές του. Καταγράφονται οι βασικές αρχές, τα στάδια 
διδασκαλίας, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος δημιουργίας  ηθικών διλημμάτων.  Επιπλέον, παρουσιάζονται 
ενδεικτικά διλήμματα που μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, παρατίθεται 
λεπτομερώς ένα συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου στην τάξη και τα αποτελέσματα- 
συμπεράσματα που προκύπτουν και που καταδεικνύουν την ανάγκη αξιοποίησης αντίστοιχων μεθόδων στη 
σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική. 
Λέξεις κλειδιά: Μεθοδος Vake, δίλημμα, ηθική, Kohlberg, καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας 

Εισαγωγή 
Καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλά διλήμματα. Ειδικά οι νεαρότερες ηλικίες 

έρχονται αντιμέτωπες με διλήμματα που συχνά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν: Να πω ψέματα 
στη μητέρα μου προκειμένου να βγω βόλτα; Να κάνω παρέα με ένα άτομο που δε συμπαθώ 
ιδιαιτέρως, αλλά που μου κάνει όλα τα χατήρια; Να αποκαλύψω σε μια φίλη μου ότι το αγόρι της 
έχει παράλληλο δεσμό; κ.ο.κ. 

Φυσικά, στα περισσότερα διλήμματα δεν μπορεί να δοθεί μονοδιάστατη απάντηση. 
Το σωστό και το λάθος, το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο, το ηθικό και το 
ανήθικο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εποχή, τη θρησκεία, την κουλτούρα (Καρκαμάνη, 
2016). Αυτό που στην ελληνική κοινωνία θεωρείται μοιχεία, δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο 
τρόπο στη μουσουλμανική κοινωνία. Και αντίστροφα, η προσπάθεια για επαγγελματική ανέλιξη 
με κάθε μέσο που χαρακτηρίζει το δυτικό πολιτισμό μπορεί να φαίνεται αδιανόητη για άλλα 
κοινωνικά περιβάλλοντα. Αν, λοιπόν, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει ποικίλα ζητήματα ηθικής 
φύσεως, είναι εύλογο το ερώτημα που τίθεται: τι να διδάξει στα παιδιά ο γονιός ή ο/η 
εκπαιδευτικός αναφορικά με το θέμα και με ποιον τρόπο; Σε έναν αιώνα «εκούσιας υπερέκθεσης 
προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και συναισθηματικής αποξένωσης των ανθρώπων», σε μια 
εποχή «που οι ηθικές αξίες είναι είδος προς εξαφάνιση και ο άνθρωπος, σε μεγάλο βαθμό, ένα 
άβουλο oν, που ακολουθεί πιστά την εκάστοτε μόδα χωρίς να τον απασχολούν ιδιαίτερα οι έννοιες 
«ηθικό» και «ανήθικο» (Καρκαμάνη, 2016), πώς να γίνουν συζητήσεις για σημαντικά ηθικά 
ζητήματα; 

Τέτοια ερωτήματα προσεγγίζει η μέθοδος Vake, που αποτελεί τη συντομογραφική απόδοση 
των λέξεων Values And Knowledge Education. Πιο συγκεκριμένα, στηρίζεται στη θεωρία του 
Lawrence Kohlberg (1927 –1987), Αμερικανού αναπτυξιακού ψυχολόγου, για την ηθική 
ανάπτυξη, οι απόψεις του οποίου αναπτύσσονται στη συνέχεια. 
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Θεωρητικό πλαίσιο - Ηθική ανάπτυξη Kohlberg 
Ο Lawrence Kohlberg (1958), οπαδός του Piaget, στα πλαίσια της διδακτορικής του 

διατριβής με θέμα «Η Ανάπτυξη των Τρόπων Σκέψης και των Επιλογών στις Ηλικίες 10 έως 16», 
επεδίωξε να διερευνήσει τα στάδια από τα οποία περνά η ανάπτυξη της ηθική σκέψης των 
ανθρώπων και ειδικά των παιδιών και των εφήβων. Για το λόγο αυτό δημιούργησε το «τεστ 
ηθικής ανάπτυξης»  (“Moral Judgment Interview”, MJI) με εννέα (9) υποθετικά ηθικά διλήμματα, 
που φέρνουν τα άτομα σε αμηχανία.  

Χαρακτηριστικό είναι το πρώτο ηθικό δίλημμα, με την ιστορία του Heinz, που αναφέρεται 
στην ακόλουθη ιστορία: Η γυναίκα του Χανς που πέθαινε από καρκίνο, θα μπορούσε να σωθεί 
από ένα πανάκριβο φάρμακο, ένα είδος ραδίου που είχε ανακαλύψει πρόσφατα ένας 
φαρμακοποιός της πόλης.  Ο φαρμακοποιός, όμως, χρέωνε το φάρμακο δέκα φορές ακριβότερα 
από όσο κόστιζε, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες να δανειστεί 
χρήματα, να συγκεντρώσει τελικά μόνο τα μισό ποσό. Παρ’ότι εξήγησε στο φαρμακοποιό την 
κατάσταση και του ζήτησε να του πουλήσει το φάρμακο φθηνότερα ή να το πληρώσει αργότερα, ο 
φαρμακοποιός αρνήθηκε. Ο Χανς, απελπισμένος, διέρρηξε το φαρμακείο για να κλέψει το 
φάρμακο για τη σύζυγό του. Έπρεπε να το κάνει; Ναι ή όχι και γιατί; 

Στο συγκεκριμένο δίλημμα πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα στην αρχή προστασίας της ζωής 
και την τήρηση του νόμου. Επιχειρούνται όμως και προεκτάσεις της σκέψης: Πρέπει το ατομικό 
συμφέρον να υπερβαίνει το νόμο και, αν ναι, σε ποιες περιστάσεις;  

Με αντίστοιχα ερωτήματα, ο ψυχολόγος προσπαθούσε να καταλάβει πώς το άτομο 
αξιολογούσε τη συμμόρφωση στους νόμους, τη δικαιοσύνη,  τη φιλία, την ιδιοκτησία, τη ζωή και 
το θάνατο (Αντωνιάδου κ.α., 2012α).  

Έτσι, ο Kohlberg κατέληξε σε τρία επίπεδα ηθικής σκέψης, με καθένα από τα οποία να 
περιλαμβάνει επιπλέον δύο υποκατηγορίες-στάδια, στις οποίες εξειδικεύονται περισσότερο τα 
χαρακτηριστικά της ηθικής σκέψης. Ειδικότερα: 

Το πρώτο επίπεδο ονομάζεται προσυμβατικής ηθικής και περιλαμβάνει το «εγωκεντρικό» και 
το «ατομιστικό» στάδιο.  Απευθύνεται σε ανθρώπους από 0 έως 9 ετών. Εδώ η ηθική αναφέρεται 
στην υπακοή σε κανόνες και κατανοείται με όρους τιμωρίας και υπακοής. Το άτομο 
συμπεριφέρεται βάσει του φόβου της εξουσίας και αποφεύγει συμπεριφορές και ενέργειες που 
είναι πιθανό να οδηγήσουν σε τιμωρία (στάδιο 1). Παράλληλα, επιλέγει να κάνει κάτι, γιατί θα 
πάρει κάποιου είδους ανταμοιβή, δηλαδή συμμορφώνεται σε κανόνες με απώτερο σκοπό την 
απόκτηση αμοιβών και την ανταπόδοση προσφοράς (στάδιο 2) (Αντωνιάδου κα, 2012α). Με άλλα 
λόγια το παιδί ακολουθεί τους κανόνες μόνον εάν έχει άμεσο συμφέρον και εξυπηρετούνται οι 
ανάγκες του  (ωφελιμιστική στάση – ατομικιστική προοπτική). 

Το δεύτερο επίπεδο, της συμβατικής ηθικής, συνήθως αρχίζει από τα εννιά (προεφηβεία) 
μέχρι και τα είκοσι. Περιλαμβάνει το τρίτο στάδιο, της «συμμόρφωσης» και το τέταρτο, του 
«προσανατολισμού στην τήρηση του νόμου». Το παιδί συμμορφώνεται σε κοινωνικούς κανόνες 
και εντάσσεται στην οικογένεια ή άλλες κοινωνικές ομάδες, ακολουθώντας νόμους και αξίες, 
προκειμένου να γίνει αποδεκτό. Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των προσφιλών ανθρώπων 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς αυτούς, δείχνει εμπιστοσύνη και αφοσίωση απέναντί τους. 
Στόχος του είναι να κερδίσει την αγάπη και αποδοχή των ομάδων στις οποίες ανήκει, 
αδιαφορώντας για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (στάδιο 3). Αργότερα, όμως, (στάδιο 4) σέβεται 
νόμους και κανόνες, υπερασπίζεται τις αξίες της ομάδας του, ανεξαρτήτως φόβου, αλλά 
βιώνοντας την αρμονία στα πλαίσια της ηθικής. Η ηθική βασίζεται στην αυστηρή τήρηση των 
νόμων και στην εκτέλεση του καθήκοντος από όλους. Επομένως, ακολουθείται ένα δεοντολογικό, 
ηθικό ή θρησκευτικό σύστημα δικαιωμάτων (Αντωνιάδου κα, 2012α), προκειμένου να διατηρηθεί 
η κοινωνική ευνομία. 

Στο τρίτο επίπεδο, της μετασυμβατικής ηθικής, περιλαμβάνονται τα δύο τελευταία στάδια, 
της «ηθικής του κοινωνικού συμβολαίου» και «των πανανθρώπινων αρχών». Πρόκειται για 
στάδια της ενηλικίωσης, αν και πολλά άτομα δεν προχωρούν σε αυτά. Στο πέμπτο στάδιο, οι 
νόμοι θεσπίζονται έπειτα από κοινή και αμοιβαία συμφωνία με στόχο την ευημερία της 
κοινωνικής ομάδας. Οι άνθρωποι έχοντας αναπτύξει μια ανώτερη αντίληψη της ηθικής, κρίνουν 
τις αξίες και πράξεις της ομάδας, με βάση το κοινό καλό. Δεν υπακούνε αυτόματα σε νόμους, 
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αλλά στηρίζονται στη βαθύτερη αντίληψη της κοινωνικής αρμονίας ανεξάρτητα από τα 
κελεύσματα και τις επιταγές ανώτερων αρχών ή της θρησκείας. Το έκτο στάδιο  αναφέρεται στην 
ηθική των καθολικών ηθικών αρχών (δικαιοσύνη, ισότητα κτλ.) όπου η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή 
και απολύτως σεβαστή. Ο φόβος της τιμωρίας ή η ανάγκη κοινωνικής αποδοχής δίνουν τη θέση 
τους στην ανάγκη για ολοκλήρωση της προσωπικότητας και νοηματοδότησης της ζωής. Η ηθική 
πράξη προσδιορίζεται από την ηθική συνείδηση του ατόμου και μπορεί να είναι ή όχι σύμφωνη με 
το κοινωνικό σύνολο, δεδομένου ότι το άτομο ακολουθεί τις ηθικές αρχές που έχει εσωτερικεύσει 
το ίδιο.  Σύμφωνα με τον Kohlberg, πολύ λίγοι άνθρωποι εντάσσονται σε αυτό το τελικό στάδιο 
της αυτόνομης ηθικής, λόγω της δύσβατης οδού της ενδοσκόπησης και της αυτογνωσίας 
(Οικονόμου κα, 2014). 

Αξιοποίηση των διλημματικών υποθέσεων στη διδακτική πρακτική 
Ο Kohlberg αξιοποίησε τα πορίσματα από τη χρήση του ερωτηματολογίου για την ηθική κρίση 

στην προσπάθειά του να αντιταχθεί στον παραδοσιακό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 
Παραδοσιακά, οι δάσκαλοι διδάσκουν τις αρετές σε θεωρητικό πλαίσιο δια του παραδείγματος 
και μέσω της επεξήγησης ηθικών θέσεων. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος δε βοηθά στην πράξη τους 
μαθητές, αφού δε δείχνει ποιές αρετές θα πρέπει να καλλιεργούνται και ποιές όχι (Αντωνιάδου κα, 
2012β). Άλλωστε, οι αξίες και οι αρετές, όχι μόνο είναι δύσκολο να διδαχθούν, αλλά και είναι 
πολύπλοκες να εφαρμοστούν στην πράξη (Power, Higgins & Kohlberg, 1989). Γι’αυτό μπορούν 
να αξιοποιούνται τα στάδια της ηθικής ανάπτυξης, προκειμένου τα άτομα να  ενθαρρύνονται κάθε 
φορά στην ανάπτυξη του επόμενου ηθικού σταδίου. 

Επιπλέον, μέσω των ηθικών διλημμάτων αξιοποιούνται αληθινές εμπειρίες των μαθητών. Τα 
παιδιά στηριγμένα σε βιώματα ανακαλούν προγενέστερες γνώσεις και τις συσχετίζουν με 
εμπειρίες ατομικές και οικογενειακές. Περαιτέρω, η εφαρμογή των διλημμάτων είναι δυνατό να 
επιτευχθεί όχι μόνο στα πλαίσια της διδασκαλίας μαθημάτων αλλά και σε θέματα διαχείρισης της 
σχολικής τάξης, ακόμα και σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Μπορούν να συζητηθούν ζητήματα 
αναφορικά με τη σχολική ζωή και πειθαρχία, αλλά και θέματα που απασχολούν την τοπική 
κοινότητα και την ελληνική και ευρύτερη κοινωνία.  

Ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 
 Να καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον, προκειμένου να δημιουργηθεί μια μεγάλη 

βιομηχανική μονάδα στην οποία θα εργαστούν πολλοί άνεργοι της περιοχής; 
 Να γίνει ληστεία, για να θρέψει ένας άνεργος πατέρας τα παιδιά του; 
 Να προχωρήσει ένας γιατρός σε ευθανασία, όταν τον παρακαλά ο ασθενής του που πάσχει 

από ανίατη ασθένεια; 
 Να προβει κάποια νέα κοπέλα σε έκτρωση, από τη στιγμή που εγκαταλείφθηκε και δεν 

μπορεί να μεγαλώσει μόνη το παιδί της; 
 Να βοηθήσει ένας περαστικός μια απροστάτευτη γυναίκα που της επιτίθενται ληστές με 

κίνδυνο της δικής του ζωής; 
Αποτελούν έναυσμα για πρόκληση συζήτησης, ενίσχυση της γνωστικής σύγκρουσης και 
προοπτικής αντίληψης των μαθητών και προώθηση της ηθικής τους ανάπτυξης.  

Γενικά, οι συζητήσεις μέσω διλημμάτων μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να 
προοδεύσουν σε τουλάχιστον πέντε γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους (Gomberg et al., 1980):  
 την πρόσκτηση γνώσης (π.χ. λογοτεχνικής, ιστορικής κτλ.),  
 την προσωπική ανάπτυξη (κατάκτηση αυτογνωσίας) 
 την ανάπτυξη κριτικής σκέψης  
 την κατανόηση δημοκρατικών αξιών  
 την ανάπτυξη συμμετοχικών δεξιοτήτων (π.χ. συνεργασία σε ομάδες) (Gomberg et al., 

1980).  

Τρόπος σύνταξης διλημμάτων-Στάδια και προϋποθέσεις υλοποίησης της μεθόδου 
Vake 

Προκειμένου να συνταχθούν καλά ηθικά διλήμματα θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός 
μεταξύ τουλάχιστον δύο ηθικών αξιών ή κανόνων π.χ. αντίθεση ζωής- δικαιοσύνης. Επίσης, η 
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διατύπωση του διλήμματος θα πρέπει να είναι προσωπική (να αναφέρεται δηλαδή σε 
συγκεκριμένα πρόσωπα/καταστάσεις) και να προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα αλλά και την 
ηλικία της ομάδας στόχου.  

Έχοντας στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός ένα συγκεκριμένο δίλημμα μπορεί να θέσει σε 
εφαρμογή τη μέθοδο Vake που περιλαμβάνει τα επόμενα στάδια: 
Α) Εισαγωγή του διλήμματος στην τάξη. 
Β) Κατανόηση από τους μαθητές του διλήμματος και των αξιών που αντιπαρατίθενται. 
Γ) Πρώτη ψηφοφορία: Καταγραφή της αρχικής απόφασης των μαθητών: ποιος/α υποστηρίζει την 
πρώτη και ποιος/α την αντικρουόμενη άποψη/συμπεριφορά. 
Δ) Διευκρίνιση βασικών πτυχών του διλήμματος: Αναζήτηση αναγκαίων πληροφοριών ανά 
ομάδες προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητό το δίλημμα. 
Ε) Ενημέρωση των υπόλοιπων συμμαθητών της τάξης αναφορικά με τις υπό εξέταση 
πληροφορίες- Εκ νέου συζήτηση του διλήμματος. 
Στ) Δεύτερη ψηφοφορία. 
Ζ) Σύνθεση αποτελεσμάτων- Καταγραφή συμπερασμάτων. 
Η) Γενίκευση-Εφαρμογή σε άλλα πεδία. 

Φυσικά, για να είναι επιτυχής η μέθοδος απαιτείται να εξασφαλίστεί ένα μη απειλητικό 
κλίμα μέσα στην τάξη. Χρειάζεται τα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, χωρίς να 
φοβούνται την αντίδραση των συμμαθητών τους. Οι ιδέες των μαθητών πρέπει να είναι απολύτως 
σεβαστές και να μην αποτελούν αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού, γεγονός που πιθανό να 
αποκαρδιώσει τους πιο «αδύναμους», θέτοντάς τους στο περιθώριο. Αντίθετα, ο πλουραλισμός 
και η πολυφωνία, η κατά πρόσωπο αλληλεπίδραση και γόνιμη ανταλλαγή επιχειρημάτων έχουν 
θετικότατα αποτελέσματα. 

Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των 
μαθητών. Χρησιμοποιώντας διερευνητικές ερωτήσεις χρειάζεται να εγείρει τη σκέψη των παιδιών, 
ώστε να καταθέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα επιχειρήματα υπερ της μίας ή της άλλης 
άποψης, τεκμηριώνοντας συγχρόνως την άποψή τους. Σε κάθε περίπτωση, «τα επιχειρήματα που 
θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αρκετά δύσκολα ώστε να προβληματίσουν τους 
μαθητές, όχι όμως και να τους προκαλέσουν συναισθήματα ανησυχίας, φόβου ή ντροπής για την 
επιλογή τους» (Αντωνιάδου κα, 2012β).  Ο/η ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρακινεί 
τους μαθητές και να τους ενισχύει σε κάθε προσπάθεια αιτιολόγησης της άποψής τους (Lind, 
2008). Και φυσικά θα πρέπει να επικεντρώσει τη συζήτηση στο στάδιο ηθικής σκέψης στο οποίο 
βρίσκονται οι περισσότεροι μαθητές, αλλά και στα αμέσως υψηλότερα, ώστε να επιτευχθεί η 
ηθική τους ανάπτυξη (Kuhmerker, 1994b). 

Τέλος, θα πρέπει να μην παραμεληθεί ο παράγοντας «χρόνος» και «σχολική τάξη-πειθαρχία». 
Η λεκτική αντιπαράθεση όσο κι αν είναι γόνιμη μπορεί να οδηγήσει σε έντονες διαμάχες, 
προκαλώντας προβλήματα στη συνοχή της ομάδας και άγονες συζητήσεις. Ως εκ τούτου, 
απαιτείται πολλή καλή οργάνωση από τον/ την εκπαιδευτικό, ο οποίος/η οποία- πριν την έναρξη 
της διδασκαλίας- θα πρέπει να αναλογιστεί τα ακόλουθα (Πνευματικός, 2013): 
1.Τι είδους επιχειρήματα μπορούν να αναπτυχθούν υπέρ και εναντίον;  
2.Ποιες είναι οι ανταγωνιστικές αξίες που πιθανότατα διαπραγματεύεται το δίλημμα;  
3.Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ηθικές κρίσεις με βάση τα στάδια του Kohlberg;  
4.Που θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε τις ηθικές κρίσεις των μαθητών μας;  
5.Ποιες είναι οι πιθανές γνώσεις που θα αναζητήσουν οι μαθητές;  
6.Σε ποιο μάθημα ταιριάζει να συζητηθεί και σε ποια ενότητα;  
7.Είναι το δίλημμα προσωποποιημένο; (Ονόματα, ηλικίες, κλπ)  
8.Ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών; (ποια στοιχεία είναι αυτά;)  
9.Αναμενόμενες εντάσεις μεταξύ των μαθητών και πώς θα τις ξεπεράσουμε;  
10.Πότε θα θεωρήσω επιτυχή την εφαρμογή της μεθόδου; Ποια θα πρέπει να είναι τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσης και σε επίπεδο αξιών;  
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Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση 

Εισαγωγή 
Προς επίρρωση των ανωτέρω, παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση που αξιοποιεί τη μέθοδο 

Vake και υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Κρηνίδων Καβάλας, τον Ιανουάριο του 2013.  Εφαρμόστηκε 
σε ένα τμήμα της Γ’ Γυμνασίου στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και 
συγκεκριμένα στην ενότητα που επιγράφεται «Τα είδη του Κοινωνικού Ελέγχου». Ωστόσο, η 
πρόταση προάγει τη διαθεματικότητα, γιατί συνδέεται και με τα μαθήματα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και των Θρησκευτικών. 

Ειδικότερα, το δίλημμα που τέθηκε στους μαθητές και είχε τίτλο «Θάνατος σε 17 χρονο!» 
ήταν το εξής: «O Jonathan είναι ένας 17 χρονος έφηβος που ζει στην Αμερική. Τα τρία τελευταία 
χρόνια έχει αναπτύξει έντονα παραβατική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα έχει διαπράξει δύο 
ληστείες, ένα βιασμό και πρόσφατα προκάλεσε το θάνατο ενός συμμαθητή του 16,5 ετών. Για το 
λόγο αυτό του επιβλήθηκε η θανατική καταδίκη. Συμφωνείτε με την απόφαση αυτή; Πρέπει να 
εφαρμοστεί στην περίπτωσή του η θανατική καταδίκη; Ναι ή όχι και γιατί;» 

Οι προβλεπόμενες ανταγωνιστικές αξίες είναι η ζωή και η δικαιοσύνη. Κανείς δεν έχει 
δικαίωμα να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή (Αξία Ζωής), αλλά από την άλλη ο εγκληματίας πρέπει 
να τιμωρηθεί για το κακό που διέπραξε (Αξία Δικαιοσύνης).  Το δίλημμα είναι προσωποποιημένο, γιατί δίνεται το όνομα του παιδιού (Jonathan), η ηλικία 
του ίδιου (17 ετών) και του συμμαθητή του που δολοφονήθηκε (16,5 ετών) και η χώρα 
προέλευσής του (Αμερική). Οι ηλικίες είναι προσεκτικά επιλεγμένες ώστε να μην απέχουν πολύ 
από αυτή των 15χρονων μαθητών της τάξης.  

Στόχοι είναι: 
 Οι μαθητές να πάρουν θέση στο θέμα της θανατικής καταδίκης, εκφράζοντας 

επιχειρήματα υπέρ ή εναντίον της τεκμηριώνοντα τις απόψεις τους. 
 Να αναζητήσουν χώρες και περιπτώσεις αδικημάτων όπου εφαρμόζεται και σήμερα η 

θανατική ποινή. 
 Να εξερευνήσουν αν και κατά πόσο μειώθηκε η εγκληματικότητα σε όσες χώρες 

εφαρμόστηκε η θανατική καταδίκη. 
 Να εξετάσουν άλλες μορφές τιμωρίας που θα μπορούσαν να επιβληθούν από τα 

δικαστήρια σε περιπτώσεις ειδεχθών εγκλημάτων. 
 Να προβληματιστούν για το σκοπό τη ποινής και την έννοια του σωφρονισμού. 
 Να οδηγηθούν οι ηθικές κρίσεις τους στο 4ο και 5ο στάδιο της κλίμακας του Kohlberg. 

 

Διαδικασία-Αποτελέσματα 

Την πρώτη διδακτική ώρα, η εκπαιδευτικός παρουσίασε στους μαθητές το δίλημμα, γράφοντάς 
το μάλιστα στον πίνακα, ώστε να είναι από όλους ορατό, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι είναι 
απολύτως κατανοητό και δεν υπάρχουν παρανοήσεις. Στη συνέχεια, ζήτησε από τους μαθητές να 
ψηφίσουν  πόσοι συμφωνούν με την απόφαση που επιβλήθηκε στο Jonathan και πόσοι 
εναντιώνονται σε αυτήν, τεκμηριώνοντας την άποψή τους.  

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία της τάξης ήταν αντίθετη στην επιβολή 
της συγκεκριμένης τιμωρίας, αν και όχι σε συντριπτικό ποσοστό. Πιο συγκεκριμένα, από τα 24 
παιδιά, τα 9 τάχθηκαν υπερ και τα 15 εναντίον της θανατικής καταδίκης. 
Τα επιχειρήματά τους ήταν επίσης αναμενόμενα, δεδομένου ότι οι ηθικές κρίσεις των 
περισσότερων κινήθηκαν στα τρία πρώτα στάδια του Kohlberg. Αναλυτικότερα, οι υποστηρικτές 
του θανάτου  του 17 χρονου Jonathan επεσήμαναν ότι: 
 Ο εγκληματίας είναι ανίατη περίπτωση και δεν αλλάζει συμπεριφορά (διέπραξε ληστείες, 

βιασμό και θάνατο). Επομένως, δε θα διαφοροποιηθεί η στάση του ακόμα και μετά την 
επιβολή άλλων ποινών. 

 Πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί είναι πιθανό να μην εκτίσει την ποινή, ακόμα κι αν τιμωρηθεί 
με ισόβια κάθειρξη! 
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 Είναι αναγκαία η ικανοποίηση της οικογένειας των θυμάτων. 
 Απαιτείται ο παραδειγματισμός των υπολοίπων και η μείωση του εγκλήματος. 
 Πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι μαθητές προέβαλαν τις ακόλουθες αξιώσεις: 
 Κανείς δεν πρέπει να σκοτώνει. Είναι αντίθετο στη θρησκεία μας. 
 (Μάλλον) Δεν μειώνεται το έγκλημα. 
 Δεν έχει νόημα η θανατική ποινή. Δε γυρνάει πίσω ο σκοτωμένος. 
 Προκαλεί τρόμο. Δεν ταιριάζει σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. 
 Ποιος κατηγοριοποιεί σε ποιες περιπτώσεις εγκλημάτων θα επιβληθεί η θανατική ποινή; 

Εξαιτίας της διχογνωμίας των μαθητών προκλήθηκαν εντάσεις, αλλά σύντομα διαπιστώθηκε, 
χάρη στις στοχευμένες ερωτήσεις της εκπαιδευτικού, η ανάγκη συνδιαλλαγής και από κοινού 
αναζήτησης περισσότερων πληροφοριών, ώστε να περιοριστούν οι όποιες αμφιβολίες 
αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμένο: μειώνεται ή όχι το έγκλημα μετά την επιβολή της 
θανατικής ποινής, ποιες άλλες ποινές θα μπορούσαν να επιβληθούν κ.ο.κ. 

Έτσι, οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων ανέλαβαν (τη δεύτερη 
διδακτική ώρα) να μελετήσουν:  
-Αν εφαρμόζεται και σήμερα η θανατική ποινή.  
-Σε ποιες χώρες και για ποιες περιπτώσεις αδικημάτων επιλέγεται.  
-Αν μειώθηκε η εγκληματικότητα σε όσες χώρες υιοθετήθηκε. 
-Ποιες άλλες μορφές τιμωρίας θα μπορούσαν να επιβληθούν από τα δικαστήρια σε περιπτώσεις 
ειδεχθών εγκλημάτων. 
-Ποιος είναι τελικά ο σκοπός της ποινής. 
-Τι είναι ο σωφρονισμός. 

Μετά την εύρεση των πληροφοριών και την ανακοίνωσή τους από τις ομάδες, ακολούθησε 
συζήτηση στην τάξη (τρίτη ώρα διδασκαλίας). Οι γνώσεις αυτές επηρέασαν τα παιδιά και έκαναν 
τα περισσότερα να στραφούν εναντίον της θανατικής καταδίκης, εφόσον συνειδητοποίησαν ότι σε 
αυτή την περίπτωση ούτε το έγκλημα περιστέλλεται, αλλά ούτε επιτυγχάνεται ο σωφρονισμός του 
δράστη, που είναι ο βασικότερος στόχος της ποινής.  

Επομένως, σε δεύτερη ψηφοφορία τα ποσοστά τροποποιήθηκαν με 20 μαθητές να 
εναντιώνονται στην εφαρμογή της και μόλις 4 να παραμένουν υπέρμαχοί της. Μάλιστα, οι 
ενάντιοι επεξέτειναν τη σκέψη τους προβάλλοντας και νέα επιχειρήματα ανώτερων ηθικών 
κρίσεων όπως: 
-Μέσω της θανατικής ποινής δεν επιτυγχάνεται ο σωφρονισμός. Δε δίνεται η δυνατότητα στον 
παραβάτη να αλλάξει συμπεριφορά. 
-Είναι ειρωνεία: Επιβάλλεται έγκλημα στο έγκλημα! 
-Τι γίνεται σε περίπτωση δικαστικής πλάνης; 
-Γεννιέται ή γίνεται κάποιος εγκληματίας; 
Επιδίωξη φυσικά δεν ήταν να δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση, αλλά να κινητοποιηθεί η σκέψη 
και η ανάπτυξη ηθικής κρίσης των παιδιών.Τα παιδιά κατανόησαν ότι δεν υπάρχει τελική 
συμφωνία και έτσι εξηγείται η διαφορετική στάση των ποικίλων χωρών απέναντι στο ζήτημα 
αποδοχής ή απόρριψης της θανατικής καταδίκης. Εντούτοις, προβληματίστηκαν, απέκτησαν 
γνώσεις, συνέδεσαν κρίσεις με τις αξίες της ζωής και της δικαιοσύνης και χάρηκαν την όλη 
διαδικασία. 

Συμπεράσματα 
Τα ηθικά διλήμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο διδασκαλίας στην τάξη. Οι 

διάλογοι που εκκινούν από αυτά, δίνουν ερέθισμα για σκέψη και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος 
των παιδιών (Elliott, Kratochwill, Littlefield Cook, & Travers, 2008, σ. 135). Η διδασκαλία 
διλημματικών καταστάσεων κινητοποιεί τους μαθητές, εμπλέκοντάς τους ενεργά στη μαθησιακή 
διαδικασία. Οι μαθητές μαθαίνουν να συνδιαλέγονται, να χρησιμοποιούν επιχειρήματα, να 
τεκμηριώνουν με πειστικότητα τις απόψεις τους, ενώ ταυτόχρονα αυτενεργούν και 
αυτονομούνται. Οι ίδιοι αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και «ανακαλύπτουν» ατομικά και ομαδικά τη 
γνώση (Μαυρομματίδου, 2015). Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές να 
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οικοδομήσουν αξίες και να εξελιχτούν ηθικά, προάγοντας την ηθική κρίση τους σε υψηλότερα 
στάδια.   

Τελικά, το συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα παραπάνω είναι ότι πρόκειται για μία 
εξαιρετική μέθοδο που ευνοεί την ανοιχτή και διαφοροποιημένη διδασκαλία και ενθαρρύνει τη 
διαθεματική προσέγγιση.  Ενεργοποιεί τους μαθητές και τους βοηθά να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους αποκτώντας γρήγορα και άμεσα ουσιαστικές γνώσεις σχετικές με το εκάστοτε γνωστικό 
αντικείμενο. Για αυτό το λόγο πρέπει να εφαρμόζεται με περισσότερη συχνότητα στην τάξη, παρά 
την όποια αναταραχή ίσως δημιουργεί.  
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάλυση της Διαχείρισης της Σύγκρουσης που διαπιστώνεται στο 
Σύλλογο Διδασκόντων λόγω της ανάθεσης καθηκόντων με τη συνειδητή και ενεργό στάση της νέας 
Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση που  αναλαμβάνει ρόλο  διαμεσολαβητή, με αντικειμενικότητα αλλά σαφές 
όραμα για τον εκπαιδευτικό οργανισμό αξιοποιεί τα δεδομένα της σύγκρουσης, ανιχνεύοντας τους 
παράγοντες που σχετίζονται με την δομή του οργανισμού και τους παράγοντες κουλτούρας του σχολείου οι 
οποίοι αντανακλώνται στις συγκρουσιακές σχέσεις στο Σύλλογο Διδασκόντων. 
Λέξεις κλειδιά: Διεύθυνση, επικοινωνία, διαμεσολάβηση, δεξιότητες, σχέσεις. 

Εισαγωγή 
Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών αποτελεί αναμφίβολα συνισταμένη 

των ανθρώπων που τους απαρτίζουν, εφόσον αυτοί είναι ουσιαστικά οι συντελεστές παραγωγής 
έργου, γι αυτό και επιτυχώς χαρακτηρίζονται ως «δημιουργικά κύτταρα» (Ρέππα – Αθανασούλα 
2008). Αναφορικά με το θέμα των αναπόφευκτων συγκρούσεων με το οποίο έρχεται σε 
καθημερινή βάση η Διεύθυνση, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι κάθε μορφή σύγκρουσης 
πρέπει να ερμηνεύεται με βάση τη φύση της ως διαδικασία. Με την έννοια «σύγκρουση» νοείται η 
εκούσια παρεμπόδιση της επίτευξης των στόχων ενός ατόμου ή ομάδας από άλλο άτομο ή ομάδα 
(Μπουραντάς 2002) και, σύμφωνα με τη θεωρία των συγκρούσεων (Robbins 1993) οφείλεται σε 
φτωχή επικοινωνία, δυσπιστία και ανεπαρκή διοίκηση. Τόσο η σύγκρουση όσο και η συνοχή των 
ομάδων αποτελούν εξίσου δυναμικά χαρακτηριστικά της που οδηγούν εν τέλει στην ισχυροποίηση 
της ταυτότητας της ομάδας (Geisick 1998) εφόσον λειτουργεί εποικοδομητικά η διαχείριση 
συγκρούσεων, κάτι που αποτελεί έργο της  Διεύθυνσης. Η συστηματική συλλογή πληροφοριών 
για τον κάθε τύπο διαμάχης που προκύπτει, είτε έχει να κάνει με το περιεχόμενο του έργου είτε με 
τις ανθρώπινες σχέσεις, βοηθά τη Διεύθυνση να κατανοήσει τη διαδικασία βάσει της οποίας οι 
διάφορες μορφές διαμάχης και η διαχείρισή τους επηρεάζουν την απόδοση και τις αντιδράσεις 
των μελών των ομάδων (Tekleab, Quigley & Teslul, 2009). Για τη διαχείριση των συγκρούσεων 
και τη δημιουργία συνοχής των ομάδων προϋπόθεση θεωρείται αρχικά η Επικοινωνιακή 
ατμόσφαιρα που καλλιεργείται και ενθαρρύνεται από τη Διεύθυνση. Επιπρόσθετα, όταν επίκειται 
αλλαγή κουλτούρας της σχολικής μονάδας και διαδικασία Προγραμματισμού, είναι θεμιτό να 
προηγηθεί ενημέρωση στους υφισταμένους για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 
κατάκτηση της συνοχής, με τη σύγκρουση να είναι μία από αυτές. Υπό αυτό το πρίσμα, η διαμάχη 
αποκτά θετική διάσταση που χρησιμοποιεί ως εργαλείο το διάλογο. Η Διεύθυνση με τη μορφή της 
ηγεσίας εμπνέει τους υφισταμένους  για εμπιστοσύνη στο όραμα, ηθική δέσμευση  και συμμετοχή 
και μέσα στο πλαίσιο αυτό οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των μελών των ομάδων είναι 
διαχειρίσιμη. 

Η Διαχείριση της Σύγκρουσης. 
Η νέα Διεύθυνση που δέχεται την έκφραση παραπόνων σχετικά με τις αναθέσεις καθηκόντων 

και διαπιστώνει το υπάρχον συγκρουσιακό κλίμα στο εσωτερικό του Συλλόγου Διδασκόντων, 
πρέπει να ακολουθήσει προσεκτικά βήματα. Αρχικά, κρίνεται θεμιτό να μην εκφέρει άμεσα 
απόψεις με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει αλλά να προτείνει να συζητήσουν ξανά το θέμα 
την επομένη με το άτομο ή τα άτομα που εκφράζουν τα συγκεκριμένα παράπονα. Παράλληλα, 
πρέπει να προγραμματίσει Συνεδρίαση του Συλλόγου στην οποία θα τεθούν θέματα του ετήσιου 
Προγραμματισμού, αλλά παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθεί το θέμα των καθηκόντων 
των εκπαιδευτικών, υπενθυμίζοντας τη σχετική απόφαση αναφορικά με τις διοικητικές 
υποχρεώσεις τους, καθώς και τις πειθαρχικές ευθύνες που επιφέρει η άρνηση και εσκεμμένη 
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αποφυγή τους.  Προκειμένου να μη λάβει αυτή η υπενθύμιση το περιεχόμενο της υποχρεωτικής 
ανάθεσης έργου, και για να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία, προτείνεται να δηλώσουν οι 
εκπαιδευτικοί τα ενδιαφέροντά τους σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων εγγράφως, 
συμπληρώνοντας ταυτόχρονα σχετικά προσόντα και επιμορφώσεις  που διαθέτουν καθώς και 
ιδέες για τη φετινή χρονιά σχετικά με το έργο αυτό, ώστε η νέα Διεύθυνση να τα επεξεργαστεί και 
να ακολουθήσει η ανάθεση. Η  νέα Διεύθυνση συλλέγει έτσι σταδιακά τις πληροφορίες που 
οδήγησαν στη σύγκρουση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς - συνεργάτες. 
Από την άλλη ο Σύλλογος αντιλαμβάνεται εξαρχής τις διοικητικές ικανότητες της νέας 
Διεύθυνσης  και καλείται να συνεργαστεί λαμβάνοντας πρωτοβουλία και δέσμευση στα 
καθήκοντα που θα αναλάβει. 

Συγχρόνως, η φύση του ετήσιου Προγραμματισμού θα καταστήσει σαφές το όραμα το οποίο 
διαπνέει τη Διεύθυνση και τους στόχους που τίθενται και στη συνέχεια θα υπηρετηθούν μέσω των 
συγκεκριμένων σκοπών και δράσεων. Συγκεκριμένα, η ίδια η διαδικασία του Προγραμματισμού 
πρέπει να υιοθετεί χαρακτηριστικά της νέας κουλτούρας, όπως η καινοτομία, η σταθερότητα, η 
επιμονή στη λεπτομέρεια, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ο προσανατολισμός στο 
ανθρώπινο δυναμικό και στην ομάδα, η μαχητικότητα μέσω του συναγωνισμού και της 
δημιουργίας (Hoy & Miskel 2007) . Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να διαφαίνονται σε κάθε 
συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, οι οποίες είναι θεμιτό να είναι τακτικές, ώστε να 
ενθαρρύνεται η σκέψη, η κρίση και απόφαση των μελών. Βάση για τη διαμόρφωση γόνιμων 
συνθηκών Επικοινωνίας κρίνεται ο συνδυασμός μεθόδων που μπορούν να προάγουν το διάλογο 
στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, πρέπει να καλλιεργείται η ομαδική εργασία και 
οι ομάδες συζήτησης με τη χρήση εκπροσώπων στις κύριες παιδαγωγικές συναντήσεις του 
Συλλόγου, καθώς και να τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι στις συζητήσεις και συναντήσεις αυτές με 
σκοπό την προώθηση δράσεων (Everard 1999). Ακόμη, η νέα Διεύθυνση οφείλει να ενθαρρύνει 
τους υφισταμένους της στη διαδικασία παραγωγής ιδεών, εξοικειώνοντάς τους με την 
προετοιμασία συμμετοχής στις συζητήσεις, δηλαδή με τις έννοιες της περιγραφής της 
κατάστασης, του προσδιορισμού των κριτηρίων και την παραγωγή προτάσεων. Πολύ 
παραγωγικός για την Επικοινωνιακή ατμόσφαιρα κρίνεται ο καταιγισμός ιδεών κατά τη διάρκεια 
των συζητήσεων που επιδιώκει την ποσότητα των ιδεών, την ανταλλαγή  τους καθώς και την 
καταγραφή που θα οδηγήσει στην επιμέρους επεξεργασία τους. Στο ευαίσθητο θέμα της λήψης 
απόφασης, η Επικοινωνία δεν διαταράσσεται όταν η Διεύθυνση διευκρινίζει εξαρχής στα μέλη 
του Συλλόγου το είδος της απόφασης που πρέπει να ληφθεί και αν αυτή λαμβάνεται από την 
πλειοψηφία των μελών ή με τη βοήθεια της πλειοψηφίας. Με τον τρόπο αυτό επικρατεί 
δημοκρατική βάση στις συζητήσεις και εντιμότητα από την πλευρά της Διεύθυνσης η οποία 
αναλαμβάνει το ρόλο της διερεύνησης των εναλλακτικών ιδεών και την προσμέτρηση των 
συνεπειών της απόφασης. Η Επικοινωνία αυτή έχει και πρακτικό προσανατολισμό όταν γίνεται σε 
ρεαλιστική βάση δεδομένων, κάτι για το οποίο η νέα Διεύθυνση έχει ιδιαίτερη ευθύνη εφόσον 
οφείλει να είναι καλός γνώστης των εξωτερικών συνθηκών αλλά και της δυναμικής των στελεχών 
της σχολικής μονάδας. Πολύ βοηθητικό εργαλείο για την απογραφή και αξιολόγηση της παρούσας 
κατάστασης αποτελεί ο Πίνακας Απογραφής  (Dessler 2012) ο οποίος εξασφαλίζει στη Διεύθυνση 
άμεση και συνοπτική εικόνα του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και των προσόντων τους 
καθώς και μελλοντικά στοιχεία διαθεσιμότητας ώστε να γνωρίζει την καταλληλότητα και εμπειρία 
του προσωπικού στην ανάληψη καθηκόντων. 

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρα της σχολικής μονάδας δίνει καθημερινά ευκαιρίες για 
ουσιαστική επικοινωνία. Το πρότυπο για μαθητοκεντρική διδασκαλία, βάσει των αναγκών και των 
ιδιαιτεροτήτων των μαθητών ως σύγχρονη διδακτική πρακτική μπορεί να μεταφερθεί αυτούσιο 
στη σχέση Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και  εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι η βελτίωση της 
παρεχόμενης ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους διδάσκοντες βρίσκεται σε άμεση 
εξάρτηση με την αναγνώριση των προσωπικών τους αναγκών και ενδιαφερόντων. Η ανίχνευση 
των ιδιαίτερων γνώσεων, της επαγγελματικής εξέλιξης και προσανατολισμού, οι προσωπικές 
επιδιώξεις των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι γνωστές στη νέα  Διεύθυνση μέσα από τακτικές 
συζητήσεις και ανατροφοδοτήσεις ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο για τους στόχους της 
σχολικής μονάδας και να προσφέρουν το συναίσθημα της ικανοποίησης και της αναγνώρισης της 
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προσπάθειας που καταβάλλεται από τους εκπαιδευτικούς.  Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα 
γίνουν όχι απλά αρωγοί στην προσπάθεια αλλά θεματοφύλακες του οράματος του σχολείου και 
μεταλαμπαδευτές του σε άλλες σχολικές κοινότητες. Εδώ πρέπει να τονιστεί η σημασία της 
δημιουργίας κινήτρων, που στην περίπτωση του ελληνικού σχολείου έχουν τη μορφή ηθικής 
ανταμοιβής, συμμετοχικότητας και ευχαρίστησης, λόγω της απουσίας συστήματος κινήτρων 
(Σαϊτης 2002α). Είναι γεγονός ότι οι λειτουργοί της εκπαίδευσης έχουν την ανάγκη αναγνώρισης 
και σεβασμού στο παρεχόμενο έργο τους, κάτι που πρέπει να λάβει υπόψη της η νέα Διεύθυνση 
και να ανταποκρίνεται τακτικά στην ανάγκη αυτή, παρωθώντας με τη σειρά της το προσωπικό 
στην αποδοτική εργασία. 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα η νέα Διεύθυνση καλείται να αναλάβει έναν δύσκολο ρόλο, 
εφόσον το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό περιβάλλον σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο είναι 
διαταραγμένο ή διέρχεται κρίση. Η κάμψη του ηθικού και της ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών, τόσο από την Υποδιεύθυνση όσο και από τους εκπαιδευτικούς, είναι διαφαινόμενη σε 
τέτοιες περιόδους και η πρωτοβουλία του Διευθυντή και πάλι στηρίζεται στις επικοινωνιακές του 
δεξιότητες. Η ενθάρρυνση, η συναισθηματική διέγερση και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και 
της εμπιστοσύνης στο εκπαιδευτικό έργο έχουν αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς όταν 
εκπορεύονται από την αρχή της εκπαιδευτικής μονάδας, τη  Διευθύντρια, και εκφράζονται με 
ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση. Η ψυχολογική στήριξη των εκπαιδευτικών και της Υποδιεύθυνσης 
από τη νέα Διεύθυνση, μέσω των ασφαλών διαύλων επικοινωνίας που εκείνη σταδιακά οικοδομεί, 
λειτουργεί συχνά λυτρωτικά και συμβάλλει στην ουσιαστική παρακίνηση για επιμονή και 
συνέχεια στο εκπαιδευτικό έργο. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι η ηγεσία αποτελεί 
την ανθρωποκεντρική διάσταση του management, επομένως ο ίδιος ο Διευθυντής λειτουργεί ως 
παράδειγμα και πρότυπο που παίρνει πρωτοβουλίες, δημιουργεί ευκαιρίες και τις αξιοποιεί, 
ξεπερνά το δισταγμό και το φόβο προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις το ίδιο το κατεστημένο 
και αφήνει ως κληρονομιά έναν καλύτερο οργανισμό (Μπουραντάς 2001). 

Μία σημαντική παραδοχή για την καλλιέργεια επικοινωνιακού κλίματος στη σχολική μονάδα 
είναι η απομάκρυνση από κάθε μορφή βίας. Η θεωρία της «Επικοινωνίας Δίχως Βία» του 
ψυχολόγου Carl Rogers και του συνεχιστή του Marshall Rosenberg  σχετικά με την υιοθέτηση 
αρχών της μη-βίας στην καθημερινή διαπροσωπική Επικοινωνία στη σχολική μονάδα, 
αναδιαμορφώνει τη σχολική πραγματικότητα. Η παραδοχή των βασικών ανθρώπινων αναγκών, ο 
εντοπισμός, η αναγνώριση και στη συνέχεια η λεκτική έκφρασή τους μπορεί να λειτουργήσει ως 
εφαλτήριο για τη συμπόνοια και την οικειότητα που κρίνονται απαραίτητες για μια ουσιαστική 
Επικοινωνία. Ο στόχος της Επικοινωνίας δίχως Βία είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου με 
τον οποίο τα άτομα εκφράζονται αλλά και του τρόπου με τον οποίο ακούνε τους άλλους. Οι 
αυτοματοποιημένες αντιδράσεις που συχνά λειτουργούν ασυναίσθητα αλλά κρύβουν μεγάλες 
δόσεις βίας και παρακωλύουν την Επικοινωνία, αντικαθίστανται από συνειδητές επιλογές λέξεων 
βασιζόμενες πάνω σε αυτό που το άτομο αντιλαμβάνεται, αισθάνεται και έχει ανάγκη. Η 
ειλικρίνεια και η σαφήνεια στην Επικοινωνία είναι το μεγάλο κέρδος από την παραδοχή και 
υιοθέτηση των αρχών της Επικοινωνίας δίχως Βία. Είναι ενδεικτικό ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν 
οικειοποιηθεί τις αρχές αυτές παραδέχονται ότι στην καθημερινότητά τους η Επικοινωνία τους 
γίνεται πιο αυθεντική, η κατανόηση προς τον εαυτό και τον άλλο αυξάνεται, οι σχέσεις αποκτούν 
ουσιαστικό περιεχόμενο και οι διαφορές τους επιλύονται ειρηνικά. Η θεωρία αναπτύσσεται σε 
τέσσερα βήματα. Αρχικά, δίνεται έμφαση στην Παρατήρηση και τη λεκτική έκφραση του 
γεγονότος χωρίς αξιολόγηση και ερμηνεία. Στη συνέχεια, ακολουθεί η έκφραση του προσωπικού 
Συναισθήματος του ομιλητή από την παρατήρηση του συγκεκριμένου γεγονότος. Κατόπιν, 
εκφράζεται η προσωπική Ανάγκη που συνδέεται με το συγκεκριμένο γεγονός και συναίσθημα. 
Τέλος, διατυπώνεται λεκτικά το Αίτημα προς τον άλλο με βάση την προσωπική ανάγκη του 
ομιλητή. Η εξοικείωση της νέας Διεύθυνσης με τις αρχές αυτές και η διαμόρφωση της 
συμπεριφοράς της στην καθημερινή αλληλεπίδραση κρίνεται θεμελιώδης ενώ συστήνεται να 
παροτρύνει στη συνέχεια τα μέλη του Συλλόγου διδασκόντων στην υιοθέτηση της θεωρίας της 
Επικοινωνίας δίχως Βία ώστε να γίνουν και οι ίδιοι εξισορροπιστές των συγκρουσιακών 
καταστάσεων. 
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Η αναφορά στις αρχές του Προγράμματος «Επικοινωνία δίχως Βία» δίνει την ευκαιρία να 
αναφερθούμε αναλυτικά στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που πρέπει να 
χαρακτηρίζουν τη νέα Διεύθυνση. Οι δεξιότητες αυτές την καθιστούν ικανή να κατανοεί τα 
αισθήματά της και να αλλάζει τη συμπεριφορά της, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος 
εμπιστευτικότητας, αποδοχής και ειλικρινούς ενδιαφέροντος. Τέτοιες δεξιότητες είναι η 
ενσυναίσθηση, η ενεργός ακρόαση, το χιούμορ και η συναισθηματική νοημοσύνη. Με τον όρο 
«ενσυναίσθηση» γίνεται λόγος για την επίγνωση των συναισθημάτων και αναγκών του ατόμου 
και την αποδοχή της διαφορετικότητας του συνανθρώπου. Προϋπόθεση για την ενσυναίσθηση 
θεωρείται η διαρκής ενεργός κατανόηση και αντίληψη του συναισθηματικού κλίματος της 
σχολικής μονάδας ή της υποομάδας την οποία η Διευθύντρια επιθυμεί να παρακινήσει κατά 
περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί στη συνέχεια να κατευθύνει τόσο την Υποδιεύθυνση όσο 
και τα μέλη του Συλλόγου προς όφελος του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου, 
αποφεύγοντας εντάσεις που καταστρέφουν το ομαδικό πνεύμα και δυσκολεύουν την επίτευξη των 
στόχων της σχολικής μονάδας. Μία ακόμη επικοινωνιακή δεξιότητα είναι η ενεργός ακρόαση. 
Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε σε δεξιότητες ακρόασης που ξεκινούν ήδη από τη σύλληψη του 
μηνύματος, επεκτείνονται στην κατανόησή του και εξακολουθούν να είναι λειτουργικές 
ενισχύοντας την ανατροφοδότηση (Burley & Allen 1982). Ο σεβασμός και η προσοχή στη 
διαδικασία της Επικοινωνίας δημιουργούν το απαραίτητο κλίμα συναισθηματικής ασφάλειας και 
καλλιεργούν έναν γόνιμο επικοινωνιακό χώρο. Η ενεργός ακρόαση κάνει εφικτή την επίλυση 
δύσκολων καταστάσεων, καλύτερη την έκβαση των παιδαγωγικών συνεδριάσεων, σωστή την 
εκτέλεση των οδηγιών, αποτελεσματική τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και αναμφίβολα 
καλύτερη την Επικοινωνία, η οποία εμφανίζεται διαταραγμένη στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η 
συστηματική εξάσκηση στην ενεργό ακρόαση κρίνεται αναγκαία εφόσον πρέπει η νέα Διεύθυνση 
να διατηρεί την οπτική επαφή με το συνομιλητή, να αναγνωρίζει έμπρακτα και να αποδέχεται το 
συνομιλητή καθώς και να τον ενθαρρύνει με τη χρήση εκφράσεων που δηλώνουν το ενδιαφέρον 
της και τη συνεχή απόδοση μη λεκτικής ανατροφοδότησης (Walton 1989). Με τον τρόπο αυτό τα 
μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων νιώθουν ότι ικανοποιείται η ανάγκη τους για επικοινωνία. 

Συμπληρωματική επικοινωνιακή δεξιότητα συναισθηματικής φύσεως είναι το χιούμορ, το 
οποίο μάλιστα θεωρείται επικοινωνιακό εργαλείο που αποδεικνύει την ικανότητα της Διεύθυνσης 
να προσαρμόζεται στο περιβάλλον της. Το χιούμορ συντείνει στην καταπολέμηση του άγχους, 
στην ανύψωση της αποδοτικότητας και στην προώθηση της δημιουργικής σκέψης (Duncan, 
Sweltzer & Leap 1990), συμβάλλει στη χαλάρωση και καθιστά ευνοϊκότερα τα επίπεδα 
συμφωνίας και αποφυγής συγκρούσεων. Παράλληλα, δημιουργεί θετικό εργασιακό κλίμα και 
καλλιεργεί τη διάδοση συνεργατικής κουλτούρας, αλληλοκατανόησης και ουσιαστικής 
Επικοινωνίας ανάμεσα στις βαθμίδες της ιεραρχίας (Jansen 1994). Συγχρόνως, ενισχύει την πίστη 
στο όραμα της σχολικής μονάδας και την εμπιστοσύνη στην ηγεσία, μειώνει το φόβο και την 
εμμονή δυσπιστίας που αποτελεί κοινό τόπο στις σύγχρονες κοινωνικές δομές και δίνει ευκαιρίες 
και δυνατότητες για ελεύθερη έκφραση σκέψεων και ιδεών. Η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας 
που επιδιώκει την Επικοινωνία οφείλει να προσανατολιστεί  στην καλλιέργεια της 
συναισθηματικής νοημοσύνης διότι η κατάκτησή της σχετίζεται άμεσα με ποικίλες μορφές 
συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον. Καλλιεργεί της διαπροσωπικές σχέσεις, ευνοεί την 
ψυχική υγεία των εργαζομένων, αναπτύσσει στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων 
και καθοδηγεί αβίαστα τους εργαζόμενους στην ανάληψη των καθηκόντων τους, με βάση τις 
ικανότητές τους (Καφέτσιος 2003). Η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται άρρηκτα με την 
αποτελεσματική Επικοινωνία που δημιουργεί ένα θετικό και υποστηρικτικό κλίμα στη σχολική 
μονάδα και αναδεικνύει τον ανθρωπιστικό ρόλο της. 

Στη συνέχεια, επισημαίνεται η συμβολή της Επικοινωνίας στην προώθηση της καινοτομίας 
που αποτελεί βασική πολιτική των σχολικών μονάδων. Αρχικά, η Διεύθυνση οφείλει να παρακινεί 
και να ενισχύει τη ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα και την επιμόρφωση, 
παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο σε όλο το Σύλλογο να εξοικειωθεί με τη νέα εμπειρία υπό 
μορφή συζητήσεων, συνεδριάσεων και πειραματικών εφαρμογών μέχρι να την οικειοποιηθεί και 
να την εντάξει αβίαστα στις καθημερινές δράσεις της εκπαιδευτικής πράξης (Χατζηπαναγιώτου 
2008). Αποδεικνύεται έτσι έμπρακτα ότι η πρωτοβουλία και η συμμετοχή δεν είναι προνόμια της 
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Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης. Σε πολλές περιπτώσεις η ίδια η Διεύθυνση είναι και πηγή των 
καινοτομιών μετατρέποντας μια ιδέα σε λειτουργική υπηρεσία κοινωνικού περιεχομένου 
(Παπακωνσταντίνου 2008). Η αξιοποίηση, άλλωστε, των εμπειριών αποτελεσματικότητας σε 
συνδυασμό με τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν ως μοναδικά χαρακτηριστικά της σχολικής 
μονάδας, γεννούν στον οραματιστή – Διευθυντή εφαρμογές καινοτόμες που συχνά υιοθετούνται 
και από άλλες σχολικές μονάδες με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Στο θέμα της καινοτομίας, δεν πρέπει 
να παραλειφθεί η επίμονη και διαρκής προσπάθεια του Διευθυντή που διαθέτει εξελιγμένες 
επικοινωνιακές δεξιότητες, προκειμένου να εξασφαλιστεί από τους αρμόδιους φορείς η 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την εκπαιδευτική μονάδα, η οποία θα πολλαπλασιάσει τις 
δυνατότητες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Πασιαρδής 2006). 

Συμπεράσματα 
Παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση θεωρείται φυσικό μέρος της κοινωνικής συνύπαρξης, στο 

χώρο του Σχολείου απαιτεί αυξημένες διοικητικές ικανότητες από τη νέα Διεύθυνση, η οποία 
εξορισμού συνδέεται  με την έννοια της αλλαγής. Η αναγνώριση και διαχείριση των 
συγκρουσιακών σχέσεων στο πλαίσιο του Συλλόγου Διδασκόντων κρίνεται πρωταρχικής 
σημασίας, εφόσον θα καθορίσει την επιτυχή ή όχι διευθυντική λειτουργία. Η ανοικτή επικοινωνία, 
η προσήλωση στο όραμα του σχολείου, η σαφήνεια και η ακρίβεια στον ετήσιο Προγραμματισμό, 
η αναγνώριση των προσωπικών αναγκών του Συλλόγου Διδασκόντων, η σταθερότητα και η 
ασφάλεια από τη νέα Διεύθυνση, η εφαρμογή των αρχών της μη- βίαιης επικοινωνίας, η βελτίωση 
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η παρώθηση και η διαρκής μέριμνα για επιμόρφωση ως 
απόδειξη της πίστης για περαιτέρω αυτοβελτίωση είναι πρακτικές που επιβεβαιώνουν την επιτυχή 
εκπαιδευτική ηγεσία. 
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Η εποικοδομητική αξιοποίηση των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς. Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στην παραγωγική 

διαχείριση τους. 
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το καθολικό φαινόμενο των συγκρούσεων, επικεντρωμένο στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα πέραν της βιβλιογραφικής προσέγγισης των συγκρούσεων στο 
επίπεδο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, η μελέτη προσπαθεί συνοπτικά να περιγράψει την λειτουργική 
αξία της εποικοδομητικής προσέγγισης αυτών των καταστάσεων στις σχολικές δομές. Προτάσσεται ο 
καθοριστικός ρόλος της σχολικής ηγεσίας τόσο στην ανίχνευση των πηγών των συγκρούσεων αλλά και 
στην κυρίως διαχείρισή τους ως πολύτιμες βραχυχρόνια και μακροχρόνια, αξιοποιήσιμες ευκαιρίες 
ποιοτικής αναβάθμισης, επαγγελματικής ανάπτυξης και αυτοανανέωσης των εμπλεκομένων στις 
διαδικασίες των σχολικών οργανισμών. 
Λέξεις κλειδιά: Αλληλεξάρτηση, σύγκρουση, διαχείριση, επικοινωνία, αποδοτικότητα, σχολικός ηγέτης, 
ποιοτική δέσμευση, αυτοανανέωση. 

Εισαγωγή 
Οι συγκρούσεις στη ζωή μας 

Η σύγκρουση είναι κάτι το φυσικό και αποτελεί αναπόφευκτο μέρος τηs ανθρώπινηs ζωήs. 
Αποτελεί παράγωγο της ανάγκης των ατόμων να δημιουργούν και να καλλιεργούν σχέσεις λόγω 
της ενδογενούς τους αξίας για την επιβίωση και την ευζωία.Υπάρχει σε όλεs τιs σχέσεις, τιs 
ομάδες, τουs πολιτισμούs και σε κάθε επίπεδο κοινωνικήs δομήs.Η έννοια της σύγκρουσης μπορεί 
να οριστεί ως η αμφίδρομη προσπάθεια επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες, την οποία 
χαρακτηρίζει η ασυμβατότητα, η διαφωνία και η δυσπιστία (Rahim, 2000). Οι διεπιστημονικές 
βιβλιογραφικές προσεγγίσεις καταδεικνύουν στοιχεία τα οποία ενσωματώνει ο εκάστοτε ορισμός. 
Συγκεκριμένα (Baron, 1990):Η σύγκρουση περιλαμβάνει αντίθετα συμφέροντα μεταξύ ατόμων ή 
ομάδων ατόμων, αυτά τα αντίθετα συμφέροντα πρέπει να αναγνωρίζονται κατά τη σύγκρουση και 
οι δράσεις της μιας ή και των δύο πλευρών ματαιώνουν στην πραγματικότητα τους στόχους της 
άλλης αντίστοιχα. Η διαφωνία, η διάσταση απόψεων, η διένεξη, οι προστριβές, οι λέξεις, τα 
συναισθήματα όλα αυτά είναι μέρος των σχέσεων των ανθρώπων, γεννιούνται με κάποιο τρόπο, 
συγκροτούνται, επικρατούν κάποιες από αυτές και οφείλουμε αξιοποιώντας τα θετικά στοιχεία να 
προσπαθούμε για λύσεις (Πανούσης, 2011). 

Αν και η σύγκρουση είναι συχνά άβολη και ψυχοφθόρα, μπορεί να εξελιχθεί σε μια θετική 
δύναμη για αλλαγή και να φέρει, σε ένα στάσιμο σε κάθε περίπτωση οργανισμό ή μια λανθάνουσα 
σχέση, νέο ενδιαφέρον και ζωτικότητα. Οι συγκρούσεις αποτελούν μια πρόκληση για όλους, τόσο 
σε επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο ομάδαs και μπορούν να επιφέρουν ανάπτυξη. Μπορούν 
εξίσου όμως, να αποδειχθούν καταστρεπτικές εάν δεν αντιμετωπίζονται και δεν εξετάζονται κατά 
τρόπο εποικοδομητικό και αξιοποιήσιμο.Σε κάθε περίπτωση τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα 
της σύγκρουσης πρέπει να εκτιμηθούν σχετικά με ένα σύνολο παραμέτρων όπως η 
παραγωγικότητα, η σταθερότητα και η προσαρμοστικότητα (Pondy, 1967). 

Συγκρούσεις στην εκπαιδευτική μονάδα 
Η συμπεριφορά κάθε ατόμου έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στα οργανωσιακά-

επαγγελματικά αποτελέσματα και στόχους, όσο και στις διαπροσωπικές σχέσεις που 
δημιουργούνται στον εργασιακό χώρο του σχολείου(Αλεξανδρής, 2015).Όπως σε κάθε κοινωνικό 
και επαγγελματικό χώρο, όπου πολλοί άνθρωποι εργάζονται καθημερινά μαζί και χρειάζεται να 
συναποφασίζουν, έτσι και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ωs αποτέλεσμα τηs δυναμικήs που 
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αναπτύσσεται, ιδιαίτερα όταν χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν σε όλεs τιs φάσεις 
οργάνωσης και λειτουργίαs του, προκύπτουν αρκετά συχνά συγκρούσειs μεταξύ των μελών του 
συλλόγου διδασκόντων και άλλων άμεσα εμπλεκομένων στις διαδικασίες. 

Οι συγκρούσεις στον σχολικό χώρο έχουν γίνει περισσότερο αισθητές τις τελευταίες 
δεκαετίες, καθώς έχουν παραχωρηθεί μεγαλύτερες ελευθερίες στις εκπαιδευτικές λειτουργίες 
(Σαΐτης, 2002). Συγκρούσεις μπορεί να προκύψουν μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, των 
μαθητών, με ή χωρίς εμπλοκή του διευθυντή αλλά και μεταξύ του σχολείου και άλλων 
κοινωνικών ομάδων. Ουσιαστικά οι συγκρούσεις εμφανίζονται όταν υπάρχουν σχέσεις που 
απαιτούν συνεργασία και αλληλεξάρτηση και ταυτόχρονα υπάρχει διαφορά προσέγγισης στα 
ζητούμενα θέματα διερεύνησης. Ο επιστημονικός κλάδος της διοίκησης των συγκρούσεων όσον 
αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση στον εκπαιδευτικό χώρο δεν αναφέρεται μόνο στον 
αποκλεισμό ή την αποφυγή των συγκρούσεων αλλά κυρίως αφορά το σχεδιασμό 
αποτελεσματικών στρατηγικών με βασικό στόχο τη μείωση των μη λειτουργικών στοιχείων της 
σύγκρουσης και αξιοποίηση θετικών στοιχείων από αυτή. Η διαχείρισή της πρέπει να γίνει ορθά 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να παράγει εχθρότητα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 
και να οδηγήσει σε καταστάσεις άγονου ανταγωνισμού, τιμωρίας, ακόμη και μίσους. Μπορεί να 
αποτελέσει σπατάλη ενέργειας, να κάμψει το ηθικό των εμπλεκομένων, να εμποδίσει τη 
συνεργασία αυξάνοντας το στρες και την εξουθένωση των εκπαιδευτικών με τελικό αποτέλεσμα 
μειωμένη αποδοτικότητα και δυστοκία. Από την άλλη πλευρά το αίσθημα δικαιοσύνης, ο 
σεβασμός, η επιείκεια, η κατανόηση, η εκτίμηση, η συνεργατικότητα και το ενδιαφέρον 
συντείνουν στην ανάπτυξη ισχυρώνδιαπροσωπικών σχέσεων (Στραβάκου, 2003) που βοηθούν 
στην άμβλυνση των συγκρουσιακών καταστάσεων που προκύπτουν.  

Αιτίες συγκρούσεων 
Οι τρείς βασικές πηγές από όπου μπορούν να προέλθουν οι ένδο– οργανωτικές συγκρούσεις 

σύμφωνα με τον LouisPondy (1976) είναι: α) οι ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι για την κατανομή ή 
την εξασφάλισή των οποίων δημιουργούνται συγκρούσεις, β) η επιδίωξη ενός μέρους (ατόμων ή 
ομάδας) να ελέγξει δραστηριότητες που ανήκουν σε άλλο άτομο ή ομάδα και γ) διαφορετικές 
αντιλήψεις που οδηγούν στη διάσταση απόψεων σχετικά με κοινούς στόχους. Επίσης σε μελέτη 
μεγάλου δείγματος διευθυντών και υπαλλήλων γραφείου ως αίτιο επαγγελματικών συγκρούσεων 
καταγράφηκε η άστοχη κριτική που έδωσε το έναυσμα για τη δυσπιστία, οι συγκρούσεις 
προσωπικότητας και η διαμάχη για την διοικητική υπερίσχυση εντός του οργανισμού 
(Goleman,1998).Ουσιαστικά τα κύρια αίτια που οδηγούν σε συγκρούσεις είναι η κακή 
επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και ομάδων της σχολικής κοινότητας που αποτελεί πηγή 
προστριβών και συγκρούσεων, καθώς και οργανωτικές αδυναμίες και ασάφειες 
προγραμματισμού, κατανομής αρμοδιοτήτων και οργάνωσης της σχολικής μονάδας.Επίσης οι 
αντιθέσεις μεταξύ των ομάδων και οι ανθρώπινοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν την 
συμπεριφορά, τα κίνητρα και τις επιδιώξεις τόσο σε ατομικό – προσωπικό επίπεδο όσο και ως 
προς την έκφρασή τους στον εργασιακό χώρο και την επαγγελματική συμπεριφορά και 
αλληλεπίδραση. 

Θετική αξιοποίηση συγκρούσεων 
Τα θετικά επακόλουθα των συγκρούσεων 

Κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, η οποία σταδιακά διαφαίνεται και ωριμάζει, μπορούν να 
παρατηρηθούν θετικά στοιχεία τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε.Μελέτες της 
KarenJehnέδειξαν ότι ένα μέτριο επίπεδο ουσιαστικής σύγκρουσης μπορεί να είναι ωφέλιμο για 
τους οργανισμούς καθώς αναζωογονεί τον διάλογο και την αντιπαράθεση επιχειρημάτων μέσω 
των οποίων οι ομάδες μπορούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας (Jehn, 
1995).Από τα θετικά επακόλουθα μπορεί να είναι η παραγωγή καλύτερης ποιότητας ιδεών λόγω 
της αιτιολόγησης των επιλογών ή των πράξεων κάποιου ατόμου της ομάδας. Τα προβλήματα 
έρχονται στην επιφάνεια, οπότε μπορούν να αντιμετωπιστούν σε καλύτερο εύρος, αυξάνεται η 
πρόκληση ενδιαφέροντος στα εμπλεκόμενα μέλη καθώς και η προώθηση της δημιουργικότητας 
εξαιτίας του ανταγωνισμού, αλλά μπορεί να ενισχυθεί και η εσωτερική οργανισμική συνοχή αν η 
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σύγκρουση είναι εξωτερική. Η σύγκρουση δεν αφήνει να τελματωθούν τα πράγματα, αλλά 
αντιθέτως εμποδίζειτην απολίθωση του συστήματος(Πανούσης, 2011).Με αυτό τον τρόπο 
προσέγγισης μπορούν να αποκομιστούν καινοτομίες και αλλαγές σπουδαίες για τη μελλοντική 
πορεία του οργανισμού, αύξηση της συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων, ποιοτικότερη 
επικοινωνία μέσω των αυθόρμητων αντιδράσεων και ενδυνάμωση των σχέσεων όταν επιλυθεί με 
σωστό τρόπο η σύγκρουση. 

Οι συγκρούσεις έχουν την ικανότητα να τονίζουν την ανάγκη προσαρμογής, που υπάρχει στις 
διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες για διάφορους λόγους έχουν χαλαρώσει ή ακόμα δεν τηρούνται 
ούτε στο ελάχιστο. Οι αιτίες ενός προβλήματος γίνονται πιο σαφείς και κατανοητές μετά την 
αναγκαστική ανάλυσή τους από τους αρμόδιους, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη λύση 
του κάθε προβλήματος-θέματος. Η σύγκρουση μπορεί να προσφέρει περισσότερο αυθορμητισμό, 
ειλικρίνεια και αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των μελών του οργανισμού και με αυτό τον 
τρόπο να προσφέρει πιο ποιοτικές λύσεις στα προβλήματα (Καψάλης, 2005). Με την ανάδυση 
των προβλημάτων, αυξάνεται και η συμμετοχή του προσωπικού στη λύση και την πρόταση ιδεών, 
δημιουργώντας αυθόρμητες αντιδράσεις για την επικοινωνία και ενδυνάμωση των σχέσεων, 
ιδιαίτερα όταν το πρόβλημα αντιμετωπιστεί θετικά και για τις δύο πλευρές, αυξάνοντας πιθανόν 
και την παραγωγικότητα. Τέλος, ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα των συγκρούσεων, είναι η 
ανάδειξη των προβλημάτων, τα οποία γίνονται παραδείγματα προς αποφυγή στο μέλλον 
λειτουργώντας ανατροφοδοτικά στη βάση της αυτοαξιολόγησης του σχολικού οργανισμού. 

Ο ρόλος του διευθυντή 
Οι συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ο 

χειρισμός διευθέτησής τους αποτελεί βασικό καθήκον του σχολικού ηγέτη. Σύμφωνα με 
αποτελέσματα έρευνας στην οποία πήραν μέρος διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν πως παρά τα αυξημένα τυπικά τους προσόντα, 
αντιμετωπίζουν, καθημερινά, πολλά προβλήματα που αφορούν στην πετυχημένη άσκηση των 
καθηκόντων τους και άπτονται των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, όπως είναι η διαχείριση 
συγκρούσεων, η παρακίνηση – παρώθηση των εκπαιδευτικών, η εισαγωγή και εφαρμογή 
καινοτομιών και καινοτόμων προγραμμάτων (Γιαννικοπούλου, 2011). 

Οι συγκρούσεις, ειδικότερα, αντικατοπτρίζουν μια αμφίδρομη επικοινωνία που 
χαρακτηρίζεται από ασυμβατότητα, διαφωνία και δυσπιστία (Rahim, Magner&Shapiro, 2000), 
αντανακλούν τα διαφορετικά πιστεύω, τις διαφορετικές αξίες και τους αντικρουόμενους στόχους 
των εμπλεκόμενων και έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η συνεργασία τους 
(Πολυχρονίου, 2006). Για το λόγο αυτό προβληματίζουν ιδιαίτερα τους σχολικούς ηγέτες και τους 
διοικούντες εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε 
μια σχολική μονάδα απαιτείται αξιοποίηση των υλικών και άυλων πόρων της με σκοπό να 
επιτευχθούν οι στόχοι της. Χρειάζεται αποτελεσματική ηγεσία του εκπαιδευτικού οργανισμού που 
θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των εργαζομένων, θα ενστερνίζεται την διαφορετικότητα και θα 
συντονίζει δράσεις βάσει των προσόντων και των πεποιθήσεων αυτών, με στόχο την 
αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη του οργανισμού (Αλεξανδρής, 2015). 

Οι διευθυντές μπορούν να αναμιχθούν σε μια κατάσταση σύγκρουσης με διάφορους τρόπους: 
Ως υποκινητές της, για να μετασχηματίσουν το σχολείο ή επιμέρους δομές του, ως εναγόμενοι 
όπου είτε θα απευθυνθούν ιεραρχικά στους ανωτέρους τους είτε θα προσπαθήσουν να βρουν 
υποστηριχτές στους αντιδρώντες, είτε ως μεσολαβητές όπου επεμβαίνουν στις διαμάχες 
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Η θέση του σχολικού ηγέτη θεωρείται διοικητική θέση 
υψηλού συγκρουσιακού κινδύνου (Nir&Eyal, 2003) εφόσον υπηρετεί τη θέση του μεσάζοντα 
ανάμεσα στις αντικρουόμενες απαιτήσεις και προσδοκίες των εσωτερικών και εξωτερικών 
εμπλεκομένων στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

Ο αποτελεσματικός διευθυντής δύναται να χρησιμοποιήσει ποικίλες μεθόδους, 
συμπεριλαμβανομένης και της κυριαρχίας. Οποιαδήποτε μέθοδο και αν επιλέξει οφείλει 
να μεταδώσει ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο θα επιλυθεί το πρόβλημα, πριν η 
διαδικασία ξεκινήσει (Huffstutteretal., 1997). Ο εκπαιδευτικός ηγέτης πρέπει να γνωρίζει τις 
τεχνικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων αλλά και τις συνέπειές τους. Η διάγνωση και η 
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κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών οι οποίες προκαλούν προστριβές στον εργασιακό χώρο, έχει 
τη μεγαλύτερη σημασία για τον διοικητικό γιατί με αυτό το τρόπο μπορεί να τις αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικότερα. Ο σχολικός ηγέτης πρέπει να είναι υποστηρικτής μιας οργανωτικής 
αυτοανανέωσης, να παρεμβαίνει ως διαμεσολαβητής- υπηρέτης των εκπαιδευτικών, ως 
διευκολυντής – καθοδηγητής ώστε τα εμπλεκόμενα μέλη να εργαστούν προς την απόκτηση των 
απαραίτητων δεξιοτήτων για την ορθότερη διαχείριση περιστατικών σύγκρουσης και έντονων 
προστριβών.Άλλωστε μέσω της κατάλληλης διαχείρισης των συγκρούσεων εμπνέεται από τον 
σχολικό ηγέτη ευκολότερα το όραμα για την ομάδα και η αξιοποίηση των θετικών 
χαρακτηριστικών της σύγκρουσης τα οποία μετατρέπονται σε συνδετικό κρίκο της ομάδας 
εργασίας, κάτι που εκτός των άλλων, τον καταχωρεί σε διακεκριμένη θέση αναγνώρισης στη 
συνείδηση των συνεργατών του (Μπουραντάς, 2005) και βοηθά στην ενδυνάμωση της συλλογικής 
πορείας του οργανισμού στις μελλοντικές προκλήσεις. 

Εποικοδομητική αντιμετώπιση συγκρούσεων 
Ο διευθυντής – ηγέτης έχει πρωταρχικό καθήκον να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα 

σχολικό κλίμα μέσα στο οποίο τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας θα αποδώσουν το 
μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αυτό, όπως αναφέρει ο Σαΐτης (2008, p. 163) «εξαρτάται 
περισσότερο από την ικανότητα του διευθυντή να χειριστεί σωστά τον ανθρώπινο παράγοντα και 
λιγότερο από την εξουσία που του παρέχει ο νόμος».Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα τα μέλη της 
σχολικής μονάδας δύναται να αναπτύσσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις που διακρίνονται από 
αίσθημα ασφάλειας, σεβασμού και εκτίμησης, ενώ παράλληλα, οραματίζονται από κοινού 
υψηλούς στόχους και προσπαθούν για την επίτευξή τους (Cohenetal., 2009). 

Με δεδομένο ότι σε μια αντίθεση ή σύγκρουση υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέρη,  μπορούμε 
να πούμε ότι σε μια σύγκρουση δεν μπορεί να λυθεί μονομερώς το πρόβλημα. Αν μια σύγκρουση 
όμως επιλυθεί ικανοποιητικά έχει τεθεί η βάση για μια πιο συνεργάσιμη σχέση μεταξύ των 
αντιμαχόμενων πλευρών υπό το πρίσμα της κατανόησης των γενεσιουργών αιτιών της. Οι 
εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι απέναντι στις συγκρούσεις ως κάτι φυσικό, κάτι 
που αναμένεται. Πρέπει να γίνουν περισσότερο καλοπροαίρετοι και να εκτονώνουν τις 
καταστάσεις της λανθάνουσας σύγκρουσης παρέχοντας περισσότερες διεξόδους (Σαΐτης, 2002). 

Ως πιο αποτελεσματική στρατηγική στην επίλυση συγκρούσεων είναι αυτή που επιφέρει 
κέρδος και στις δύο πλευρές. Αυτή η προσέγγιση «κερδίζω – κερδίζεις» είναι περισσότερο 
παραγωγική και φαίνεται να λειτουργεί πιο εποικοδομητικά γιατί αμφότερα τα συμβαλλόμενα 
μέρη κερδίζουν κάτι μέσα από την συνεργασία για τη διαχείριση και εκτόνωση των διαφορών που 
προκύπτουν. Σκοπός είναι να εξαφανιστούν τα αίτια δημιουργίας της σύγκρουσης μέσα από την 
αντιπαράθεση των συγκρουόμενων πλευρών με σκοπό να αναπτυχθεί η επικοινωνία, να καταστεί 
κατανοητός ο κοινός προγραμματισμός, η στοχοθεσία και η αλληλεξάρτηση των επιμέρους 
οργανωτικών και εκπαιδευτικών σκοπών. Αυτά απαιτούν από τα εμπλεκόμενα μέλη να κατέχουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες για την επικοινωνία και την εργασία, υποστηρικτικές συμπεριφορές 
διαμόρφωσης ενός κλίματος εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας καθώς και κοινό προσανατολισμό 
στους συμπεφωνημένους στόχους. Σημαντική παράμετρο αποτελούν οι συναισθηματικές 
δεξιότητες και η αξιοποίησή τους στην εποικοδομητική διαχείριση των διαφορών που 
προκύπτουν. Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από την εκπαίδευσή του 
εκπαιδευτικού προσωπικού στις βασικές συναισθηματικές δεξιότητες: γινόμαστε περισσότερο 
εναρμονισμένοι με τα συναισθήματα αυτών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, γινόμαστε 
ικανότεροι στη διευθέτηση των διαφωνιών ώστε να μην κλιμακώνονται και αποκτούμε την 
ευχέρεια να μπαίνουμε σε μια κατάσταση ροής ενώ εργαζόμαστε (Goleman, 1998).Με αυτά τα 
χαρακτηριστικά η αντιμετώπιση των συγκρούσεων μετασχηματίζεται σε αναπτυξιακή διαχείριση 
τους και οι όποιες αντιθέσεις και η ετερότητα που χαρακτηρίζουν το σχολείο σήμερα μπορούν να 
συντελέσουν θετικά στην ενεργοποίηση των ατόμων για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια καθώς 
και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της οργάνωσης του εκπαιδευτικού οργανισμού 
(Μπουραντάς, 2001). 
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Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων 
Το θέμα των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και η διευθέτησή τους είναι 

από τα μείζονα ζητήματα καθώς αυτό αφορά στην αποτελεσματικότερη λήψη εκπαιδευτικών 
αποφάσεων και στη ποιοτικότερη λειτουργία των οργανισμών. Η διαχείριση συγκρούσεων 
επιτρέπει την αμφισβήτηση παρωχημένων διαδικασιών και την αντικατάστασή τους από νέες 
διαδικασίες που επιτρέπουν την προώθηση της δημιουργικότητας και την αντιμετώπιση 
προβλημάτων (BlakeandMouton, 1970). Οι συγκρούσεις προκύπτουν από τη ετερότητα και το 
μετασχηματισμό και δεν αποτελούνπρόβλημα εξ’ ορισμού, αλλά από τον τρόπο που τις 
αντιλαμβανόμαστε και τις χειριζόμαστε. Έτσι, εκτός από την ενέργεια και την προσοχή μας, 
απαιτούν και ορισμένες δεξιότητες για την αντιμετώπισή τους και την περαιτέρω εκμετάλλευσή 
τους για γνώση και εξέλιξη. Ανάμεσα σε αυτές τις δεξιότητες - προσεγγίσεις, που διευκολύνουν 
την επίλυση περιλαμβάνονται εκτός της τεχνικής του όλοι κερδίζουν που αναφέρθηκε παραπάνω, 
η δημιουργική απάντηση, ηενσυναίσθηση, και η χαρτογράφηση της σύγκρουσης για την 
ανίχνευση των επιμέρους αιτιών.Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιδέξια κριτική, η οποία αντί να 
προκαλέσει απογοήτευση, θυμό και αντίδραση, διατηρεί την ελπίδα ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να βελτιωθεί και να προτείνει ένα πλάνο για να φτάσει σε αυτό το επιθυμητό συλλογικό επίπεδο 
επικοινωνίας στην εργασία, να συναθροιστεί επομένως η δυναμική του στον συλλογικό δείκτη 
νοημοσύνης της ομάδας (Goleman, 1998). Οι δεξιότητες που οφείλει ένας διευθυντής να 
καλλιεργήσει αφορούν α) στη σωστή έκφραση ώστε να μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα που 
ακριβώς θέλει, β) στη σωστή ακρόαση ώστε να λαμβάνει και να ερμηνεύει σωστά τα μηνύματα 
που δέχεται από τους άλλους και γ) στη σωστή διαχείριση της όλης διαδικασίας. Οι τρεις αυτές 
διαστάσεις των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντίστοιχες 
συναισθηματικές δεξιότητες. Επίσης ο τρόπος και όχι απλώς η συχνότητα με την οποία 
επικοινωνούν διευθυντής – εκπαιδευτικοί είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη καλών 
ή κακών διαπροσωπικών σχέσεων (Κούλα, 2011). 

Τα ζητήματα της επικοινωνίας και της διαχείρισης των συγκρούσεων προσδιορίζουν σε 
μεγάλο βαθμό το είδος των σχέσεων που αναπτύσσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Το ειδικό βάρος 
αυτών των δεξιοτήτων πρέπει να αγγίξει τους εκπαιδευτικούς και να μετασχηματίσει την 
εγωκεντρική κουλτούρα και εσωστρέφεια που τους διακρίνει σε πολλές των περιπτώσεων, σε ένα 
ευνοϊκό σχολικό κλίμα, γόνιμο και ανοικτό στον διάλογο και τη διαφορετικότητα όπου 
προλαμβάνονται αρνητικές καταστάσεις και οι συγκρούσεις είναι ουσίας και εποικοδομητικές για 
την προώθηση των διαδικασιών που από κοινού έχουν προγραμματιστεί.Σύμφωνα με έρευνα του 
Morgan (1996) οι ενέργειες στις οποίες πρέπει, καθημερινά, να προβαίνει ένας διευθυντής – 
ηγέτης ώστε να είναι αποτελεσματικός στη δημιουργία κατάλληλων διαπροσωπικών σχέσεων με 
τους εκπαιδευτικούς είναι: 
 Να σέβεται, να εκτιμά και να ενδιαφέρεται πραγματικά για τους υφισταμένους του και τις 

ανάγκες, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αυτοί, πιθανόν, να έχουν. 
 Να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και συνεργασίες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 
 Να δημιουργεί το όραμα του σχολείου και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την 

επίτευξή του, διαμορφώνοντας τις κατευθύνσεις, όνταςο ίδιος παράδειγμα προς μίμηση και 
παραμένοντας ανοιχτός στις απόψειςτων άλλων. 

 Να λειτουργεί ως βοηθός, συνεργάτης και συμπαραστάτης τωνεκπαιδευτικών και όχι ως 
επόπτης- ελεγκτής του έργου τους. 

 Να αντιμετωπίζει άμεσα και αποφασιστικά τις καταστάσεις πουπροκύπτουν, παραμένοντας 
πάντα δίκαιος και αμερόληπτος. 

 Να δημιουργεί και να διατηρεί προσωπικές επαφές με τους συνεργάτεςτου. 
Σημαντικό στοιχείο στην επίλυση των συγκρουσιακών καταστάσεων από τη μεριά του 

διευθυντή αποτελεί η χρήση της λεγόμενης «πλάγιας σκέψης» (lateralthinking) δηλαδή η 
δυνατότητα του νου να διερευνήσει την ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών ως λύσεων σε μια 
σύγκρουση (DeBono, 2002).Σε αυτά τα πλαίσια η διαπραγματευτική προσέγγιση από μεριάς 
σχολικής ηγεσίας μπορεί να δώσει αποτελέσματα κατευναστικά και ουσιαστικά προς την επίλυση 
των διαφορών. Για να επιτύχει μια διαπραγμάτευση πέραν της επιθυμίας των μερών για επίλυση, 
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κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα του σχολικού ηγέτη στις διαδικασίες του διακανονισμού 
και οι επικοινωνιακές του ικανότητες (GirardandKoch, 1996). 

Το σχολείο χρειάζεται αναδόμηση για να γίνει ένα σχολείο που μαθαίνει. Αυτό είναι δυνατό 
να συμβεί μέσα από κοινές εμπειρίες, μέσα από σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων (Θεοφιλίδης, 
2012).Η αποδοχή της διαδικασίας συνεχούς αλλαγής, η ενσυναίσθηση, η μεταγνώση των θεσμών 
και λειτουργιών, η θετική στάση απέναντι στην διαφορά και την αξιοποίησή της, η αναβάθμιση 
της αξίας της συνεργασίας και των συλλογικών δομών βοηθούν στη  διαφύλαξη της 
δημιουργικότητας μέσω της σύγκρουσης. Με την ενδυνάμωση της ικανότητας να μετατρέπουμε 
τα παράπονα σε εποικοδομητικά σχόλια, διαμορφώνεται μια εργασιακή ατμόσφαιρα όπου η 
διαφορετικότητα εκτιμάται περισσότερο παρά θεωρείται αιτία προστριβών και αναδύεται η 
ικανότητα των εμπλεκομένων να πραγματώσουν τους στόχους μέσω δικτυωμένης συνεργασίας, 
εξασφαλίζοντας περισσότερη ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό έργο (Goleman, 1998). Όπως είπε 
ο CharlesHandy (1981) : «Ένας κόσμος χωρίς διαφορές γνώμης, θέσεων, προσωπικοτήτων θα 
ήταν ένας κόσμος άχρωμος, χωρίς πνοή και δημιουργία, ένας κόσμος χωρίς ήλιο».  Η δήλωση των 
Evarard και Morris επιπρόσθετα είναι χαρακτηριστική: «η απουσία σύγκρουσης μπορεί να 
σημαίνει αποτίναξη ευθυνών ή αδιαφορία ή νωθρότητα».   

Επίλογος 
Η αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο σχολείο μπορεί να γίνει με διάφορες τεχνικές. Η 

επιτυχής επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης εξαρτάται από το είδος της σύγκρουσης, την 
ωριμότητα των μελών της σχολικής κοινότητας και την επιδεξιότητα του σχολικού ηγέτη. Ακόμη 
και σήμερα η σύγκρουση σε έναν οργανισμό άμεσα μεταφράζεται με τη λέξη κρίση. Αν κάποιος 
δει πως γράφεται η λέξη κρίση στα κινέζικα θα διαπιστώσει ότι σχεδιάζεται όχι ένα, άλλα δύο 
ιδεογράμματα. Με το πρώτο περιγράφεται το «πρόβλημα». Με το δεύτερο, η «λύση». Ή αλλιώς, η 
«ευκαιρία». Η σύγκρουση είναι ευκαιρία και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε έτσι. Αντιμετώπιση 
πριν εμφανιστεί, με κατανόηση και συνειδητοποίηση της ετερότητας, γνώση μηχανισμών 
αντιμετώπισης και ποιοτική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Τα διαφορετικά επίπεδα που ο 
Ηράκλειτος μέσα από την σύγκρουσή τους έβλεπε το ιδανικό, την χρησιμότητά, την δημιουργία 
μέσω της σύνθεσης των επιμέρους σημαντικών τους στοιχείων, το κέρδος.Ο τρόπος διοίκησης και 
διευθέτησης των οργανισμικών λειτουργιών αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για μια 
ομαλότερη και προσοδοφόρα σχολική ζωή. 

Οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στις διαδικασίες του εκπαιδευτικού οργανισμού 
οφείλουν να δεσμεύουν όλα τα ποιοτικώς αξιοποιήσιμα χαρακτηριστικά και στοιχεία εκείνα που 
θα ενδυναμώνουν τη σχολική κουλτούρα και θα μετασχηματίζουν προς όφελος όλων την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα και το κλίμα του σχολείου.Οι συνεχείς καικαλά σχεδιασμένες 
επιμορφωτικές δράσεις (ενδοσχολικές ή μη), η κουλτούρα της αξιολόγησης, η ανοικτότητα του 
σχολείου στην κοινότητα, η συλλογιστική δράση και οι κοινότητες μάθησης προσφέρουν έδαφος 
για καλλιέργεια των προσωπικών εμπειριών σε επίπεδο επαγγελματικής ολοκλήρωσης και 
ανάπτυξης. Ο σχολικός ηγέτης θα αξιοποιήσει τις συγκρούσεις μόνο αν μπορεί να τις αναγνωρίσει 
ή ακόμη και να τις επιδιώξει αντιλαμβανόμενος τις εργασιακές απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο 
προσωπικών αναγκών αλλά και σε επίπεδο εκπαιδευτικού οργανισμού και συλλογικοτήτων των 
εκπαιδευτικών - συνεργατών του. Η γνώση των αντιλήψεων και των διαθέσεων των συνεργατών, 
καθιστά δυνατή μια περισσότερο οργανωμένη και αποτελεσματικότερα στοχευμένη συνεργασία 
βάσει εξειδικευμένων ευθυνών που δύναται να προσωποποιηθούν. 

Ο σχολικός ηγέτηςδεν λειτουργεί μόνο ως διαμεσολαβητής στις περιπτώσεις συγκρούσεων 
αλλά ως θιασώτης ενός ανοικτού κλίματος επικοινωνίας που ως κύριο στόχο έχει τη βελτίωση των 
σχέσεων και την απελευθέρωση των ατόμων του εκπαιδευτικού οργανισμού. Μια κρίση όπως και 
μια σύγκρουση μπορεί να γίνει ολέθρια μόνο όταν απαντάμε σε αυτή με προειλημμένες 
αποφάσεις, δηλαδή με προκαταλήψεις (Arendt, 2012).Οι κατάλληλες ηγετικές προσεγγίσεις 
διαχείρισης χρειάζεται ναεμπλέκουν αποτελεσματικές στρατηγικές με σκοπό την ελάττωση των 
δυσλειτουργιών από τη σύγκρουση και την ενίσχυση των εποικοδομητικών λειτουργιών που τη 
συνοδεύουν. Θεμελιώδης οργανωτικός στόχος της ηγεσίας οφείλει να είναι η μετάδοση των 
δεξιοτήτων αποδοχής των συνεργατών, των συναισθημάτων τους (emotion), η εστίαση στην 
πραγματικότητα και τα γεγονότα (reality) καθώς και η ανάληψη ευθύνης θετικής στάσης 
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(responsibility).Σε αυτή την αντίληψη το πολύτιμο κομμάτι της εκπαιδευτικής ζωής που είναι η 
σύγκρουση θα μετασχηματίσει τη διάθεση των κοινοτήτων μάθησης, θα την ενδυναμώσει και θα 
δημιουργήσει συνθήκες εκπαιδευτικής αποδοτικότητας και ποιοτικής ανάπτυξης.Η παρούσα 
εργασία προσπάθησε να προσεγγίσει το ενδιαφέρον αυτό θέμα που είναι και ζωτικής σημασίας 
για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων των εκπαιδευτικών και, συνεπώς, την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει την απαρχή 
πιο ουσιαστικής μελλοντικής προσέγγισηςμε μια επόμενη έρευνα μεγάλης κλίμακας. 
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της οργανωσιακής κουλτούρας στο πλαίσιο της προσχολικής 
εκπαίδευσης, Εξετάζονται η έννοια και τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας, παρουσιάζονται 
οι δυσλειτουργικές όψεις της και οι επιδράσεις που δύνανται να έχουν και αναλύεται η επαγγελματική 
κοινωνικοποίηση των εκπαιδευτικών ως στοιχείο της οργανωσιακής κουλτούρας στην προσχολική 
εκπαίδευση. Όπως προκύπτει, το νηπιαγωγείο ως οργανισμός διαμορφώνει την διακριτή του κουλτούρα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες της, που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, αλλά μπορεί και 
να αλλάξουν αν εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες τα καταστήσουν δυσλειτουργικά. Επιπλέον, 
φαίνεται η άμεση σύνδεση της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης των εκπαιδευτικών με την κουλτούρα του 
οργανισμού, καθώς οι πρακτικές της επηρεάζονται από το χαρακτήρα του οργανισμού και εξυπηρετούν τη 
μετάδοση και διατήρηση της κουλτούρας του. Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας είναι σημαντικά 
στο βαθμό που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της οργανωσιακής κουλτούρας και δύνανται να 
αποτελέσουν αφετηρία για περαιτέρω ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση, εμβάθυνση και επιστημονική 
τεκμηρίωση των υπό μελέτη εννοιών στη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης.  
Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή κουλτούρα, επαγγελματική κοινωνικοποίηση, προσχολική εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 
Η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης τις τελευταίες 

δεκαετίες, καθώς συνδέεται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού και 
επηρεάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά του (Κατσαρός, 2008; Πασιαρδής, 2004). Η 
οργανωσιακή κουλτούρα λειτουργεί διαμορφωτικά και καθοδηγητικά για τις στάσεις και τις 
συμπεριφορές των μελών του οργανισμού, προάγοντας τη σταθερότητα και τη συνοχή του. 
Ωστόσο, μία ισχυρή οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του 
οργανισμού τόσο θετικά, όσο και αρνητικά, καθώς δύναται να προάγει ή να παρακωλύει την 
αποτελεσματικότητά του. Επιπλέον, η κουλτούρα εφοδιάζει τα μέλη του οργανισμού με 
αφοσίωση σε ομαδικές αξίες και πιστεύω, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν και την ταύτιση 
των ατόμων με το ευρύτερο σύνολο των μελών (Hoy & Miskel, 2013). Οι κοινά αποδεκτές αξίες 
μεταδίδονται στα νέα μέλη κατά την είσοδό τους στον οργανισμό (Schein,1992), συμβάλλοντας 
στην επαγγελματική τους κοινωνικοποίηση. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να οριοθετήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο της οργανωσιακής 
κουλτούρας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως αυτό παρουσιάζεται στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία. Κατόπιν, εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της στο χώρο της προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και η λειτουργία κάποιων χαρακτηριστικών της κουλτούρας των 
εκπαιδευτικών οργανισμών που δύνανται να λειτουργήσουν ανασταλτικά για την 
αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, μελετάται αν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η 
επαγγελματική κοινωνικοποίηση των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών να αποτελέσει 
χαρακτηριστικό της κουλτούρας των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η θεωρητική πλαισίωση κάθε 
επιμέρους ενότητας ακολουθείται από πρακτικά παραδείγματα, όπως προκύπτουν από τη μελέτη 
μονάδας προσχολικής αγωγής με 2 ολοήμερα τμήματα. Η σημαντικότητα του εννοιολογικού 
προσδιορισμού και της μελέτης της οργανωσιακής κουλτούρας με γνώμονα τις σύγχρονες θεωρίες 
και με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση, έγκειται στη δυνατότητα που δίνει για βαθύτερη 
κατανόηση αυτού του παράγοντα των εκπαιδευτικών οργανισμών από τους ηγέτες και τα μέλη 
τους. Η γνώση για το ρόλο της κουλτούρας ως στοιχείου των οργανισμών της συγκεκριμένης 
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βαθμίδας εκπαίδευσης, μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής 
τους. 

Η εννοιολογική οριοθέτηση της οργανωσιακής κουλτούρας και των χαρακτηριστικών της 
στην προσχολική εκπαίδευση αποτελεί την αφετηρία της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια 
εξετάζονται τα δυσλειτουργικά για την αποτελεσματικότητα των οργανισμών χαρακτηριστικά της 
κουλτούρας και η μορφή τους στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. Στο τελευταίο μέρος μελετάται η 
θέση που δύναται να έχει στη δομή της οργανωσιακής κουλτούρας των μονάδων προσχολικής 
εκπαίδευσης η επαγγελματική κοινωνικοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς  
Θεωρητικό πλαίσιο  

Η προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας της οργανωσιακής κουλτούρας συνδέεται με 
πολυπλοκότητα και σύγχυση, σύμφωνα με τους Hoy και Miskel (2013), οι οποίοι δίνουν έναν 
γενικό ορισμό της οργανωσιακής κουλτούρας ως ένα σύστημα κοινά αποδεκτών 
προσανατολισμών, που κρατούν τον οργανισμό ενωμένο και του προσδίδουν τη διακριτή του 
ταυτότητα. Κάποιοι ερευνητές, επιχειρώντας να ορίσουν την έννοια της κουλτούρας, την 
επεξηγούν αναφερόμενοι στα επίπεδά της. Ο Schein (1992) παρουσιάζει τρία επίπεδα κουλτούρας 
που εκτείνονται σε ένα συνεχές από το επιφανειακό και συγκεκριμένο ως το βαθύτερο και 
αφηρημένο και είναι: α) οι νόρμες, οι οποίες αφορούν τις άτυπες προσδοκίες που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά και κάνουν άμεσα αντιληπτή στα άτομα την κουλτούρα του οργανισμού, β) οι αξίες, 
που αποτελούν τις επιδιώξεις του οργανισμού, τα συλλογικά πιστεύω για το τι είναι επιθυμητό και 
γ) οι βαθύτερες συλλογικές πεποιθήσεις για την ανθρώπινη φύση, τις σχέσεις, την αλήθεια, την 
πραγματικότητα και το περιβάλλον.  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας, στη σχετική βιβλιογραφία 
αναδεικνύεται η σημασία του βαθμού στον οποίο ισχύουν τα παρακάτω για τη διαμόρφωση της 
κυρίαρχης κουλτούρας ενός οργανισμού: α) καινοτομία (ώθηση προς την ανάληψη ρίσκου και τη 
δημιουργικότητα), β) σταθερότητα (διατήρηση υπάρχουσας κατάστασης ή αλλαγή), γ) προσοχή 
στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια, δ) προσανατολισμός στο αποτέλεσμα ή στις διαδικασίες, ε) 
προσανατολισμός στα άτομα (ευαισθησία ως προς την επίδραση των αποφάσεων της διοίκησης 
στα άτομα), στ) προσανατολισμός στην ομάδα (έμφαση στη συνεργασία και την ομαδικότητα) και 
ζ) επιθετικότητα (αν, δηλαδή, αναμένεται οι υπάλληλοι να είναι ανταγωνιστικοί ή χαλαροί) (Hoy 
& Miskel, 2013; Robbins & Judge, 2011). O βαθμός αποδοχής των θεμελιωδών αξιών της 
κυρίαρχης κουλτούρας από τα μέλη ενός οργανισμού ορίζει την ισχύ της και, όσο υψηλότερος 
είναι, τόσο είναι μεγαλύτερη η συνεκτικότητα του οργανισμού, καθώς και η πίστη και η 
οργανωσιακή δέσμευση των μελών του (Robbins & Judge, 2011).  

Υπάρχουν νόρμες της κουλτούρας οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην ενδυνάμωση 
και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών οργανισμών, όπως η ύπαρξη κοινού οράματος, η 
συνυπευθυνότητα, η συνεργασία, η συνεχής μάθηση και βελτίωση, η στήριξη από τους 
συναδέλφους, ο αμοιβαίος σεβασμός, η ειλικρινής και ανοιχτή επικοινωνία, ο έπαινος και ο 
πειραματισμός με νέες διδακτικές πρακτικές. Πολύ σημαντική επίσης, για την αποφυγή ‘τοξικής 
κουλτούρας’, που παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα των  εκπαιδευτικών οργανισμών, είναι η 
καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, 
γονείς, κοινότητα, υπουργείο και φορείς), καθώς, σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2012), η επιτυχία 
και το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο φαίνεται να είναι αποτέλεσμα μάλλον της ποιότητας των 
σχέσεων, παρά των τεχνολογικών αλλαγών και της εξαίρετης υλικοτεχνικής υποδομής. Συνεπώς, 
η ανάπτυξη υγιούς κουλτούρας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του ηγέτη κάθε εκπαιδευτικού 
οργανισμού, που μπορεί να επιτευχθεί με τέσσερις τρόπους προσέγγισης: α) την εσωτερική, που 
αφορά την παροχή υπηρεσιών πέραν της βασικής αποστολής του οργανισμού, την προσαρμογή 
εσωτερικών τεχνολογιών, την επιλογή και προαγωγή προσωπικού, β) τη γνωστική, που 
αναφέρεται στη μετάδοση σε όλα τα μέλη γνώσεων για τη λειτουργία του οργανισμού, γ) την 
προσέγγιση απόδοσης κινήτρων, όπου οι απολαβές θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές από τα μέλη 
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ως μεγαλύτερες του κόστους και δ) τη συμβολική, σύμφωνα με την οποία τα θετικά κίνητρα 
επιτυγχάνονται μέσω της γλώσσας, συμβόλων ηγεσίας, ιστοριών ή τελετών (Πασιαρδής, 2004).  

Οργανωσιακή κουλτούρα στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου  
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός που αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, 

είναι ένα νηπιαγωγείο, όπου λειτουργούν δύο ολοήμερα τμήματα και στελεχώνεται από τέσσερις 
νηπιαγωγούς. Παρατηρώντας το πιο επιφανειακό επίπεδο της κουλτούρας του συγκεκριμένου 
οργανισμού, που αφορά τις νόρμες συμπεριφοράς, και αναζητώντας τα χαρακτηριστικά της 
οργανωσιακής κουλτούρας του, με γνώμονα τη σχετική βιβλιογραφία (Hoy & Miskel, 2013; 
Robbins & Judge, 2011; Schein, 1992), διακρίνεται σαφής προσανατολισμός στη συνεργασία και 
την ομαδικότητα. Η συνεργασία των νηπιαγωγών στο ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι θεσμικά 
επιβεβλημένη, εφόσον προβλέπεται για αυτήν καθημερινά χρόνος δεκαπέντε λεπτών στο 
ημερήσιο πρόγραμμα κάθε ολοήμερου τμήματος (Απόφαση Φ. 32/190/81670/Γ1, 2007), ωστόσο 
η ποιότητά της αποτελεί ζητούμενο σε πολλές εκπαιδευτικές μονάδες. Η προϊσταμένη του υπό 
μελέτη οργανισμού καλλιεργεί τη συνεργατική κουλτούρα ενθαρρύνοντας νόρμες άμεσης και 
ειλικρινούς επικοινωνίας, συνυπευθυνότητας και ισότητας, οι οποίες φαίνεται να αποτελούν 
στοιχεία επιτυχημένων ηγετικών πρακτικών (Pashiardis, 1998), ενώ μέσω αυτών ευνοείται η 
χαλαρότητα και η μείωση του ανταγωνισμού και της επιθετικότητας στις συναδελφικές σχέσεις. 

Όσον αφορά στο στοιχείο της σταθερότητας, η υπό μελέτη σχολική μονάδα είναι 
προσανατολισμένη προς την αλλαγή. Καθώς το σχολείο ως ανοιχτό σύστημα επηρεάζεται άμεσα 
από τις ραγδαίες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον (Πασιαρδής 2004), η σύγχρονη διοικητική 
πρακτική οφείλει να μην αρκείται στη διαχείριση της παρούσας κατάστασης, αλλά να 
διαχειρίζεται και να κατευθύνει αλλαγές (Ράπτης, 2006). Επίσης παρατηρείται έμφαση στην 
καινοτομία, καθώς τα μέλη του οργανισμού ωθούνται να αναλάβουν κινδύνους και να 
πειραματιστούν με νέες διδακτικές πρακτικές (προγράμματα καινοτόμων δράσεων, eTwinning, 
χρήση νέων τεχνολογιών), συμπεριφορές που συνάδουν με τον προσανατολισμό στην αλλαγή και 
φαίνεται να είναι στοιχεία αποτελεσματικότητας (Pashiardis, 1998). Τα θετικά αποτελέσματα 
(νοητικές και κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, καλή σχέση με γονείς και 
φορείς) αποτελούν βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού οργανισμού. Ωστόσο, η 
έμφαση δεν εστιάζει τόσο στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια, όσο στα μέλη, στα συναισθήματα 
και στα κίνητρά τους, καθώς η αποδοτική ηγεσία δε δίνει έμφαση μόνο στα αποτελέσματα, αλλά 
και στις ανθρώπινες σχέσεις (Pashiardis, 1998; Ράπτης, 2006). 

Εξετάζοντας τα άλλα δύο επίπεδα της κουλτούρας στον υπό μελέτη οργανισμό (Schein, 
1992), σε επίπεδο αξιών, παρατηρείται έμφαση στην ομαδικότητα, την ανοιχτή επικοινωνία, την 
εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ισότητα (egalitarianism) και τη συμμετοχικότητα. Οι αξίες 
αυτές εδράζονται στις βαθύτερες πεποιθήσεις ότι η αλήθεια προκύπτει μέσα από την επικοινωνία 
και την ανταλλαγή απόψεων, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να στηρίζονται στην αλληλεγγύη 
και ότι το σχολείο οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον 
(Hoy & Miskel, 2013). 

Προκειμένου να αναπτύξει την κουλτούρα αυτών των αξιών, η προϊσταμένη εφαρμόζει 
διάφορους τρόπους προσέγγισης (Πασιαρδής, 2004). Πιο συγκεκριμένα: α) ενθαρρύνει την 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης των γονέων για τις 
δραστηριότητες του σχολείου και το ρόλο που μπορούν να έχουν στην εκπαίδευση των παιδιών 
τους (κάθε δίμηνο) και τους παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στα τεχνολογικά μέσα του σχολείου 
(εσωτερική προσέγγιση), β) ενημερώνεται και επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με 
σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα στους κλάδους της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας και της 
κοινωνιολογίας (γνωστική προσέγγιση), γ) δεδομένου ότι τα υλικά και επαγγελματικά κίνητρα 
στη δημόσια εκπαίδευση είναι μηδαμινά, παρέχει ηθικά κίνητρα, όπως ο δημόσιος έπαινος, η 
επιβράβευση και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (Κατσαρός, 2008), τα οποία θεωρείται ότι 
ενδυναμώνουν (empower) τις επιθυμητές συμπεριφορές και την αφοσίωση στον οργανισμό και 
τους στόχους του (Conger & Kanungo, 1988) (απόδοση κινήτρων) και δ) στις τυπικές και άτυπες 
συναντήσεις του προσωπικού φροντίζει να διηγείται ιστορίες επιτυχούς διαχείρισης 
προβληματικών καταστάσεων με τις νόρμες συμπεριφοράς που ευνοεί η κουλτούρα του σχολείου, 
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ενώ οι τοίχοι του διαδρόμου και του γραφείου διδασκόντων είναι διακοσμημένοι με ομαδικές 
εργασίες, φωτογραφίες, βεβαιώσεις και επαίνους από τη συμμετοχή του σχολείου σε καινοτόμα 
προγράμματα και συνεργασίες με άλλα σχολεία και φορείς (συμβολική προσέγγιση). 

Η οργανωσιακή κουλτούρα ως τροχοπέδη της αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού οργανισμού 
Θεωρητικό πλαίσιο  

Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των οργανισμών είναι ότι συγκροτούνται για την επίτευξη 
συγκεκριμένων σκοπών οι οποίοι αποτελούν το κριτήριο για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των πρακτικών τους (Getzels & Guba, 1957). Η ισχυρή κουλτούρα 
θεωρείται το κλειδί για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού (Saffold, 1988). 
Ο Robbins (1991), συνοψίζοντας τις λειτουργίες της κουλτούρας, αναφέρει ότι ενδυναμώνει τη 
σταθερότητα του οργανισμού, καθώς είναι η κολλητική ουσία που εξασφαλίζει τη συνοχή του, 
καθοδηγώντας και διαμορφώνοντας τη συμπεριφορά των μελών του και διευκολύνοντας την 
ανάπτυξη του αισθήματος αφοσίωσης προς αυτόν.  

Η οργανωσιακή κουλτούρα αφορά αξίες και συσσωρευμένη γνώση που στηρίζονται σε 
προηγούμενες επιτυχείς εμπειρίες (Schein, 1993)˙ προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται 
τα πράγματα, όμως συχνά οι νόρμες της διατηρούνται και ισχύουν ανεξαρτήτως από την 
αποτελεσματικότητά τους στο σύγχρονο περιβάλλον (Μπουραντάς, 2005). Σύμφωνα με τους Hoy 
και Miskel (2013), αυτό που ευνοούσε την επιτυχία στο παρελθόν δε σημαίνει ότι θα την ευνοεί 
στο παρόν και στο μέλλον˙ σε εποχές γρήγορης αλλαγής, μια ισχυρή κουλτούρα ίσως να είναι 
επιζήμια, καθώς μπορεί να είναι τόσο βαθιά ριζωμένη που να εμποδίζει την προσαρμογή σε νέα 
πλαίσια και να υπονομεύει τα αποτελέσματα, προκαλώντας είτε στασιμότητα, είτε διατάραξη του 
συστήματος μέσω αγκυλώσεων. Η κουλτούρα είναι σταθερή γιατί παρέχει νόημα και κάνει τη ζωή 
προβλέψιμη για τα μέλη του οργανισμού, γι’ αυτό η αλλαγή της είναι δύσκολη (Schein, 1999), 
αλλά και χρονοβόρα διαδικασία (Kythreotis et al., 2010). Στο σύγχρονο πλαίσιο, όπου το μόνο 
σταθερό πράγμα είναι η συνεχής αλλαγή (Πασιαρδής, 2012), αν οι νόρμες και οι αξίες της 
κουλτούρας δεν υποστηρίζουν κατάλληλους στόχους και στρατηγικές, μπορεί να είναι επιζήμιες 
για τον οργανισμό (Wiener, 1988), καθώς δεν μπορεί να υπάρξει οργανωσιακή αλλαγή αν δεν 
προηγηθεί αλλαγή της κουλτούρας (Davies & Davies, 2005).  

Οι Robbins και Judge (2011) αναφέρουν ότι, εκτός από τους φραγμούς που θέτει η 
οργανωσιακή κουλτούρα -και ιδιαιτέρως η ισχυρή- στην αλλαγή, δύναται να αποβεί 
δυσλειτουργική για την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και σε περιπτώσεις όπου οδηγεί σε 
θεσμοποίηση˙ η διατήρηση της κουλτούρας γίνεται πιο σημαντική από την επίτευξη των σκοπών 
του οργανισμού, με αποτέλεσμα οι αξίες να θεωρούνται δεδομένες και να μην αμφισβητούνται. Η 
επιτυχία μπορεί να οδηγήσει σε αλαζονεία και σε κουλτούρα ελιτίστικων αξιών για την υπεροχή 
του οργανισμού, των προϊόντων και των μελών του, που θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά του 
και οδηγούν στην αποτυχία (Μπουραντάς, 2005; Wiener, 1988). Επίσης, η ισχυρή κουλτούρα 
ενδέχεται να περιορίζει ή να εξουδετερώνει την ποικιλομορφία˙ τα μέλη, στην προσπάθειά τους 
να ενταχθούν και να αφομοιωθούν επιτυχώς, αποδέχονται τις κεντρικές αξίες της κουλτούρας, 
μειώνοντας ιδιαίτερες ικανότητες και αποκλίνουσες συμπεριφορές που θα μπορούσαν να 
αποτελούν πλεονέκτημα για τον οργανισμό (Kristof, 1996; Robbins & Judge, 2011).  

Δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας για την 
αποτελεσματικότητα του νηπιαγωγείου  

Κάθε σχολική μονάδα οφείλει, ως εκπαιδευτικός οργανισμός, όχι απλά να αλλάζει, αλλά να 
αλλάζει αρκετά γρήγορα ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ταχέως μεταβαλλόμενου 
περιβάλλοντος (Schein, 1993). Ο προσανατολισμός στην αλλαγή αποτελεί ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά της κουλτούρας του υπό μελέτη νηπιαγωγείου. Ωστόσο η συνεχής αλλαγή ως 
παγιωμένη τακτική δύναται να έρθει σε σύγκρουση με την αναφερόμενη από τον Schein (1993) 
ανάγκη των μελών για σταθερότητα και ασφάλεια, αποτελώντας πηγή άγχους. Επίσης, στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συμβαίνει συχνά οι αλλαγές που θεσμοθετούνται να αντιβαίνουν 
στη βελτίωση της ζωής των εκπαιδευτικών, όπως συνέβη με τον θεσμό του ολοήμερου 
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νηπιαγωγείου που επιφόρτισε τις νηπιαγωγούς με καθήκοντα τραπεζοκόμου και άλλαξε το ωράριό 
τους. Η επιταγή της κουλτούρας για γρήγορη προσαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε άκριτη 
υιοθέτηση αλλαγών που να είναι επιζήμιες για τα μέλη, τα κίνητρα και την απόδοσή τους και, 
κατά συνέπεια, για τον οργανισμό (Ράπτης, 2006). Όπως αναφέρει ο Ράπτης (2006), το 
συμμετοχικό στυλ διοίκησης αποτελεί ενδεδειγμένη πρακτική αντιστάθμισης αυτού του κινδύνου. 
Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και οι συνεργατικές σχέσεις μειώνουν το άγχος των 
εκπαιδευτικών από τη γρήγορη αλλαγή (Hargreaves, 1995).  

Στην υπό μελέτη σχολική μονάδα, η συνεργασία, η συμμετοχικότητα και η ισότητα 
(egalitarianism) έχουν ενσωματωθεί ως στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας, όμως και σε 
αυτά τα χαρακτηριστικά ελλοχεύουν κίνδυνοι για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 
οργανισμού. Σύμφωνα με τον Hargreaves (1995), αυτός ο τύπος κουλτούρας διαχειρίζεται καλά 
τις αλλαγές μόνο υπό προϋποθέσεις, όπως, για παράδειγμα, όταν υπάρχει συλλογική συμφωνία 
για την εξωτερικώς απαιτούμενη αλλαγή, οπότε αυτή φιλτράρεται από το όραμα ή τους σκοπούς 
του σχολείου και εφαρμόζεται. Αν όμως δεν υπάρχει συλλογική συμφωνία, μπορεί τα μέλη να 
αναλώνονται σε συζητήσεις και διαφωνίες, αναβάλλοντας, εφαρμόζοντας μερικώς ή ακόμη και 
επιβάλλοντας την απόρριψη εφαρμογής της αλλαγής, με το σκεπτικό ότι θέτει σε κίνδυνο τη 
συνοχή του οργανισμού. Επιπλέον, μέσω αυτής της διαδικασίας, τα μέλη που διαφωνούν δεν 
αφομοιώνονται και αποκλείονται, αγνοούνται ή θεωρούνται εκκεντρικά (Hargreaves, 1995).  

Συνεπώς, η κουλτούρα ισότιμης συμμετοχής (egalitarian culture) δύναται να προκαλέσει 
θεσμοποίηση και να δημιουργήσει φραγμούς τόσο στην αλλαγή, όσο και στην ποικιλομορφία, 
συνιστώντας τροχοπέδη για την αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Robbins & Judge, 2011). 
Επιπλέον, η ισχυρή ομαδική συνοχή που επιτυγχάνεται με την κουλτούρα του υπό μελέτη 
νηπιαγωγείου, σε συνδυασμό με την έμφαση στα αποτελέσματα και τα καινοτόμα προγράμματα, 
μπορεί να οδηγήσει το σχολείο σε ελιτίστικες αξίες (‘η ομάδα μας είναι η καλύτερη’, ‘το σχολείο 
μας είναι το πιο αποτελεσματικό’) και η αρχική επιτυχία, που στηρίχθηκε στη συνεργασία και το 
άνοιγμα σε άλλα σχολεία και φορείς, να μετατραπεί μακροπρόθεσμα σε αποτυχία (Wiener, 1988).  

Οργανωσιακή κουλτούρα και επαγγελματική κοινωνικοποίηση των εκπαιδευτικών 
Θεωρητικό πλαίσιο 

Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση αφορά τη διαδικασία κατά την οποία το άτομο αποκτά τις 
στάσεις, συμπεριφορές και γνώσεις που χρειάζεται ώστε να συμμετέχει ως μέλος ενός οργανισμού 
(Cable & Parsons, 2001). Είναι μία διαδικασία μάθησης, που μπορεί να εξυπηρετήσει τη στήριξη 
και ανανέωση του υπάρχοντος συστήματος αξιών, αλλά αφορά πρωταρχικά τα νέα μέλη, καθώς οι 
ανάγκες προσαρμογής τους στην κουλτούρα του οργανισμού προέχουν (Saks & Ashforth, 1997; 
Wiener, 1988). Μέσω τυπικών και άτυπων διαδικασιών πληροφόρησης και ευθυγράμμισης 
(alignment) της κουλτούρας των δύο μερών, μειώνεται το άγχος (reality shock) που αντιμετωπίζει 
το άτομο κατά την είσοδό του στον οργανισμό και ενισχύεται η αφοσίωση, η απόδοση και η 
διάθεσή του να παραμείνει σε αυτόν (Cable & Parsons, 2001; Wiener, 1988). Απώτερος στόχος 
της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης είναι η κάλυψη των αναγκών, τόσο του οργανισμού, όσο 
και των ατόμων, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των νεοεισερχόμενων στους ρόλους 
τους (Ashforth & Saks, 1996; Chow, 2002). 

Τρία είναι τα διαδοχικά στάδια της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης των νεοεισερχόμενων: 
α) το στάδιο της προδιάθεσης (anticipatory), κατά το οποίο το άτομο και ο οργανισμός εκτιμούν 
το μέτρο στο οποίο οι κουλτούρες τους ταιριάζουν (person-organization fit) και γίνεται η επιλογή 
ένταξης του ατόμου στον οργανισμό, β) το στάδιο της συνάντησης (accommodation), όπου το 
άτομο εντάσσεται στον οργανισμό, μαθαίνει πώς λειτουργεί, διαμορφώνει σχέσεις με τους 
συναδέλφους και διαπιστώνει αν οι εκτιμήσεις του επαληθεύονται, οπότε η κοινωνικοποίηση 
παγιώνει τις προηγούμενες αντιλήψεις, ή αν απέχουν από την πραγματικότητα δημιουργώντας 
προβλήματα στην ενσωμάτωσή του, οπότε περνάει στο γ) στάδιο της μεταμόρφωσης, κατά το 
οποίο εφαρμόζονται διάφορες τακτικές κοινωνικοποίησης, ώστε το νεοεισερχόμενο μέλος να 
εξοικειωθεί με τον οργανισμό και το ρόλο του και να γίνει πλήρως αποδεκτό (Chow, 2002; 
Robbins & Judge, 2011). 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 854 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Όσον αφορά τις τακτικές που εφαρμόζουν οι οργανισμοί για την επαγγελματική 
κοινωνικοποίηση των νεοεισερχόμενων μελών, οι Van Maanen και Schein (1979) παρουσίασαν 
ένα μοντέλο τακτικών που ορίζεται από έξι δίπολα: α) συλλογικές (collective) όπου οι 
νεοεισερχόμενοι ομαδοποιούνται και αποκτούν κοινές μαθησιακές εμπειρίες, ή ατομικές 
(individualized), όπου οι εμπειρίες παρέχονται σε ατομικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες του 
νεοεισερχόμενου, β) τυπικές (formal), που διαχωρίζουν τους νεοεισερχόμενους από τα άλλα μέλη 
ώσπου να μάθουν το ρόλο τους, ή άτυπες (informal) όπου τα άτομα μαθαίνουν τους ρόλους τους 
στην πράξη, γ) διαδοχής (sequential) ή τυχαίες (random) με κριτήριο αν τα άτομα 
πληροφορούνται για την ακολουθία των σταδίων της διαδικασίας ενσωμάτωσής τους στον 
οργανισμό, δ) σταθερές (fixed) ή μεταβλητές (variable), ανάλογα με το αν τα άτομα γνωρίζουν το 
ακριβές χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών κοινωνικοποίησής τους, ε) συνεχιζόμενες (serial), όταν 
υπάρχουν παλαιότερα μέλη που λειτουργούν ως πρότυπα (modeling) και μέντορες που 
ενθαρρύνουν το νέο μέλος ή μη μεθοδικές (disjunctive), όταν απουσιάζει σκόπιμα αυτή η 
δυνατότητα και στ) ενισχυτικές (investiture), όταν τα ατομικά χαρακτηριστικά ενθαρρύνονται και 
υποστηρίζονται, ή αποδομητικές (divestiture), όταν τα νεοεισερχόμενα μέλη απογυμνώνονται από 
τα ατομικά χαρακτηριστικά τους. 

Τα έξι δίπολα ορίζουν ένα συνεχές μεταξύ θεσμικών πρακτικών (συλλογικές, τυπικές, 
διαδοχικές, σταθερές, συνεχιζόμενες και ενισχυτικές), που παρέχουν πληροφορίες που μειώνουν 
την αβεβαιότητα και το άγχος των νεοεισερχόμενων και οδηγούν στην παθητική αποδοχή και 
αναπαραγωγή της δεδομένης κατάστασης και εξατομικευμένων πρακτικών (ατομικές, άτυπες, 
τυχαίες, μεταβλητές, μη μεθοδικές και αποδομητικές), που ενθαρρύνουν τα άτομα να 
αμφισβητήσουν την υπάρχουσα κατάσταση και να διαμορφώσουν τη δική τους, καινοτόμο 
προσέγγιση του ρόλου τους. Ωστόσο, οι ενισχυτικές και σταθερές πρακτικές προάγουν τη 
δημιουργικότητα και την αξιοποίηση των ταλέντων των μελών, καθώς παρέχουν την αναγκαία για 
το άτομο ασφάλεια, ώστε να διατηρήσει την ιδιοσυγκρασία του και να αμφισβητήσει την 
υπάρχουσα κουλτούρα (Ashforth & Saks, 1996; Saks & Ashforth, 1997). Σύμφωνα με τους 
Asforth, Sluss και Saks (2007), η καινοτομία (innovation) δεν εξαρτάται τόσο από το ‘πώς’, αλλά 
από το ‘τι’ μεταδίδεται˙ από το αν οι νόρμες της κουλτούρας ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα ή 
τη συμμόρφωση. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Cable και Parsons (2001) οι νεοεισερχόμενοι πρέπει 
να έχουν την ευκαιρία να παρατηρούν παλαιότερους ως πρότυπα συμπεριφοράς και να λαμβάνουν 
θετική ενίσχυση κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους, ώστε να διαμορφώνουν 
κοινωνικά δίκτυα και να αισθάνονται αποδεκτοί. 

Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση των εκπαιδευτικών ως μέρος της οργανωσιακής 
κουλτούρας του νηπιαγωγείου 

Στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η επιμόρφωση των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών για την ανάληψη των καθηκόντων τους είναι αρμοδιότητα των Περιφερειακών 
Επιμορφωτικών Κέντρων - Π.Ε.Κ. (Π.Δ. 45/1999) και στην Α΄φάση της, στην αρχή της χρονιάς, 
έχει θεωρητικό περιεχόμενο (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2009). Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων αναφέρουν σύγκρουση ανάμεσα στις σπουδές τους και τη σχολική πραγματικότητα 
(reality shock) και αναζητούν μια σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευσή τους και στην καθημερινή 
πρακτική (Manesis, 2012). Οι νεοεισερχόμενες νηπιαγωγοί είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών 
Τμημάτων και η θεωρητική επιμόρφωση δεν καλύπτει αυτή την ανάγκη τους. Επιπλέον, η 
κουλτούρα κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους (Πασιαρδής, 
2004) και η επιμόρφωση που σχεδιάζεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορεί να 
ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την είσοδό τους 
στο εργασιακό περιβάλλον. 

Όσον αφορά τα στάδια της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης, το νηπιαγωγείο στην Ελλάδα 
δεν έχει έλεγχο στην επιλογή των μελών, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν μερικό έλεγχο, καθώς 
δηλώνουν την προτίμησή τους, αλλά η τοποθέτησή τους εξαρτάται από τα μόρια που διαθέτουν. Η 
ύπαρξη δυνατοτήτων επιλογής θεωρείται ενισχυτική της ομαλής ένταξης των ατόμων στον 
οργανισμό (Cable & Parsons, 2001). Οι πιο νέοι και άπειροι εκπαιδευτικοί, έχοντας λίγα μόρια, 
μπορεί να βρεθούν σε σχολεία που δεν τους ταιριάζουν˙ είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν 
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μεγαλύτερο άγχος κατά το στάδιο της συνάντησης και να υπάρχει εντονότερη ανάγκη εφαρμογής 
πρακτικών μείωσης της αβεβαιότητας και προσαρμογής στην οργανωσιακή κουλτούρα, μέχρι το 
στάδιο της πλήρους εξοικείωσης με τον οργανισμό και το ρόλο τους (Robbins & Judge, 2011). 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του υπό μελέτη νηπιαγωγείου, αποτελείται από τέσσερις 
νηπιαγωγούς, εκ των οποίων μόνο οι δύο έχουν οργανική θέση σε αυτό, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει συχνή εναλλαγή προσωπικού. Η προϊσταμένη αναγνωρίζοντας αυτό το δεδομένο, 
χρησιμοποιεί θεσμοθετημένες και μη πρακτικές, ως μέρος της κουλτούρας του σχολείου για την 
ένταξη των νέων μελών, που είναι κυρίως ατομικές, άτυπες, διαδοχής, σταθερές, συνεχιζόμενες 
και ενισχυτικές (Schein, 1990). Σε θεσμικό επίπεδο φροντίζει τον πρώτο μήνα του διδακτικού 
έτους να γίνονται έκτακτες επιμορφωτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, με ή χωρίς 
την παρουσία της Σχολικής Συμβούλου, όπου κάνει σαφείς τις αξίες του σχολείου καθώς και 
νόρμες σχετικές με το ρόλο του εκπαιδευτικού (role clarity) και με μεθόδους αντιμετώπισης 
πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στην τάξη (Παπαναούμ, 2003; Π.Δ. 200/1998). 

Επίσης, κατά την ανάθεση τμημάτων, σε συνεννόηση με όλες τις εκπαιδευτικούς, προωθεί την 
ανάληψη κάθε τμήματος από μία ‘παλιά’ και μία ‘καινούρια’ νηπιαγωγό. Σύμφωνα με τους όρους 
λειτουργίας, κάθε ολοήμερο τμήμα αποτελείται από την ίδια ομάδα παιδιών, υπό την καθοδήγηση 
δύο νηπιαγωγών που μοιράζονται την εργασία της ημέρας και έχουν ενιαίο πρόγραμμα (Υφαντή 
& Καραντζής, 2010)˙ με αυτό τον τρόπο τα παλιά μέλη μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα 
(modeling), καθώς έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται δημιουργικά με 
τα νέα, να μοιράζονται προβληματισμούς και εμπειρίες για τα παιδιά της ίδιας τάξης και να 
παρέχουν ανατροφοδότηση και θετική ενίσχυση, λειτουργώντας ως μέντορες (Cable και Parsons, 
2001; Δαφέρμου κ.α., 2006). Όπως αναφέρει η Παπαναούμ (2003), ένα μεγάλο μέρος 
εκπαιδευτικών θεωρεί επιμορφωτικές τις επισκέψεις σε τάξεις συναδέλφων. Η υπό μελέτη 
σχολική μονάδα αξιοποιεί τη δυνατότητα του ολοήμερου νηπιαγωγείου για λειτουργία των δύο 
νηπιαγωγών από κοινού μέσα στην ίδια τάξη, κυρίως στο πρώτο τρίμηνο του διδακτικού έτους, 
για την επαγγελματική κοινωνικοποίηση των νεοεισερχόμενων νηπιαγωγών (Δαφέρμου κ.α., 
2006). 

Σε άτυπο επίπεδο, αξιοποιείται κάθε ευκαιρία συναναστροφής (στο διάλειμμα, στο κολατσιό, 
στην προετοιμασία του γεύματος) για την επικοινωνία των αξιών της κουλτούρας του σχολείου, 
καθώς η αμεσότητα κρίνεται θετικά από τους εκπαιδευτικούς ως στοιχείο των πρακτικών 
επιμόρφωσής τους (Παπαναούμ, 2003). Δεδομένου ότι βασικές αξίες είναι ο σεβασμός, η αξία 
των ανθρώπινων σχέσεων και η καινοτομία, η επικοινωνία περιλαμβάνει την ελευθερία έκφρασης 
και την επιβράβευση δημιουργικών ιδεών, γνωμών και διαφωνιών, αλλά και την θετική αποδοχή 
των λαθών ως μέρους της διαδικασίας εξέλιξης και βελτίωσης του οργανισμού. Στόχος είναι τα 
άτομα να αισθάνονται ασφάλεια και να αναλαμβάνουν ρίσκα (Μπουραντάς, 2004). Όσον αφορά 
στη συλλογικότητα και την ισότητα, όπως αναφέρει και ο Hargreaves (1995), σε ένα σχολείο δεν 
μπορεί να υπάρχει απόλυτη ισοτιμία (egalitarianism), γι’ αυτό η προϊσταμένη φροντίζει να κρατά 
ισορροπία μεταξύ συνοχής και ελέγχου και να λειτουργεί ως πρώτη μεταξύ ίσων, αναγνωρίζοντας 
εξ’ αρχής στους νεοεισερχόμενους δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στις συζητήσεις και, σε μεγάλο 
βαθμό, στη λήψη αποφάσεων. Αυτή η πρακτική, συνεπής με την κουλτούρα του σχολείου, 
ικανοποιεί την ανάγκη των νεοεισερχόμενων για προσφορά πέραν των διδακτικών τους 
καθηκόντων και ωφελεί το σχολείο ενεργοποιώντας όλα τα μέλη για την επίτευξη του κοινού 
οράματος (Pashiardis, 1994). Επιπλέον, υιοθετούνται πρακτικές επαγγελματικής 
κοινωνικοποίησης, ως  μέρος της κουλτούρας του  νηπιαγωγείου (άμεση και σαφής επικοινωνία, 
καθοδήγηση των νεοεισερχόμενων, καλές συναδελφικές σχέσεις, στήριξη από την προϊσταμένη, 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων), οι οποίες, όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, 
συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση, στην αφοσίωση στον οργανισμό, στην ποιότητα 
της απόδοσης, καθώς και στη μείωση του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης των 
νηπιαγωγών (Rentzou, 2012; Tsai et al., 2006; Wagner & French, 2010). 

Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί κεντρικό στοιχείο του 

νηπιαγωγείου ως εκπαιδευτικού οργανισμού, παρέχοντας στα μέλη ένα σύστημα κοινού 
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νοήματος, που διακρίνει κάθε οργανισμό από τον άλλο και επηρεάζει τις στάσεις και 
συμπεριφορές των μελών (Robbins & Judge, 2011). Λειτουργεί ως παράγοντας συνοχής και 
σταθερότητας του οργανισμού, δύναται όμως να αποτελέσει και τροχοπέδη για την 
αποτελεσματικότητά του, ιδιαίτερα όταν είναι ισχυρή (Hoy & Miskel, 2013; Robbins & Judge, 
2011). Δημιουργείται ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης καταστάσεων που προκύπτουν στο 
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, θεωρείται έγκυρη από τα μέλη του οργανισμού και 
αποτελεί αντικείμενο μάθησης για τα νεοεισερχόμενα μέλη κατά τη διαδικασία της 
επαγγελματικής τους κοινωνικοποίησης, η οποία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
συντήρησή της (Robbins & Judge, 2011; Schein, 1990). 

Η σημασία της παρούσας εργασίας έγκειται στη συμβολή της στην περιγραφή και στον 
προσδιορισμό της έννοιας, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας της οργανωσιακής 
κουλτούρας στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησής 
της από τους/τις προϊστάμενους/νες και τους/τις εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης σχολικής 
βαθμίδας για την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση της κουλτούρας της εκάστοτε σχολικής 
μονάδας. Όμως, τα στοιχεία για την οργανωσιακή κουλτούρα του υπό μελέτη νηπιαγωγείου δεν 
μπορούν να γενικευτούν. Η κουλτούρα κάθε οργανισμού, η προσωπικότητά του, είναι 
διαφορετική, ενώ μία κουλτούρα, όσο αποτελεσματική κι αν είναι, δεν αποτελεί πανάκεια 
(Robbins & Judge, 2011). Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω μελέτη της οργανωσιακής 
κουλτούρας στην προσχολική εκπαίδευση και η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων από 
περισσότερα νηπιαγωγεία, σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα, ώστε να υπάρξει 
πληρέστερη περιγραφή και κατανόηση της έννοιας, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας της 
για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα. Με αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε να  δημιουργηθεί 
μια βάση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων, που θα συνδέει τη θεωρία με την πράξη και θα 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των 
νηπιαγωγείων. 
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκαν σημαντικές θετικές μεταβολές παγκοσμίως στη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και γενικότερα στο σύνολο της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Παρόλα αυτά 
διαπιστώνεται μειωμένη εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες θέσεις της εκπαιδευτικής διοικητικής 
ηγεσίας τόσο διεθνώς, όσο και στην Κύπρο. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει, με τη μέθοδο της 
δομημένης συνέντευξης, το προφίλ, τις απόψεις και τις εμπειρίες των γυναικών εκπαιδευτικών που 
κατέχουν ηγετική θέση στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, ώστε να ερμηνεύσει τα 
αίτια της περιορισμένης εκπροσώπησής τους στην εκπαιδευτική διοίκηση. Ως κύριο ερευνητικό 
συμπέρασμα προέκυψε ότι η περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου οφείλεται στις οικογενειακές υποχρεώσεις, στα στερεότυπα και στις 
προκαταλήψεις του περιβάλλοντός τους και σε εσωτερικούς - προσωπικούς λόγους, ενώ βασικά κίνητρα για 
την ανάληψη διοικητικών θέσεων αποτελούν: η προσφορά στον εκπαιδευτικό κλάδο τους και στην 
εκπαίδευση και η προσωπική τους επαγγελματική ανέλιξη.   
Λέξεις-κλειδιά: γυναίκες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ηγεσία, Κύπρος 

Εισαγωγή 
Οι σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις των τελευταίων 

δεκαετιών έχουν μεταβάλλει σημαντικά τα δεδομένα στο θεσμό της οικογένειας (Κατάκη, 1998; 
Dechaux, 2008) ωθώντας τη γυναίκα να ενταχθεί για ποικίλους λόγους στην αγορά εργασίας. 
Μολονότι έως τώρα η γυναίκα εργάστηκε σκληρά και αναντίρρητα προσέφερε σημαντικά 
ταυτόχρονα στην αγορά εργασίας και στην οικογένεια, συνεχίζει να υφίσταται τις προκαταλήψεις 
και τα στερεότυπα αναφορικά με την «ανωτερότητα» των ανδρών στο σύνολο της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής. 

Εστιάζοντας στην εκπαίδευση ως χώρο εργασίας παρατηρείται διαχρονικά μια ταύτιση του  
εκπαιδευτικού επαγγέλματος με το μητρικό ρόλο της γυναίκας, με αποτέλεσμα η σχολική μονάδα 
να θεωρείται προέκταση της οικογένειας, στην οποία η γυναίκα – μητέρα - δασκάλα προσφέρει 
την ευαισθησία, την αγάπη για τα παιδιά, την ευγένεια και την ανεκτικότητά της (Ζιώγου - 
Καραστεργίου, 2006). Παρόλα αυτά οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συχνά εξέφραζαν την ανασφάλεια 
και αβεβαιότητά τους αναφορικά με τον εργασιακό τους ρόλο, γεγονός που αποδίδεται στην 
ανεπαρκή εκπαίδευση και στην περιορισμένη αποδοχή τους από το σύνολο της κοινωνίας (Ζιώγου 
- Καραστεργίου, 2008). 

Παράλληλα, από τη μελέτη του εκπαιδευτικού τομέα ως φορέα εργασίας παρατηρείται, σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Κύπρο (Χαραλαμπίδου - Σολωμή, 2003), το 
φαινόμενο της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία του συστήματος 
(Morton, 2002) και από την άλλη της αυξημένης στις υπόλοιπες θέσεις. Αυτό το φαινόμενο 
προκάλεσε έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον στο διεθνή και ελλαδικό χώρο (Μαραγκουδάκη, 
1997; Limerick & Anderson, 1999; Coleman, 2005; Kyriakoussis & Saiti, 2006). 

Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει, με τη μέθοδο της δομημένης συνέντευξης, το 
προφίλ, τις απόψεις και τις εμπειρίες των γυναικών εκπαιδευτικών που κατέχουν ηγετική θέση 
στο χώρο της εκπαίδευσης στην Κύπρο, ώστε να ερμηνεύσει - κατανοήσει τα αίτια του 
φαινομένου της περιορισμένης εκπροσώπησης των γυναικών στην εκπαιδευτική διοίκηση, τα 
οποία δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς στον κυπριακό χώρο. 
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Η γυναίκα εκπαιδευτικός στην ηγεσία της εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Κύπρου 
Η εκπαίδευση αποτέλεσε προνομιακό πεδίο για τις γυναίκες στον κυπριακό χώρο στην 

προσπάθειά τους για επαγγελματική κατοχύρωση και ανέλιξη, καθώς και για κοινωνική 
καταξίωση. Παρόλα αυτά οι κύπριες εκπαιδευτικοί έτυχαν θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων 
όπως: η ισοτιμία, η ισομισθία κ.ά, μετά την ίδρυση της κυπριακής δημοκρατίας το 1964 
(Χαραλαμπίδου - Σολωμή, 2003). Στη συνέχεια από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 το κυπριακό 
κράτος επιδίωξε την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων για την ισότητα των φύλων ενισχύοντας 
σημαντικά την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών ως εργαζομένων στην 
εκπαίδευση (Αλεξάνδρου & Βρυωνίδης, 2008). Τα συγκεκριμένα μέτρα προκάλεσαν τεράστιες 
αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού των εκπαιδευτικών της Κύπρου ως προς το φύλο, με 
αποτέλεσμα οι γυναίκες σταδιακά να αποτελούν την πλειονότητα στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Χαραλαμπίδου – Σολωμή, 2003). 

Παράλληλα, συνιστά σχεδόν καθολική παραδοχή ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 
αποτελεί κατά κύριο λόγο «γυναικεία δουλειά» (Davis, 2003) τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, 
όσο και στην Ευρώπη (εκτός από την Τουρκία) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς 
παρέχει ευνοϊκές συνθήκες για την εκπλήρωση των υπόλοιπων υποχρεώσεων της γυναίκας σε 
οικογενειακό επίπεδο. Μολονότι οι γυναίκες υπεραντιπροσωπεύονται ως εργαζόμενες στην  
εκπαίδευση, δεν ισχύει το ίδιο στα ανώτερα επίπεδα διαχείρισης της εξουσίας και τους 
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση, όπου παρατηρείται μια ολοφάνερη μειωμένη 
αντιπροσώπευσή τους (Παπαναούμ, 1995; Μαραγκουδάκη, 1997; Morton, 2002; Davis, 2003; 
Χαραλαμπίδου - Σολωμή, 2003; Coleman, 2005; Kyriakoussis & Saiti, 2006; Kaparou & Bush, 
2007; Sanchez & Thornton, 2010). Αυτό το φαινόμενο προσδιορίζεται με τον όρο «γυάλινη 
οροφή» και φαίνεται ότι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες του εκπαιδευτικού 
συστήματος στην Κύπρο (Αλεξάνδρου & Βρυωνίδης, 2008), καθώς και παγκοσμίως. 

Η νομοθεσία για την ισότητα των δύο φύλων αποτελεί ισχυρά κατοχυρωμένο και 
αναπόσπαστο μέρος του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο οι γυναίκες εκπαιδευτικοί της 
Κύπρου, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαίες, φαίνεται ότι δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις 
ανώτερες και ανώτατες βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και ο δρόμος για την ισότιμη 
συμμετοχή τους στη εκπαιδευτική διοίκηση φαίνεται μακρύς και δύσκολος. Συνέπεια αυτού του 
φαινομένου είναι η περιγραφόμενη παραπάνω κατάσταση, στην οποία η κύπρια εκπαιδευτικός 
υπερεκπροσωπείται στις κατώτερες θέσεις της εκπαίδευσης, ενώ, αντιθέτως, εκπροσωπείται 
περιορισμένα στις ανώτερες διοικητικές θέσεις. 

Συνοψίζοντας οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν την πλειονότητα στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου, καθώς και παγκοσμίως. Όσον αφορά το επίπεδο 
διαχείρισης της εξουσίας εμφανίζεται το φαινόμενο της γυάλινης οροφής, το οποίο έχει ως 
συνέπεια την περιορισμένη αντιπροσώπευσή τους σε θέσεις εξουσίας – ηγεσίας στην εκπαίδευση.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Μεθοδολογία 
Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει το προφίλ, τις απόψεις και τις εμπειρίες των 

γυναικών εκπαιδευτικών που κατέχουν ηγετική θέση στο χώρο της εκπαίδευσης στην Κύπρο, 
ώστε να ερμηνεύσει - κατανοήσει τα αίτια του φαινομένου της περιορισμένης εκπροσώπησής τους 
στην εκπαιδευτική διοίκηση. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος  
της δομημένης συνέντευξης, στην οποία οι ερευνητές θέτουν κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις, 
καταγράφουν τις απαντήσεις και στη συνέχεια προβαίνουν στην κωδικοποίηση, καθώς και στη 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Αυτή η μέθοδος θεωρείται κατάλληλη για την κατανόηση 
των πεποιθήσεων, των εμπειριών, των αισθημάτων και των κρίσεων των ατόμων που λαμβάνουν 
μέρος (Creswell, 2011) και παρέχει τη δυνατότητα να αντληθούν τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά 
δεδομένα. 

Η ερευνητική μέθοδος της δομημένης συνέντευξης επιλέχθηκε με κριτήριο τον περιορισμένο 
αριθμό γυναικών εκπαιδευτικών που συμφώνησαν να συμμετέχουν στην έρευνα. Εάν δεν υπήρχε 
η μειωμένη διάθεση από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που κατέχουν ηγετική θέση για συμμετοχή 
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στην έρευνα, θα ήταν δυνατή η χρησιμοποίηση διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων. Η 
συνέντευξη είχε δομηθεί σε τέσσερα διακριτά μέρη που αφορούσαν: το προφίλ των 
συμμετεχουσών γυναικών, τα κίνητρά τους για την ανάληψη ηγετικών θέσεων στην εκπαίδευση, 
το ρόλο της οικογένειάς τους για ισορροπημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή, την επίδραση 
που έχουν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις στην απόφαση των γυναικών για 
επαγγελματική άνοδο, καθώς και τα εμπόδια που προκύπτουν από αυτές τις προκαταλήψεις. Κατά 
τη δόμηση της συνέντευξης δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποφυγή ερωτημάτων που θα 
μπορούσαν εν δυνάμει να θεωρηθούν ότι περιέχουν προκατάληψη ή καθοδήγηση, προκειμένου να 
ληφθούν κατά το δυνατόν πιο ανεπηρέαστες και ειλικρινείς απαντήσεις (Κυριαζή, 2002; 
Δαουτόπουλος, 2005; Creswell, 2011). 

Οι πραγματοποιηθείσες συνεντεύξεις ήταν στο σύνολό τους ατομικές και πρόσωπο με 
πρόσωπο. Ο χώρος διεξαγωγής της συνέντευξης επιλέχθηκε από τις συμμετέχουσες, προκειμένου 
να αισθανθούν πιο άνετα. Με στόχο να ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η 
μέθοδος της συνέντευξης οι συμμετέχουσες ενθαρρύνονταν να διατυπώσουν ανοικτά τη γνώμη 
τους και να περιγράψουν την προσωπική τους εμπειρία. Για την επίτευξη κλίματος εμπιστοσύνης 
και για λόγους εγκυρότητας και αξιοπιστίας του δείγματος αναλύθηκαν στις γυναίκες, πριν τη 
διεξαγωγή της συνέντευξης, διεξοδικά ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας. 
Παράλληλα, προσφέρθηκε στις ερωτώμενες η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διακόψουν τη 
συνέντευξη, εφόσον το επιθυμούσαν. 

Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα το Μάρτιο του 2015 και ήταν διάρκειας περίπου 15 λεπτών. 
Πριν την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων είχε υπάρξει πιλοτική εφαρμογή της έρευνας, 
προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στη διατύπωση και κατανόηση των 
ερωτημάτων. Για την καταγραφή των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε μαγνητόφωνο με τη 
συγκατάθεση των συμμετεχουσών. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρξε η συγκατάθεση των 
συνεντευξιαζόμενων γυναικών για τη χρήση μαγνητοφώνου, κρατήθηκαν ενδελεχείς σημειώσεις.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 10 γυναίκες που εργάζονταν στην περιοχή της Λευκωσίας, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,5% του συνόλου των γυναικών που κατέχουν διοικητική θέση στη 
δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο (Στατιστική Υπηρεσία, 2014). Συγκεκριμένα 
στην έρευνα συμμετείχαν τρεις βοηθοί διευθύντριες γυμνασίου, μία βοηθός διευθύντρια Α΄, δύο 
διευθύντριες γυμνασίου, μία διευθύντρια λυκείου και τρεις επιθεωρήτριες μέσης εκπαίδευσης.  

Μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε απομαγνητοφώνηση των 
ερωτήσεων, όσων ήταν καταγεγραμμένες σε μαγνητόφωνο, ενώ για τις δύο συνεντεύξεις, οι 
οποίες λήφθηκαν χωρίς την παρουσία μαγνητοφώνου, είχαν κρατηθεί λεπτομερείς σημειώσεις και 
καθαρογράφτηκαν οι απαντήσεις. Επιπροσθέτως, για τον έλεγχο της ακρίβειας της έρευνας 
επιλέχθηκε η διαδικασία του ελέγχου μελών, στην οποία ο ερευνητής ζητά από έναν ή 
περισσότερους συμμετέχοντες να προβούν στον έλεγχο της ακρίβειας όσων ανέφεραν στις 
συνεντεύξεις τους (Δαουτόπουλος, 2005; Creswell, 2011). 

Ερευνητικά ερωτήματα – Περιορισμοί της έρευνας 
Τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας αφορούν: τα κίνητρα των γυναικών 

για την ανάληψη ηγετικών θέσεων στην εκπαίδευση, το ρόλο της οικογένειας των γυναικών για 
ισορροπημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή, την επίδραση των στερεοτυπικών αντιλήψεων 
και προκαταλήψεων στην απόφαση των γυναικών για επαγγελματική άνοδο και πώς αυτές οι 
στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις προκαλούν εμπόδια στη μετέπειτα πορεία τους στις 
ηγετικές θέσεις. Στην έρευνα υπήρξαν ορισμένοι σημαντικοί περιορισμοί όπως: ο μικρός αριθμός 
συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν, η συλλογή στοιχείων μόνο από την περιοχή της Λευκωσίας και  
η δυσπιστία ορισμένων από τις ερωτώμενες στη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης. 

Αποτελέσματα 

Από τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με το SPSS19, προέκυψε ότι οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί είχαν κατά μέσο 
όρο ηλικία 57,7 έτη και στη συντριπτική πλειονότητά τους ήταν έγγαμες (80%) με παιδιά (90%). 
Στην εκπαίδευση είχαν υπηρετήσει κατά μέσο όρο 28,7 έτη και ασκούσαν διοικητικά καθήκοντα 
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σε ηγετική θέση της εκπαίδευσης κατά μέσο όρο 5,5 έτη. Το 60% κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο, 
κυρίως στη διοίκηση της εκπαίδευσης, το 10% διδακτορικό, ενώ το 30% είχε λάβει ετήσια 
μετεκπαίδευση. 

Το βασικό κίνητρο για την ανάληψη διοικητικής θέσης ήταν για το 70% των συμμετεχουσών 
στην έρευνα η κάλυψη της ανάγκης τους για μεγαλύτερη προσφορά στον εκπαιδευτικό κλάδο 
τους και ευρύτερα στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα, το 30% αναφέρθηκε και στη βαθύτερη 
ανάγκη για επαγγελματική ανέλιξη. Αναφορικά με την ύπαρξη ενδιαφέροντος για μελλοντική  
διεκδίκηση ανώτερης θέσης ευθύνης το 20% εκφράζεται απολύτως θετικά σε αυτό το ενδεχόμενο, 
ενώ αντίστοιχο ποσοστό εκφράζεται θετικά υπό προϋποθέσεις, καθώς λόγω της οικονομικής 
κρίσης που βιώνει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει αναστολή των προαγωγών στο 
χώρο της εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή το 60% των γυναικών δεν εξέφρασε επιθυμία να ανέλθει 
περαιτέρω στην εκπαιδευτική διοίκηση, καθώς αυτή η εξέλιξη αφενός θα τις απομάκρυνε πλήρως 
από το σχολείο και την καθημερινή επαφή με τους μαθητές, αφετέρου θα συνεπάγονταν 
αυξημένες ευθύνες λόγω θέσης, καθώς και υποχρεωτική εκπαιδευτική θητεία - υπηρεσία σε άλλη 
περιοχή. 

Το σύνολο των ερωτώμενων γυναικών υποστήριξαν ότι η αντίστοιχη επιστημονική κατάρτιση 
είναι απαραίτητο εφόδιο για τις θέσεις της διοίκησης στον εκπαιδευτικό χώρο, ενώ το 30%  
προσθέτουν ως σημαντικούς παράγοντες την εμπειρία και το ταλέντο στη διοίκηση. Παράλληλα, 
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να έχει το άτομο που ασκεί εκπαιδευτική 
ηγεσία, το 50% επισήμαναν ότι δεν ξεχωρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε ανδρικά και 
γυναικεία. Συγχρόνως, όμως, η πλειονότητα των ερωτώμενων (70%) θεωρούν ότι υφίστανται 
ουσιαστικές διαφορές στο τρόπο που διοικούν οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες 
επιβεβαιώνοντας την άποψη της Δαράκη (2007), ενώ για το 30% το φύλο δε διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο, σε αντίθεση με το χαρακτήρα και τις πεποιθήσεις του κάθε ανθρώπου. 

Σχετικά με τις διαφορές στον τρόπο διοίκησης το σύνολο των γυναικών που συμμετείχαν στην 
έρευνα κάνουν εκτενή λόγο για την πιο προγραμματισμένη, επικοινωνιακή και διεισδυτική στην 
ομάδα των εκπαιδευτικών γυναικεία διοίκηση, σε σχέση με την ανδρική. Οι γυναίκες που ασκούν 
διοίκηση συνηθίζουν να λειτουργούν συνεργατικά και διπλωματικά, προκειμένου να επιλύσουν  
προβλήματα και να υλοποιήσουν στόχους. Την ίδια στιγμή στην πλειονότητά τους (70%) οι 
συμμετέχουσες στην έρευνα εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους αναφορικά με την 
επιβολή ποινών σε περιπτώσεις δύσκολων πειθαρχικών παραπτωμάτων. Στην ουσία εμμέσως 
γίνεται λόγος για ένα γυναικείο στυλ διοίκησης που διέπεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
όπως: ο προγραμματισμός, η καλή επικοινωνία κ.ά, το οποίο έχει επισημανθεί και από 
προηγούμενες έρευνες (Παπαναούμ, 1995; Μαραγκουδάκη, 1997). 

Παράλληλα, το 50% των ερωτώμενων θεωρούν ότι δικαιολογημένα οι γυναίκες επικαλούνται 
τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις ως την κύρια αιτία για τη μη συμμετοχή τους στην ηγεσία της 
εκπαίδευσης, ενώ το 30% υποστηρίζουν ότι τέτοιες αναφορές είναι εν μέρει δικαιολογημένες, 
κυρίως όταν δεν υπάρχει βοήθεια στις οικογενειακές υποχρεώσεις από το σύζυγο, τους συγγενείς 
ή βοηθητικό προσωπικό. Από τις δοθείσες στην έρευνα απαντήσεις διαφαίνεται να επιβεβαιώνεται 
η άποψη που κυριαρχεί στην ελληνική βιβλιογραφία (Μαραγκουδάκη, 1997; Χατζηπαναγιώτου, 
1997), η οποία υποστηρίζει ότι η πολυεπίπεδη φροντίδα της οικογένειας δεν αφήνει στις γυναίκες 
ιδιαίτερα περιθώρια για την κατάληψη ανώτερων διοικητικών θέσεων, οπότε αυτές αναγκάζονται 
να αναστείλουν τις φιλοδοξίες τους και να περιορίζονται στις κατώτερες θέσεις της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας. Την ίδια στιγμή συντριπτικά καταφατικές (90%) ήταν οι απαντήσεις στο ερώτημα αν μια 
γυναίκα, η οποία εργάζεται στην εκπαίδευση δύναται να συνδυάσει τις οικογενειακές και τις  
διοικητικές της υποχρεώσεις, παρόλο που την ίδια στιγμή το 20% των γυναικών που συμμετείχαν 
στην έρευνα υφίσταται σημαντική πίεση χρόνου, ώστε να φανούν συνεπείς στις οικογενειακές και 
επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. 

Στο ερώτημα αναφορικά με την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στο 
χώρο της εκπαίδευσης φαίνεται ότι οι κύριες αιτίες μπορούν να συνοψιστούν: στις οικογενειακές 
υποχρεώσεις των γυναικών, στα στερεότυπα και στις προκαταλήψεις του περιβάλλοντός τους και 
σε εσωτερικούς - προσωπικούς λόγους που αφορούν το φόβο ανάληψης ευθυνών, τη χαμηλή 
αυτοπεποίθησή τους και την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την κατάληψη ανώτερων 
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διοικητικών θέσεων. Όσον αφορά τις κοινωνικές προκαταλήψεις το 50% των συμμετεχουσών 
στην έρευνα τις θεωρούν ως βασική αιτία διαιώνισης του υπό διερεύνηση φαινομένου. 
Επιπροσθέτως, το 20% εστιάζει στην επιπρόσθετη μοριοδότηση που λαμβάνουν οι άντρες για τα 
χρόνια της θητείας τους στον κυπριακό στρατό, καθώς αυτή η μοριοδότηση τους οδηγεί νωρίτερα 
σε προαγώγιμη θέση σε σχέση με τις γυναίκες. Συγχρόνως, σε ποσοστό 90% εκφράζουν την 
άποψη ότι υφίστανται στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις γυναίκες που ασκούν διοικητικά 
καθήκοντα στην εκπαίδευση, ενώ μόνο το 10% θεωρεί ότι οι προκαταλήψεις στο χώρο της 
εκπαίδευσης έχουν εξαλειφθεί. Συνεπώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι διαιωνίζεται το στερεότυπο 
του άντρα ηγέτη, ο οποίος φαίνεται να θεωρείται καταλληλότερος για να διοικεί και να ηγείται. 

Το 40% των ερωτώμενων γυναικών δήλωσε ότι υφίσταται μεγαλύτερη οικειότητα των 
μαθητών με τις γυναίκες βοηθούς και διευθύντριες, η οποία πιθανότατα να οφείλεται σε αδυναμία 
«αποτίναξης» του μητρικού τους ρόλου. Παρόλα αυτά στο σύνολό τους οι συμμετέχουσες στην 
έρευνα δε θεωρούν ότι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι επιτροπές κρίσεις εκφράζουν 
συγκεκριμένη προτίμηση ως προς το φύλο του διοικητικού ηγέτη. Ειδικότερα, ως προς τις 
επιτροπές κρίσης δεν υπάρχει καμία αναφορά σε διακρίσεις, καθώς έχουν θεσπιστεί αυστηρά 
κριτήρια επιλογής, τα οποία αφήνουν μικρό περιθώριο για υποκειμενική κρίση. Μια εξαίρεση στο 
παραπάνω φαινόμενο αποτελεί σύμφωνα με το 20% των ερωτώμενων η περίπτωση των 
κομματοποιημένων ή συνδικαλιζόμενων υποψηφίων, καθώς θεωρούν ότι αυτοί / ες τυγχάνουν 
κάποιας εύνοιας ανεξαρτήτως φύλου. 

Από τα παραπάνω μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η εκπαιδευτικός που κατέχει ηγετική θέση 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου είναι συνήθως μεγαλύτερη από 55 ετών, έχει 
περισσότερα από 25 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας και αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση από 
την προσωπική της ανάγκη να προσφέρει στον εκπαιδευτικό της κλάδο και ευρύτερα στην 
εκπαίδευση, καθώς και για λόγους προσωπικής ανέλιξης, οι οποίοι, όμως, περιορίζονται κυρίως 
στις θέσεις που ήδη κατέχουν. Οι συμμετέχουσες αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά την επιστημονική 
κατάρτιση αναφορικά με τη διοίκηση και σκιαγραφούν ένα γυναικείο στυλ διοίκησης, μολονότι 
υποστηρίζουν ότι το ανδρικό στυλ διοίκησης δε διαφέρει από το γυναικείο. Παράλληλα, εκτιμούν 
ότι μια γυναίκα μπορεί να ανταπεξέλθει επιτυχημένα ταυτόχρονα στον οικογενειακό και 
διοικητικό της ρόλο, αν και θεωρούν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν αφήνουν ιδιαίτερα 
περιθώρια εξέλιξης στη γυναίκα. Συγχρόνως, αναφέρουν ως κύριες αιτίες της περιορισμένης 
συμμετοχής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης τις οικογενειακές 
υποχρεώσεις, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις του περιβάλλοντός τους και τους εσωτερικούς 
- προσωπικούς λόγους που αφορούν το φόβο ανάληψης ευθυνών, τη χαμηλή αυτοπεποίθησή τους 
και την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την κατάληψη ανώτερων θέσεων. 

Συμπεράσματα 

Από όσα αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα 
συμπεράσματα. Πρώτον σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς και στον κυπριακό χώρο 
παρατηρείται το φαινόμενο οι γυναίκες εκπαιδευτικοί να αποτελούν την πλειονότητα στις 
σχολικές μονάδες, ενώ την ίδια στιγμή να εκπροσωπούνται μειωμένα στις ανώτερες διοικητικές 
θέσεις της εκπαίδευσης. Δεύτερον η γυναίκα εκπαιδευτικός, η οποία κατέχει σημαντική 
διοικητική θέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο φαίνεται ότι την αναλαμβάνει 
κυρίως για λόγους προσφοράς στον εκπαιδευτικό κλάδο της και στην εκπαίδευση και 
δευτερευόντως για λόγους επαγγελματικής ανέλιξης. Ως τρίτο σημαντικό συμπέρασμα προέκυψε 
ότι η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης 
οφείλεται στις οικογενειακές υποχρεώσεις, στα στερεότυπα και στις προκαταλήψεις του 
περιβάλλοντός τους, καθώς και σε εσωτερικούς - προσωπικούς λόγους που αφορούν το φόβο 
ανάληψης ευθυνών, τη χαμηλή αυτοπεποίθησή τους και την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος 
για την κατάληψη ανώτερων θέσεων. Επίσης, τεκμαίρεται από την έρευνα ως συμπέρασμα η 
ύπαρξη ενός ιδιαίτερου στυλ διοίκησης των γυναικών, στο οποίο οι ίδιες αποδίδουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, παρόλο που εκτιμούν ότι δε διαφέρει ουσιαστικά από το αντίστοιχο των ανδρών. 

Καταληκτικά, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών 
σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου οφείλεται κατά κύριο 
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λόγο στις οικογενειακές υποχρεώσεις, στα στερεότυπα και στις προκαταλήψεις του περιβάλλοντός 
τους και σε εσωτερικούς - προσωπικούς λόγους, ενώ τα βασικά κίνητρα για την ανάληψη αυτών 
των θέσεων αποτελούν η προσφορά στον εκπαιδευτικό κλάδο τους και στην εκπαίδευση, καθώς  
και η  επαγγελματική τους εξέλιξη.   
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Περίληψη 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ποιότητα της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά του διευθυντή –ηγέτη του σχολείου. Το ενδιαφέρον σχετικά 
με την εκπαιδευτική ηγεσία έχει αυξηθεί περισσότερο, επειδή σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο 
υποστηρίζεται ότι ο ηγέτης-διευθυντής μπορεί να ενθαρρύνει και να προάγει τη μάθηση μαθητών και 
εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, η οποία είναι καθοριστική συνιστώσα της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου(Bush, 2007). Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης αναφορικά με το ποια χαρακτηριστικά θεωρούν ότι πρέπει να έχει ο διευθυντής –ηγέτης και το 
ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος τουστην προαγωγή της μάθησης στη σχολική μονάδα. 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ηγεσία, μάθηση 

Εισαγωγή 
Σε πολλές χώρες αναγνωρίζεται σήμερα ότι η αποτελεσματική διοίκηση των σχολείων 

συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη 
της κοινωνίας (Bush, 2007). Η αντίληψη ότι η ποιότητα της εκπαιδευτικής ηγεσίας επηρεάζει 
σημαντικά τη λειτουργία του σχολείουαλλά και τη βελτίωση συνολικά του εκπαιδευτικού έργου 
μέσω της μάθησης,κερδίζει συνεχώς έδαφος. Σε πολλές χώρες του κόσμου υπερισχύει η άποψη 
ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών συνδέεται και με την αποτελεσματική διοίκηση των 
σχολείων, τη διοίκηση δηλαδή από διευθυντές που διακρίνονται για τις ηγετικές τους ικανότητες. 
Η μάθηση βελτιώνεται όταν οι δάσκαλοι υποστηρίζονται καθημερινά από 
εξαιρετικάαποτελεσματικούς ηγέτες/διευθυντές, αναφέρει ο Bush (2007). Στην Ελλάδα αυτή η 
τάση δεν έχει ακόμα επηρεάσει τη λειτουργία της διοίκησης της εκπαίδευσης κυρίως εξαιτίας του 
τρόπου οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και του εκπαιδευτικού συστήματος (Κουτούζης, 
2008·Σαΐτης, 2008), αλλά και της μη ανάπτυξης των σχετικών σπουδών (Κατσαρός, 2008). Στο 
πλαίσιο αυτού του προβληματισμού θελήσαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το ποια χαρακτηριστικά θεωρούν ότι πρέπει να έχει ο 
διευθυντής –ηγέτης και το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του στην ενθάρρυνση της μάθησης στη 
σχολική μονάδα. Είναι αυτονόητο ότι στην έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας 
συμπεριλαμβάνονται τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες {Στην παρουσίαση αυτή για λόγους 
οικονομίας της έκτασης του κειμένου χρησιμοποιούμε τη λέξη Διευθυντής και όχι και 
Διευθύντρια}. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι ενώ οι γυναίκες αποτελούν την 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών,  ο αριθμός των θέσεων που καταλαμβάνουν στην ιεραρχία της 
διοίκησης είναι δυσανάλογα μικρός. Όπως, αναφέρει η Μαραγκουδάκη ο αποκλεισμός των 
γυναικών από τη διοίκηση είναι ένα σημαντικό ζήτημα με πολλές προεκτάσεις και πολλούς 
αποδέκτες…. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, αναφέρει η ίδια, ότι ο αποκλεισμός αυτός 
αντανακλά και συγχρόνως συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων σχέσεων ανάμεσα στα 
φύλα και στην εκπαίδευση (Μαραγκουδάκη, 1997). 
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Εκπαιδευτική ηγεσία και μάθηση: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις 
Στις θεωρητικές προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική ηγεσία στο πεδίο της διοίκησης της 

εκπαίδευσης συναντώνται μοντέλα-τύποι ηγεσίας ταξινομημένα σε κατηγορίες, όπως: στην 
αυταρχική ηγεσία (authoritarianleadership), στην εκπαιδευτική ηγεσία (educationalleadership), 
στη διοικητική ηγεσία (administrativeleadership), στη μετασχηματιστική ηγεσία 
(transformationalleadership) και στη συμμετοχική ηγεσία (participativeleadership). Το μοντέλο 
της συμμετοχικής διοίκησης προκρίνεται περισσότερο σήμερα, επειδή η συμμετοχή στηρίζεται 
στις επικρατούσες δημοκρατικές αρχές, επειδή ακόμα η ηγεσία είναι δυνητικά διαθέσιμη για κάθε 
ενδιαφερόμενο, που νομιμοποιείται να την έχει και επειδή γενικότερα ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα του σχολείου (Bush, 2007· Σαΐτης, 2008).Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι το 
κατάλληλο σχολικό κλίμα, το πρότυπο ηγετικής συμπεριφοράς, η συμμετοχική διοίκηση 
συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου (Everardetal, 2004 ̇
Καμπουρίδης, 2002̇ Κατσαρός, 2008). 

Ο Robinson στο βιβλίο του «Άλλη λογική» (2011) αναφέρει ότι καθώς η τεχνολογική και 
οικονομική επανάσταση κερδίζει έδαφος, τα εκπαιδευτικά συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο 
μεταρρυθμίζονται με στόχο τη «βελτίωσή τους» και όχι την αλλαγή τους και προτείνει τον άμεσο 
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης με στόχο να είναι δυνατή η καλλιέργεια όλου του φάσματος 
των ταλέντων των μαθητών, με στόχο τη μάθηση. Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται ένα ευρύτερο 
σχολικό πρόγραμμα, ένα ευέλικτο φάσμα διδακτικών στυλ και βεβαίως ικανοί και δημιουργικοί 
ηγέτες- διευθυντές των σχολείων που θα υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια. 

Σε άρθρο του ο Schleicher (2012) αναφέρει ότι, σε πολλές χώρες του κόσμου έχουμε μια 
ραγδαία αύξηση του αριθμού των ατόμων με υψηλά προσόντα. Τα πιο αναπτυγμένα εκπαιδευτικά 
συστήματα έχουν φιλόδοξους στόχους για τους μαθητές τους ενώ παράλληλα προετοιμάζουν τους 
εκπαιδευτικούς ώστε να διδάξουν τους μαθητές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους. Ταυτόχρονα ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου αναβαθμίζεται. Ο διευθυντής παύει να 
είναι διαχειριστής της σχολικής μονάδας, αλλά με την παροχή ειδικής εκπαίδευσης και  με 
ταυτόχρονη υποστήριξη και υιοθέτηση κινήτρων, αναδεικνύεται σε ηγέτη. 

Σε μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και του Τορόντο, υπό την αιγίδα του 
WallaceFoundation (2010), αναφέρεται ότι παγκοσμίως σήμερα η εκπαίδευση θεωρείται πολύ 
σημαντικός παράγοντας για τη μάθηση και την ανάπτυξη. Στις ΗΠΑ, έχει δημιουργηθεί ένα 
κίνημα, που ονομάζεται «TeacherPoweredSchools», το οποίο ανατρέπει το παραδοσιακό 
ιεραρχικό σύστημα διοίκησης των σχολείων με τη διοίκηση να ασκείται από ομάδες 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν όλη την ευθύνη για την καλή λειτουργία του σχολείου ή ενός 
τμήματος αυτού, όπως: την επιλογή συναδέλφων, την αξιολόγηση, τη χρηματοδότηση και τις 
υποδομές, αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο να πρέπει να στοχεύει σε υψηλούς 
στόχους μάθησης (Barseghian, 2014• TeacherPoweredSchools, 2014). 

Η εκπαιδευτική ηγεσία επηρεάζει την ποιότητα των σχολείων μέσω της μάθησης, είναι μια 
ισχυρή δύναμη, που μπορεί να βελτιώσει τη σχολική αποτελεσματικότητα παρέχοντας καλύτερη 
εκπαίδευση στους μαθητές τους (Bush, 2007). Η ενθάρρυνση για μάθηση όμως δεν αφορά μόνο 
τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι για να είναι αποτελεσματικοί πρέπει να 
επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, να συνεχίζουν να επιμορφώνονται σε νέα ζητήματα. Οι 
Διευθυντές –ηγέτες πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς σε αυτήντην κατεύθυνση. 

Στην Ελλάδα αυτή η τάση, όπως αναφέραμε παραπάνω, δεν έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση 
εξαιτίας κυρίως του τρόπου οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, του χαρακτήρα του 
εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και της καθυστέρησης, που παρουσιάζει η ανάπτυξη των 
σχετικών σπουδών (Κατσαρός, 2008). Τελευταία όμως, και μετά την ψήφιση του ν.3818/2010, 
έχει αρχίσει να γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διευθυντών των σχολικών 
μονάδων και των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης και αρκετά πανεπιστήμια προσφέρουν 
μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης. 
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Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή- ηγέτη 

Σε αντίθεση με τις παραπάνω θέσεις, στις περισσότερες χώρες σήμερα, οι στόχοι της 
εκπαιδευτικής μονάδας υλοποιούνται από τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι όμως 
επηρεάζονται και πιέζονται από το εξωτερικό περιβάλλον, περιορίζονται από νόμους και 
εγκυκλίους, που έχουν στόχο την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής, αδιαφορώντας για τις 
ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες της δικής τους σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 2008̇).  

Στο πλαίσιο αυτό, το ερώτημα που τίθεται είναι: ποια είναι τα χαρακτηριστικά, που πρέπει να 
έχουν οι διευθυντές σχολείων ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν την κυβερνητική πολιτική στις 
ανάγκες της σχολικής μονάδας και να αναπτύσσουν εναλλακτικές πολιτικές στηριγμένες στις 
αξίες και στο όραμά τους;   

Στην κατεύθυνση αυτή ο Tricker (2005) αναφέρει αποτελέσματα ερευνών, στις οποίες τα 
χαρακτηριστικά του διευθυντή –ηγέτη κατηγοριοποιήθηκαν σε επτά άξονες: στρατηγική αντίληψη 
και λήψη αποφάσεων, αναλυτική κατανόηση, επικοινωνία, αλληλεπίδραση με τους άλλους, 
διοίκηση, επίτευξη αποτελεσμάτων. Ο Adair (2009) αναδεικνύει, επίσης, ως σημαντικά 
χαρακτηριστικά τη δυνατότητα επικοινωνίας και καλλιέργειας φιλικού και συνεργατικού κλίματος 
με άλλους οργανισμούςκαι με την τοπική κοινωνία· αλλά και στοιχεία της προσωπικότητας του 
ατόμου, όπως καλοσύνη, κατανόηση, αίσθηση του δικαίου, τιμιότητα, εξυπνάδα και εμπειρία. 

Σε έρευνα που έγινε στην Κύπρο με συνεντεύξεις από αποτελεσματικούς διευθυντές 
δημοτικών σχολείων, εντοπίστηκαν χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε 
τρεις άξονες: χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και όραμα, διοικητική ικανότητα, 
αλληλεπίδραση με τους άλλους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ερευνητές παρατηρούν, ότι οι 
διευθυντές των σχολείων παρουσιάζονται ως αυθόρμητοι και αυτοσχεδιάζουν πολύ κατά την 
άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων,γι’ αυτό η πλειοψηφία τους είναι θιασώτες της 
θεωρίας των «κληρονομικών χαρακτηριστικών ηγεσίας» και του «συστήματος μαθητείας» για την 
εκμάθηση των διευθυντικών καθηκόντων, έστω και αν παραδέχονται ότι πρέπει να μάθουν και 
κάποιες θεωρίες για να βελτιώσουν το προσωπικό τους στυλ (Brauckman&Πασιαρδής, 2008). 

Το διεθνές πρόγραμμα επιτυχημένης σχολικής ηγεσίας/διεύθυνσης (ISSPP), το οποίο ξεκίνησε 
το 2001 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μελετά ταχαρακτηριστικά επιτυχημένων διευθυντών 
σχολείων από διάφορες χώρες του κόσμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Οι διευθυντές των αγγλικών 
και των σουηδικών σχολείων επενδύουν αρκετό χρόνο στην ανάπτυξη των σχέσεων τόσο με τους 
γονείς, όσο και με την τοπική κοινότητα, ώστε να συμπεριληφθούν στη μαθησιακή και στη 
σχολική διαδικασία όλοι οι φορείς. Η επιτυχημένη σχολική ηγεσία στα νορβηγικά σχολεία, 
περιγράφεται ως μια ομαδική προσπάθεια, που  ασκείται μέσα από την καθημερινή συνεργασία. 
Οι διευθυντές στα σχολεία της Δανίας υποστηρίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη 
αποφάσεων και καλλιεργούν με αυτούς κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Στην Τασμανία, οι 
διευθυντές χαρακτηρίζονται από αξίες όπως ειλικρίνεια, συμπάθεια και εμπιστοσύνη και 
προωθούν τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, τον καταμερισμό της ηγεσίας και τη συνεχή 
επαγγελματική επιμόρφωση. Στη Βικτώρια, οι διευθυντές δίνουν μεγάλο βάρος στο σχολικό 
περιβάλλον, είναι ισχυροί ηγέτες και περιγράφονται ως επίμονοι, αποφασιστικοί, δυναμικοί και με 
πάθος για υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα. Στον Καναδά, οι διευθυντές ενεργούν ως πρότυπα 
μίμησης, προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς εξατομικευμένη υποστήριξη και τους προκαλούν σε 
ολοένα υψηλότερα επίπεδα εργασίας. Στην Κίνα, πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να 
μάθουν εάν τους δοθούν οι υποδομές μέσα σε ένα ζεστό μαθησιακό περιβάλλον, ενώ στις ΗΠΑ, 
χρησιμοποιούν πρακτικές όπως ανάπτυξη προσωπικού, ενδυνάμωση των εμπλεκομένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, διαχείριση της αλλαγής, επικοινωνία. Στο Τέξας, γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά σε μια διευθύντρια, η οποία ήταν «ορατή» σε ολόκληρο το σχολείο και είχε μια 
στρατηγική ώστε «κανείς να μη μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε τι έκανε» (Πασιαρδής, 2012).  

Στην Κύπρο, επιπλέον,οι διευθύντριες, που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα, 
προσανατολίστηκαν σε ικανότητεςόπως: δημιουργία θετικών και ανθρώπινων σχέσεων, βελτίωση 
των μαθησιακών επιδόσεων και βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών, δημιουργία ισχυρής 
κουλτούρας συνεργασίας μέσα στη σχολική μονάδα. Εστίασαν σε ένα δημοκρατικό και 
ανθρώπινο τρόπο ηγεσίας, με υποστήριξη των συναδέλφων τους, παροχή εξατομικευμένης 
στήριξης στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δημιουργία στενής επαφής και επικοινωνίας με 
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όλους τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως με τους γονείς, τη σχολική εφορία, το δήμο, την 
εκκλησία, την αστυνομία, τα γειτονικά σχολεία (Πασιαρδής, 2012). 

Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν απολύτως κοινά 
χαρακτηριστικά, ταξινομημένα με κριτήρια, που πρέπει να έχει ο αποτελεσματικός διευθυντής-
ηγέτης. Αντίθετα παρουσιάζεται πληθώρα χαρακτηριστικών προσωπικότητας και ικανοτήτων. 
Ωστόσο, υπάρχουν και χαρακτηριστικά κοινά, όπως: η ύπαρξη προσωπικού οράματος, η 
ικανότητα συνεργασίας, η καλή γνώση του νομοθετικού πλαισίου, η ικανότητα λήψης 
αποφάσεων, αλλά και στοιχεία του χαρακτήρα, όπως η υιοθέτηση αξιών και η 
αντιληπτικότητα(Μπουραντάς, 2005 ̇Σαΐτης, 2008). 

Η εκπαιδευτική ηγεσία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και διακρίνεται για 
την πολυπλοκότητά του. Στηρίζεται σε νόμους-πλαίσιο, καθώς και σε ένα μεγάλο αριθμό 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που τροποποιούν, συμπληρώνουν ή βελτιώνουν 
προγενέστερους νόμους και διατάγματα και έτσι καθίσταται δύσκολη η ανεύρεση και η ερμηνεία 
των ισχυουσών διατάξεων. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι 
σχολικές μονάδες είναι στη βάση της διοικητικής πυραμίδας με το Υπουργείο Παιδείας να 
βρίσκεται στην κορυφή. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι 
περιορισμένος και περιλαμβάνει κυρίως εκτελεστικές και ελάχιστες διοικητικές αρμοδιότητες. Οι 
διοικητικές αρμοδιότητες εντοπίζονται στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων, 
στο λειτουργικό (βραχυπρόθεσμο) προγραμματισμό, στην αποτελεσματικότερη οργάνωση του 
σχολείου και του προσωπικού, στην καθοδήγηση και παρακίνηση του προσωπικού και στον 
έλεγχο λειτουργιών του σχολείου, όπου περιορισμένα το νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει 
(Κουτούζης, 2008̇ Σαΐτης, 2008). Η πολύπλοκη εκπαιδευτική νομοθεσία, το δύσκαμπτο 
συγκεντρωτικό σύστημα και ο επιτακτικός χαρακτήρας των καθημερινών προβλημάτων 
αλλοτριώνουν τη σκέψη και το όραμα των στελεχών, τα οποία δεν έχουν τα περιθώρια και τη 
δύναμη να αναπτύξουν το εκπαιδευτικό έργο, που έχουν οραματιστεί (Κατσαρός, 2008). 

Για την ιστορία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αναφορά της Μωραΐτου–Βάσσου (1960), η οποία, περιγράφοντας τις ιδιότητες της 
προσωπικότητας του σχολικού ηγέτη, κάνει αναφορά σε σωματικά χαρακτηριστικά (π.χ. ύψος), 
που συνυπολογίζονταν παλαιότερα στην επιλογή ενός διευθυντή σχολείου ή επιθεωρητή! Ωστόσο, 
η ίδια,  προσανατολισμένη σε καινοτόμες -για την εποχή της- ιδέες, επισημαίνει την αναγκαιότητα 
της ομαδικής εργασίας ως παράγοντα αποτελεσματικής ηγεσίας, γράφοντας ότι: ο σχολικός 
ηγέτης θα πρέπει να μυεί τους συναδέλφους του στους εκπαιδευτικούς σκοπούς, να συνεργάζεται 
μαζί τους, να αναπτύσσει πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης, να μη δημιουργεί προσωπικές 
δυσαρέσκειες. Αυτή η παλιότερη άποψη είναι και σήμερα επίκαιρη ως «ικανότητα του 
συνεργάζεσθαι» και οδηγεί στην ανάγκη ο σημερινός διευθυντής- ηγέτης να είναι γνώστης της 
ψυχολογίας του ατόμου και των ομάδων (Σαΐτης, 2008) και στην ανάγκη ενίσχυσης της 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη λειτουργία του σχολείου μέσα από την εργασία τους σε 
ομάδες (teamworking) (Everardetal, 2004). 

Σε πρόσφατη έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μελετήθηκε ο τρόπος που ασκείται η 
διοίκηση στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ανιχνεύθηκαν οι τάσεις για 
τα σχήματα διοίκησης της εκπαίδευσης στο μέλλον. Στην έρευνα πήραν μέρος ενενήντα επτά 
διευθυντές σχολείων. Σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, οι διευθυντές θεωρούν ότι ο κύριος 
ρόλος τους είναι να εφαρμόζουν τις εγκυκλίους, να διασφαλίζουν την ηρεμία και τη συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Να αναθέτουν επίσης καθήκοντα 
στους εκπαιδευτικούς και να ελέγχουν σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν αυτοί τα καθήκοντά τους. Σε 
ποσοστό άνω του 75%, οι διευθυντές απάντησαν ότι θα ήθελαν να είναι σε θέση να 
προσαρμόζουν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς το ωρολόγιο πρόγραμμα ανάλογα με τις 
ανάγκες της σχολικής μονάδας, να συνδιαμορφώνουν με τους εκπαιδευτικούς το πρόγραμμα 
σπουδών, να προβαίνουν σε αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, να επιλέγουν θέματα 
επιμόρφωσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, να διαχειρίζονται αυτόνομα (χωρίς την 
παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας) τη σχολική μονάδα (Κουλουμπαρίτση, χ.χ.). Τα 
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αποτελέσματα αυτής της έρευνας φανερώνουν, κατά τη γνώμη μας, τις αντιφάσεις που βιώνουν οι 
διευθυντές στο σημερινό σχολείο, ανάμεσα στον εκτελεστικό ρόλο που υιοθετούν ως μέλη ενός 
ιστορικά διαμορφωμένου συστήματος, αλλά και τον ενστερνισμό νέων στοιχείων (πχ., 
συνδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος της σχολικής μονάδας), που η σύγχρονη 
πραγματικότητα επιτάσσει. 

Σε έρευνες όμως, που αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διοίκηση 
του σχολείου στη χώρα μας, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και σε «άτεγκτους και αυταρχικούς» 
διευθυντές, που είχαν συναντήσει (Χατζηπαναγιώτου, 2003), σε διευθυντές που δεν στηρίζουν την 
κουλτούρα και τους πειραματισμούς, σε διευθυντέςπου δεν είναι αποτελεσματικοί στη διαχείριση 
των οικονομικών του σχολείου (Μεριχωβίτης, 2012).  

Η έρευνα 

Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού,η έρευνά μας είχε στόχο τη διερεύνηση των 
απόψεων εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι πρέπει να έχει ο διευθυντής – ηγέτης στο σημερινό σχολείο, 
καθώς και το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλοςτου σχετικά με την ενθάρρυνση της μάθησης στη 
σχολική μονάδα. Τα ερευνητικά δεδομένα, που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία, είναι τα 
αποτελέσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-15 και ο πληθυσμός-στόχος 
ήταν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ όλης της Ελλάδας. Στα μελλοντικά μας 
σχέδια  είναι να απευθυνθούμε και σε εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων και Δημοτικών 
προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 104 
εκπαιδευτικοί εκ των οποίων το 22% υπηρετεί σε ημιαστική περιοχή (μέχρι 10.000 κάτοικοι), το 
32% σε αστική περιοχή (μέχρι 50.000 κάτοικοι) και το 46% υπηρετεί σε μεγάλο αστικό κέντρο. 
Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, 
δομημένο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά με τη δυνατότητα- σε κάθε ερώτηση- της έκφρασης 
της άποψης του ερωτώμενου εφόσον το επιθυμούσε.Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη 
βοήθεια φύλλου excel.  

Ο Διευθυντής στο σημερινό σχολείο  
Στην ερώτηση «από τι εξαρτάται η επιτυχία του έργου ενός διευθυντή στο σχολείο;» οι  

απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι: από το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του (87%), από 
την πρότερη διοικητική του εμπειρία: ως διευθυντής σχολείου (52%), ως υποδιευθυντής (44%). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική και την 
επαγγελματική εμπειρία που μπορεί να έχει ένας διευθυντής έξω από το χώρο της εκπαίδευσης 
(36%). Πιθανόν, οι διευθυντές αυτοί, έχοντας εργαστεί σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον,  να 
απόκτησαν  επιπλέον ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Σύμφωνα με το 59% των εκπαιδευτικών, το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, η 
γραφειοκρατική του δομή και η ιεραρχία, αποδυναμώνουν το ρόλο του διευθυντή στο σημερινό 
σχολείο με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ασκήσει διοίκηση και να πάρει σημαντικές αποφάσεις. 
Όμως και σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, αναφέρουν, ότι πολλά εξαρτώνται από την 
προσωπικότητα του κάθε διευθυντή.  

Το 92% των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι οι διευθυντές πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την 
εκπαιδευτική νομοθεσία· ωστόσο -σε ποσοστό 66%- επισημαίνουν ότι ο κύριος ρόλος τους δεν 
είναι η διεκπεραίωση διοικητικών και υπηρεσιακών υποθέσεων όπως συμβαίνει, αλλά η βελτίωση 
του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, που απαιτεί όραμα και ικανότητες επικοινωνίας και 
συνεργασίας. Το 65% των εκπαιδευτικών πιστεύουνότι η διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας στο σχολείο εξαρτάται από το διευθυντή. Σχετικά με την επίλυση των διαφόρων 
προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα, το 89% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι ο 
καλύτερος τρόπος είναι η συνεργασία διευθυντή – εκπαιδευτικών και μαθητών.Πιστεύουν ότι οι 
συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων είναι σημαντικός παράγοντας προώθησης της 
συνεργασίας και θεωρούν ότι ο τρόπος σύγκλησης και συζήτησης σε αυτόν είναι θέμα από το 
οποίο κρίνεται ένας Διευθυντής. Το 54% των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι γίνονται «οι από το 
νόμο υποχρεωτικές συνεδριάσεις», που τις περισσότερες φορές όμως αποτελούν μια τυπική 
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διαδικασία. Οι περισσότεροιδιευθυντές, όταν προκύπτει κάποιο θέμα, αναφέρουν ότι 
εκμεταλλεύονται τα διαλείμματα για να συγκαλέσουν μικρές συνεδριάσεις και να πάρουν τη 
γνώμη των εκπαιδευτικών. Το 69% των εκπαιδευτικών δηλώνουνότι οι αποφάσεις, που αφορούν 
τη σχολική μονάδα, λαμβάνονται συλλογικά μέσω των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 
έστω και στα διαλείμματα. Υπάρχουν όμως και αρκετοί διευθυντές, που αποφασίζουν οι ίδιοι με 
κάθε λεπτομέρεια το τι και πώς πρέπει να γίνει στο σχολείο και το 25% δηλώνει ότι οι διευθυντές 
στα σχολεία τους λαμβάνουν μόνοι τους ή μαζί με την «κλίκα» τους τις περισσότερες αποφάσεις 
και παίρνουν τη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων μόνο όταν θέλουν να αποποιηθούν ευθύνες.  

Τα χαρακτηριστικά του διευθυντή - ηγέτη 
Το 72% των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητες και ο 

μεγάλος φόρτος εργασίας δεν ευνοούν την ανάδειξη διευθυντών - ηγετών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, το 53% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι υπάρχουν διευθυντές-
ηγέτες, οι οποίοι παρουσιάζουν το όραμά τους για το σχολείο, για την αποστολή και τους στόχους 
του, το «παλεύουν», αλλά οι δυσκολίες για επίτευξη είναι μεγάλες. Οι δυσκολίες οφείλονται στο 
χαρακτήρα και στη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  Στην ερώτηση, σχετικά με το 
«ποια πιστεύουν ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενός διευθυντή-ηγέτη», απάντησαν: Ακεραιότητα, 
δέσμευση σε αξίες (π.χ. δικαιοσύνη, διαφάνεια, ειλικρίνεια) και καλή γνώση των θεσμικών του 
καθηκόντων (88%), ικανότητα λήψης αποφάσεων (87%), καλή και σαφής επικοινωνία (81%), 
ύπαρξη οράματος και υψηλών στόχων (73%), συναισθηματική νοημοσύνη, ευαισθησία για τους 
ανθρώπους (72%). 

Εκπαιδευτική ηγεσία και μάθηση 
Στο ερώτημα σχετικά με το ρόλο του διευθυντή –ηγέτη στην ενθάρρυνση της μάθησης στη 

σχολική κοινότηταοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως σημαντικούς παράγοντες, που ευνοούν τη 
μάθηση: το καλό κλίμα στο σχολείο, τη σωστή διοίκηση του σχολείου, το συντονισμό των πόρων 
και την ενθάρρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, το 96% των εκπαιδευτικών 
πιστεύουν ότι το καλό, ζεστό κλίμα στο σχολείοκαθώς και η σωστή διοίκηση και ο συντονισμός 
των πόρων (ανθρώπινων, υλικών, τεχνικών) ευνοούν τη μάθηση. Το 90% θεωρούν ότι όταν οι 
διευθυντές-ηγέτες παρακινούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε μαθησιακές 
δραστηριότητες βελτιώνεται όλη η εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, το 55%  των εκπαιδευτικών 
δήλωσε ότι και σήμερα ενθαρρύνονται από τους Διευθυντές να δοκιμάζουν νέες μεθόδους 
διδασκαλίας, ωστόσο το 45% ανέφερε ως αδιάφορη την στάση των διευθυντών απέναντι στα 
θέματα διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, το 50% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι οι 
διευθυντές τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο, τους βοηθούν 
να αναπτύξουν τις δυνατότητες και τις ιδιαίτερες ικανότητες τους, στοιχεία, που όπως αναφέρεται 
και στη βιβλιογραφία, ευνοούν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και 
ενθαρρύνουν τη μάθηση (Bush, 2007).  

Τέλος, θελήσαμε να διερευνήσουμε τη διάθεση των εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν 
επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Το 74% 
των εκπαιδευτικών εξέφρασε τη διάθεση να παρακολουθήσουν ανάλογα επιμορφωτικά 
προγράμματα. Επειδή όμως οι εκπαιδευτικοί εκτός από τη διδασκαλία αναλαμβάνουν και 
διοικητικά καθήκοντα, βάζουν και κάποιες προϋποθέσεις, όπως να είναι αξιόλογα και δωρεάντα 
προγράμματα επιμόρφωσης. Το 83% θεωρούν ότι η επιμόρφωση αυτή θα τους βοηθήσει να 
αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα για υπηρεσιακή εξέλιξη, ενώ το 66% θεωρούν ότι ανάλογη 
επιμόρφωση θα τους βοηθήσει να ασκήσουν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντα τους ως 
εκπαιδευτικοί. 

Συμπεράσματα  

Η ανάδειξη διευθυντών- ηγετών είναι σημαντικό ζήτημα, επειδή συνδέεται με την 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου,όμως η ανάδειξή τους  στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα δεν είναι εύκολα επιτεύξιμη, όπως επισημαίνουν και οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας. 
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Ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης, που έχει 
ιστορικά εδραιωθεί (Τσουκαλάς, 1977) είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Οι αρμοδιότητες 
διοίκησης που έχουν μεταφερθεί σε τοπικό/σχολικό επίπεδο είναι μέχρι στιγμής ελάχιστες, τα 
περιθώρια ουσιαστικής άσκησης διοίκησης είναι περιορισμένα και ο ρόλος του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας περιλαμβάνει κυρίως εκτελεστικές και ελάχιστες διοικητικές αρμοδιότητες 
(Κουτούζης, 2008). Οι εκπαιδευτικοί, που βιώνουν την πραγματικότητα αυτού του 
συγκεντρωτικού σχολείου, θεωρούν ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι και ο 
ηγέτης της. Ο διευθυντής – ηγέτης, σύμφωνα με τη γνώμη τους, παρουσιάζει το όραμά του για τη 
σχολική μονάδα, ευνοεί τις συλλογικές αποφάσεις και διατηρεί κλίμα εμπιστοσύνης στο σχολείο. 
Στο σημερινό σχολείο, σύμφωνα με την άποψή τους,  ένα ποσοστό διευθυντών δεν εκπληρώνει τα 
παραπάνω, δεν ασκεί δηλαδή ηγεσία είτε λόγω έλλειψης διάθεσης (Μπουραντάς, 2005) είτε λόγω 
έλλειψης ικανοτήτων, όπως αυτές της συνεργασίας (Σαΐτης, 2008). Πιο αναλυτικά οι 
εκπαιδευτικοί στις απαντήσεις τους αναφέρουν ότι η επιτυχία ενός διευθυντή εξαρτάται κυρίως 
από την προσωπικότητά του, από την επαγγελματική του εμπειρία είτε ως διευθυντής ή 
υποδιευθυντής, από την επαγγελματική εμπειρία που απέκτησε πριν βρεθεί στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Αναφέρουν,επίσης, ότι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του ηγέτη - διευθυντήείναι 
αφενός η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και αφετέρου η καλή γνώση των θεσμικών του 
καθηκόντων. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά πρέπει να συνοδεύονται από ικανότητα λήψης 
αποφάσεων, καλή επικοινωνία, όραμα, υψηλούς στόχους και ευαισθησία προς τους ανθρώπους. 
Ως προς το ρόλο τους στην ενθάρρυνση της μάθησης σε επίπεδο της σχολικής μονάδας, 
αναφέρουν ότι αυτή ευνοείται από το καλό κλίμα, τη σωστή διοίκηση του σχολείου, το 
συντονισμό των πόρων και την ενθάρρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών, στοιχεία που 
επιβεβαιώνονται και από την έρευνα του Πασιαρδή (2012). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση της 
εκπαίδευσης. Και αυτό γιατί, οι ίδιοι εκτός από τη διδασκαλία αναλαμβάνουν και διοικητικά 
καθήκοντα και θεωρούν ότι η ανάλογη επιμόρφωση θα τους βοηθήσει να ασκήσουν 
αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά τους ως εκπαιδευτικοί και να συμβάλλουν και οι ίδιοι στη 
βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, επειδή από αυτό το 
σώμα των εκπαιδευτικών θα αναδειχθούν και οι μελλοντικοί διευθυντές των σχολείων.  
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Περίληψη 

Ο ερευνητικός σκοπός της παρούσας εργασίας έγκειται στη δημιουργία μιας εικόνας με τρόπο συστημικό 
γι΄ αυτό που πραγματικά συμβαίνει στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι συνεχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο σχολικό οργανισμό έχουν αποτύχει, καθότι αγνοούν την 
πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία που διακατέχει το σχολικό οργανισμό και ως εκ τούτου οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αντίστοιχες αρχές της συστημικής θεωρίας. 
Οαναλυτικός τρόπος θεώρησης του σχολικού οργανισμού δυσχεραίνει την επικοινωνία του συστήματος και 
ως εκ τούτου η σχολική μονάδα οδηγείται σε έλλειψη αποτελεσματικότητας. Αντιθέτως η συστημική 
θεώρηση του σχολικού οργανισμού σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ μπορεί να  διευκολύνει και να επιταχύνει την 
επικοινωνία μεταξύ των μερών του συστήματος, καθώς επίσης να οδηγήσει στην εκπλήρωση του υπέρτατου 
στόχου της σχολικής μονάδας που δεν είναι άλλος παρά να νοηθεί με τη δυνατότητα μάθησης. Να καταστεί 
δηλαδή το σχολείο ως ένας μανθάνων οργανισμός στην εποχή της πληροφορίας. 
Λέξεις κλειδιά: συστημική, ΤΠΕ, μανθάνων οργανισμός 

Εισαγωγή 
Eίναι ευρέως γνωστό στη σημερινή εποχή πως όλες οι χώρες έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον και 

την προσοχή τους στην ένταξη των Τ.Π.Ε στο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω τόσο των κοινωνικών 
αλλαγών αλλά και της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας (Pelgrum 2001). Οι σύγχρονες 
απαιτήσεις της κοινωνίας λόγω των ταχύτατων αλλαγών στο χώρο της τεχνολογίας έχουν 
οδηγήσει το σχολείο σε μια κατάσταση αναδιαμόρφωσης, καθότι θα πρέπει να συμβαδίσει με τις 
τεχνολογικές καινοτομίες, που λαμβάνουν χώρα σήμερα. Γι΄αυτό το λόγο η σχολική μονάδα όχι  
μόνο πρέπει να συμβαδίζει και να ισορροπεί με την τεχνολογική επανάσταση του σήμερα, αλλά 
και να στοχεύει στη βέλτιστη δυνατή απόδοση υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  
Ωστόσο, οι παραδοσιακές μέθοδοι με τις οποίες προσεγγίζεται  ο σχολικός οργανισμός σήμερα, 
αγνoώντας  την πολυπλοκότητα και τη ποικιλομορφία του ως ένα ανοικτό δυναμικό σύστημα με 
συνεχείς αλληλεπιδράσεις και  αλληλεξαρτήσεις, καθώς και τις αντίστοιχες αρχές της συστημικής 
, το  έχει οδηγήσει  σε μια κατάσταση να αδυνατεί να βελτιώσει τις διαδικασίες λειτουργίας του. 
Η εισαγωγή μιας καινοτομίας στο σχολικό οργανισμό αποτελεί ένα δύσκολο, απαιτητικό  αλλά 
και συνάμα αναγκαίο εγχείρημα το οποίο χρήζει επίμονης και διεξοδικής μελέτης καθώς πρέπει 
να λάβει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες που φέρει το σύστημα της σχολικής μονάδας. Το γεγονός 
σήμερα πως οι ΤΠΕ δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο εκπαιδευτικό σύστημα καταδεικνύει πώς 
οφείλουμε και πρέπει  να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό με βάση τη συστημική σκέψη 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των σχολικών οργανισμών, προκειμένου να 
προσεγγίσουμε τις αιτίες αυτής της αποτυχίας. Κατά τον Καριπίδη (2013)  το ερώτημα που τίθεται 
είναι για ποιο λόγο αποτυγχάνει η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και  κρίνει αναγκαίο να 
συνεχιστούν οι έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστεί το τοπίο. 

Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνησητου συστήματος του σχολικού οργανισμού 
έπειτα και την προσθήκη των ΤΠΕ ως υποσύστημα του ήδη υπάρχοντος συστήματοςλαμβάνοντας 
υπόψη την πολυπλοκότητα του. Απώτεροι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 

 Να αναδειχθεί η συστημική θεώρηση του σχολικού οργανισμού ως η προσέγγιση εκείνη με 
την οποία οφείλουμε και πρέπει να διερευνούμε το θέμα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. 
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 Να αναδειχθούν οι ΤΠΕ ως το εργαλείο εκείνο το οποίο θα αποσκοπεί στη διασφάλιση και 
ανάπτυξη της ποιότητας του σχολικού οργανισμού. 

Ανάγκη για αλλαγή 
Η λεγόμενη Κοινωνία της Νεωτερικότητας, αντικαθίσταται με ταχύτατους ρυθμούς από τη 

Κοινωνία της Πληροφορίας ή αλλιώς Κοινωνία της Νόησης/Μάθησης γεγονός που σηματοδοτεί 
την εποχή όπου η εκπαίδευση περνάει από τις παραδοσιακές μεθόδους και την εποχή της 
γραμμικότητας στην έννοια της πολυπλοκότητας (Γαβαλάς, 2011; Θεοχαρόπουλος, 2009). 

Κατά τον Deming (Γαβαλάς, 2011, σελ.205) «σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αυξηθούν τα 
θετικά και να μειωθούν τα αρνητικά σημεία στη λειτουργία του σχολικού συστήματος έτσι, ώστε 
οι μαθητές να διατηρούν τον ενθουσιασμό για μάθηση». Αυτό όμως προϋποθέτει μελέτη όλων 
αυτών των στοιχείων που αποτελούν το σύστημα. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για 
τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο  και για  την προετοιμασία της νέας γενιάς στη 
κοινωνία της πληροφορία  (McNabb, 1999).Σύμφωνα με τους ερευνητές οι ΤΠΕ δεν έχουν 
ενσωματωθεί ικανοποιητικά στα εκπαιδευτικά συστήματα (Lim, 2007; Yildirim 2007). Αυτό 
γίνεται αντιληπτό και από τις διεθνείς έρευνες καθώς αναδεικνύεται το «φαινόμενο της αμελητέας 
διαφοράς», σύμφωνα με το οποίο η εκπαιδευτική έρευνα δεν μπορεί να  βρει σημαντική διαφορά 
σε πειράματα σύγκρισης μεταξύ μάθησης με τον παραδοσιακό τρόπο και μάθησης με την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ (Chandra&Lloyd, 2008, οπ. αναφ. στο Θεοχαρόπουλος, 2009, σελ. 292). Οι 
αλλαγές επομένως  είναι δυσανάλογες των αρχικών προσδοκιών (Φραγκάκη, & Λιοναράκης, 
2009). 

Διαφαίνεται επομένως η ανάγκη για έναν διαφοροποιημένο τρόπο εισαγωγής των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ο οποίος θα προσεγγίζει το θέμα της ένταξης των ΤΠΕ με νέες 
καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους, προκειμένου ο σχολικός οργανισμός να αξιοποιήσει τις 
ΤΠΕ αποβλέποντας στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του. 

ΣυστημικήΣκέψη 
Στο ξεκίνημα του 20ου αιώνα γεννήθηκε η ιδέα του «Γενικού Συστήματος» (Bertalanffy, 

1968) η οποία αναθεωρεί ριζικά την έως τώρα εικόνα που έχουμε για το κόσμο και κάνει λόγο για 
την οργανωμένη πολυπλοκότητα.  

Τα εξελικτικά στάδια της συστημικής σκέψης όπως αυτή προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της 
περιγραφής και κατανόησης κοινωνικών συστημάτων διακρίνονται από τη σταδιακή μετατόπιση 
του ενδιαφέροντος από τις δομές του (Parsons), μέσω των λειτουργιών (Bucley & Miller), στις 
σχέσεις (Luhmann), και στην αυτοαναφορικότητα τους αντίστοιχα (Maturana & Varela). Στο 
συστημικό διάλογο δόθηκε έμφαση επίσης και στις διαδικασίες σχηματισμού των συστημάτων 
(λειτουργική γενετική προσέγγιση) κατά την οποία ως προϋπόθεση εξέλιξης ενός  «οιονεί 
συστήματος» σε ένα ώριμο και ποιοτικό σύστημα εκλαμβάνεται η ανάπτυξη «οργανωτικής 
πολυπλοκότητας». (Κοντάκος, 2011, σελ. 77).    

Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση, ο σχολικός οργανισμός αποτελεί το κύριο υποσύστημα 
στην ανάπτυξη του συστήματος της εκπαίδευσης. Προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές 
στο χώρο αυτό , οφείλουμε να αντιληφθούμε  πως ανοιχτά κοινωνικά συστήματα όπως οι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί βρίσκονται σε συνεχή διάδραση με το περιβάλλον τους  καθώς  είναι 
ανοιχτοί και αλληλεπιδρούν με αυτό (Ζαβλανός, 1999). Εξετάζοντας την σχολική μονάδα, λοιπόν,  
με βάση τις αρχές της συστημικής και όχι σύμφωνα με τον αναλυτικό τρόπο σκέψης, επιδιώκουμε 
με τρόπο διεπιστημονικό να προσεγγίσουμε τη πολυπλοκότητα που διέπει αυτά τα συστήματα. 

Διαφορές Αναλυτικής – Συστημικής προσέγγισης 
Δεν πρέπει να ταυτίζουμε τη συστημική με την αναλυτική σκέψη στον τρόπο με τον οποίο 

προσεγγίζουν την οργανωμένη πολυπλοκότητα. H συστημική σκέψη αναγνωρίζει πολύπλοκες 
καταστάσεις και υποστηρίζει ότι τα συστήματα μπορούν να γίνουν κατανοητά μέσα απότην 
αλληλεπίδραση των μερών τους συνολικά. Αντιθέτως η αναλυτική σκέψη ανάγει το σύστημα στα 
στοιχειώδη μέρη του, δηλαδήδιαιρεί το σύστημα σε επιμέρους τμήματα και εστιάζει σε αυτά 
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(Γαβαλάς, 2011). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές αναλυτικής και συστημικής 
προσέγγισης (Γαβαλάς, 2011, σελ. 76).  Όπως γίνεται αντιληπτό, η συστημική σκέψη δίνει ένα 
διαφορετικό τρόπο στη θεώρηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Αναλυτική  Συστημική 

Απομονώνει, επομένως επικεντρώνεται στα 
στοιχεία. 

Ενοποιεί και επικεντρώνεται στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων 

Μελετά τη φύση της αλληλεπίδρασης. Μελετά τα αποτελέσματα των 
αλληλεπιδράσεων. 

Δίνει έμφαση στην ακρίβεια των 
λεπτομερειών 

Δίνει έμφαση στη σφαιρική/ολιστική 
αντίληψη. 

Τροποποιεί μια μεταβλητή τη φορά. Τροποποιεί ομάδες μεταβλητών ταυτόχρονα. 
Παραμένει ανεξάρτητη από τη διάρκεια του 
χρόνου και τα φαινόμενα που εξετάζει είναι 

αντιστρέψιμα. 

Ενσωματώνει τη διάρκεια του χρόνου και την 
μη- αντριστρεψιμότητα των φαινομένων. 

Επικυρώνει τα γεγονότα με τη βοήθεια της 
πειραματικής απόδειξης στο πλαίσιο μιας 

θεωρίας. 

Επικυρώνει τα γεγονότα μέσω της σύγκρισης 
της συμπεριφοράς του προτύπου/ μοντέλου 

με την πραγματικότητα. 
Χρησιμοποιεί ακριβή και λεπτομερή 

πρότυπα που είναι λιγότερο χρήσιμα στην 
πράξη. 

Χρησιμοποιεί πρότυπα που δεν είναι 
επαρκώς αυστηρά, για να χρησιμοποιηθούν 
ως βάσεις της γνώσης, αλλά είναι χρήσιμα 

στην πράξηκαι στη λήψη αποφάσεων. 
Έχει αποδοτική προσέγγιση όταν οι 

αλληλεπιδράσεις είναι γραμμικές και 
ασθενείς. 

Έχει αποδοτική προσέγγιση όταν οι 
αλληλεπιδράσεις είναι μη-γραμμικές και 

ισχυρές. 
Οδηγεί στην κατά κλάδους 

προσανατολισμένηκαι εξειδικευμένη 
εκπαίδευση. 

Οδηγεί στην διεπιστημονική εκπαίδευση. 

Οδηγεί σε λεπτομερώς προγραμματισμένη 
δράση. 

Οδηγεί σε δράση μέσω αντικειμενικών 
στόχων. 

Κατέχει γνώση των λεπτομερειών, αλλά 
φτωχά καθορισμένους στόχους 

Κατέχει γνώση των στόχων, αλλά με ασαφείς 
λεπτομέρειες. 

Πίνακας 1: Διαφορές Αναλυτικής – Συστημικής Προσέγγισης. 

Βασικές παραδοχές για τα μοντέλα κοινωνικών συστημάτων 

Ο σχολικός οργανισμός αποτελεί ένα σύστημα, ενώ την ίδια στιγμή είναι υποσύστημα του 
ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος που αποτελεί από τη μεριά του ένα υποσύστημα μιας 
ευρύτερης κοινωνίας ή χώρας (κοινωνικοοικονομικό σύστημα) (Hoy & Miskel, 2013). Το 
εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από πολλά διαφοροποιημένα μέρη τα οποία συνδέονται 
μεταξύ τους με πολλαπλές σχέσεις αλληλεπίδρασης και συνυπάρχουν σ΄αυτό οι τέσσερις 
θεμελιώδης αρχές των συστημάτων: α) τα στοιχεία, β) η συνολικότητα γ) η οργάνωση και δ) η 
πολυπλοκότητα. Επομένως, γίνεται κατανοητό πως το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ένα 
συναφές σύνολο δομών  με σχέσεις εξάρτησης και αλληλεπίδρασης καθότι ως ένα ζωντανό 
ανοικτό σύστημα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, 
κατέχει στρατηγική θέση ως  ένα υπο-σύστημα  του κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού συστήματος 
(Ανδρέου- Παπακωνσταντίνου, 1994).Συνδετικός κρίκος μεταξύ του περιβάλλοντος και των 
κοινωνικών συστημάτων αποτελεί η επικοινωνία. 
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Για την κατανόηση των κοινωνικών συστημάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
εξής:  

Κατά τον Κοντάκο (2009, σελ.78-79) προκειμένου να κατανοήσουμε τα κοινωνικά συστήματα θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξής:  
1. Τα συστήματα υφίστανται μόνο μέσω διάδρασης –και ως διάδραση- των συστατικώντους 

στοιχείων με τα περιβάλλοντα. 
2. Διάδραση σημαίνει ανταλλαγή πληροφορίας – μηνύματος, δηλαδή επικοινωνία. 
3. Αυτό που υποπίπτει στην άμεση αντίληψη μας είναι μόνο ένα μέρος του συστήματος. 
4. Τα συστήματα παράγουν ένα όριο, μια διαφορά με/από το περιβάλλον και το διατηρούν για 

όσο καιρό αυτά υφίστανται. 
5. Τα συστήματα αποτελούν μεταξύ τους περιβάλλοντα. 
6. Το μέσο ανάπτυξης (εσωτερικά) και διαχείρισης (εξωτερικά) της πολυπλοκότητας είναι το 

«νόημα» που αναφέρεται σε μια επιλεκτική σχέση ανάμεσα στο σύστημα και στο περιβάλλον, 
εφόσον το «νόημα» προσδιορίζει την επιλογή, την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση των 
πληροφοριών του περιβάλλοντος και γεννά ένα «συστημικό όριο» που παραπέμπει σε εντός 
και εκτός πραγματικότητες. Τέλος, 

7. Τα κοινωνικά συστήματα αποτελούνται από επικοινωνίες και από την αποτύπωση τους ως 
δράσεις. Επικοινωνία είναι η στοιχειώδης μονάδα της αυτοσύστασης και αυτοαναπαραγωγής, 
ενώ η δράση περικλείει τη στοιχειώδη μονάδα της αυτό- και ετεροπαρατήρησης κοινωνικών 
συστημάτων  

Η έννοια του αυτοαναφερομενου – αυτοποιητικού συστήματος 

Κατά τον Luhmann τα συστήματα είναι αυτοαναπαραγόμενα – αυτοποιητικά. Σύμφωνα με τον  
όρο  αυτοποίηση (αυτό+ποιείν) αναφέται στην αυτοαναπαραγωγή του συστήματος (Luhmann, 
1995). Η αυτοποίηση, δηλαδή η αναπαραγωγή του συστήματος από τα ίδια τα στοιχεία που το 
αποτελούν , διευθετεί το πρόβλημα της συστημικής αναπαραγωγής ως εσωτερική συστημική 
διαδικασία (Μαγκλάρας, 2013). 

Κατά το Luhmann «Ένα σύστημα αποκαλείται αυτοποιητικό όταν παράγει και αναπαράγει τα 
στοιχεία από τα οποία συντίθεται. Παρότι ένα τέτοιο σύστημα κατάγεται αποκλειστικά από τα 
στοιχεία του , μια συγκεκριμένη διάταξη αυτών των στοιχείων μπορεί να αναπαραγάγει το 
σύστημα» (Μαγκλάρας, 2013, σελ. 105). 

Επομένως γίνεται αντιληπτό πως η αυτοποίηση στηρίζεται στο θεμελιώδες αξίωμα , ότι ένα 
αυτοποιητικό σύστημα αναπαράγει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται με τη βοήθεια των 
στοιχείων που το αποτελούν (Luhmann, 1995). 

Το σχολείο ως οργανισμός 

Η έννοια της οργάνωσης 
Ο όρος οργάνωση, ετυμολογικά, προέρχεται από το ρήμα «οργανώνω» που σημαίνει«τακτοποιώ 
τα μέρη ενός συνόλου, ώστε να λειτουργεί κανονικά και αποτελεσματικά,δηλαδή συγκροτώ την 
οργάνωση», η οποία με τη σειρά της σημαίνει «κατάλληλη διάταξητων μερών του συνόλου, ώστε 
να λειτουργεί κανονικά και αποτελεσματικά» (Ανδρέου -Παπακωνσταντίνου, 1994, σελ. 84). 
Κατά τον Robey D. (1982, σελ. 27), ο όρος «οργάνωση» εκλαμβάνεται ως «ένα σύστημα από 
ρόλους σχεδιαζόμενο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων». 

Κατά την κλασσική άποψη (F. Taylor, Max Weber, Selznich κλπ.) τα κοινωνικά συστήματα 
συνιστούν μια οντότητα που χαρακτηρίζεται από μια διαρθρωτική δομή στηριζόμενη στις αρχές 
του καταμερισμού των έργων, από την γραφειοκρατική οργάνωση και από την ιεραρχική 
συγκρότηση της εξουσίας, με σταθερές σχέσεις αρμοδιότητας. 

Κατά τη νεοκλασική άποψη αναπτύχθηκαν οι θεωρίες της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων, 
οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα και  ασχολούνται κυρίως με τις έννοιες 
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των αναγκών, της ικανοποίησης των αναγκών αυτών, των κινήτρων, του κλίματος, της 
λειτουργίας και των χαρακτηριστικών της ηγεσίας.  

Κατά τη συστημική θεωρία οι οργανώσεις (οργανισμοί) είναι συστήματα συνειδητά 
συντονισμένων δραστηριοτήτων ή δυνάμεων που ασκούνται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, τα 
οποία με βάση τη μεταξύ τους επικοινωνία αποσκοπούν στην πραγμάτωση ενός ή περισσότερων 
συσγκεκριμένων κοινών στόχων  (Κατσαρός, 2008, σελ. 17-18). 
 

Το σύστημα του σχολικού οργανισμού 
Σύμφωνα με την Μπρίνια (2008, σελ. 66-67)o σχολικός οργανισμός αποτελεί σύστημα για 

τους εξής: 
 
1. Είναι μια ολότητα η οποία απαρτίζεται από μέρη που αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο ενός 

ευρύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 
2. Στο εσωτερικό του υπάρχει συνεχής διάδραση μεταξύ των μερών του καθότι ο άνθρωποι, 

μέσα , μεθόδοι, εγκαταστάσεις και πληροφορίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
(διεπιστημονικότητα) και ω εκ τούτου απαιτείται συνεργασία και αλληλεξάρτηση των μερών. 

3. Η μελέτη απαιτεί την ξεχωριστή μελέτη των μερών του αλλά και τη σύνθεση μέσω της 
μελέτης των σχέσεων μεταξύ των μερών.  

4. Τέλος είναι ένα ανοικτό δυναμικό σύστημα που απαιτεί μελέτη των αλληλεπιδράσεων 
εκπαιδευτικού οργανισμού και περιβάλλοντος καθώς και τη μελέτη των αλλαγών και την 
προσαρμογή σε αυτές.  
 

Το σχολείο ως μανθάνων οργανισμός 
Όπως έγινε αντιληπτό από τα παραπάνω η σχολική μονάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα 

ανοικτό κοινωνικό σύστημα , ως ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων μερών, που αλληλεπιδρούν και 
συνεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων» (Σαΐτης, 2005, οπ. αναφ. στο Καρβούνη, 
2014, σελ.76). 

Ταυτόχρονα ένα σύστημα μπορεί να αποτελείται από υποσυστήματα με χαμηλότερη 
πολυπλοκότητα, τα οποία επίσης λειτουργούν αυτόνομα, αλλά ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους, δίνοντας ως αποτέλεσμα το αρχικό υψηλότερης δομικής πολυπλοκότητας σύστημα 
(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994;Κωτσίκη, 2001 οπ. αναφ. στο Καρβούνη, 2014, σελ.76). 
Υπάρχει, επομένως μια ενσωματωμένη ιεραρχία από αυτόνομες υπο- ολότητες, οι οποίες 
αποτελούνται από την πλευρά τους από άλλες υπό- ολότητες (Κοντάκος, 2011, σελ. 82). 

Ειδοποιός διαφορά των οργανισμών μάθησης από άλλους οργανισμούς είναι η δυνατότητα 
τους τόσο να μετασχηματίζονται όσο και η ικανότητα τους να δημιουργούν το μέλλον 
(Watkins&Marsick 1993 οπ. αναφ. στο Κολέζα 2014). Κρίνεται επομένως αναγκαίο οι οργανισμοί 
να μετατραπούν σε Μανθάνοντες οργανισμούς.  

Ο Senge (Φεσάκης, 2014), διακρίνει την ικανότητα μάθησης των οργανισμών σε δύο είδη: 
1. Την προσαρμοστική (adaptive): Ο οργανισμός επιβιώνει στις αλλαγές του περιβάλλοντος. 
2. Την παραγωγική (generative): Διαμορφώνει το μέλλον του οργανισμού με στόχο την 

δημιουργία/καινοτομία. 
Οι πέντε αρχές (Σχήμα 1) που διακρίνουν τον Μανθάνοντα από τον Παραδοσιακό Οργανισμό 

είναι (Senge αναφορά στο Φεσάκης,2014; Γαβαλάς,2011): 
1. Συστημική σκέψη ( Systems thinking): Αποτελεί την πεμπτουσία όλων των υπόλοιπων αρχών. 

Αποτελεί την ικανότητα των μελών να αντιλαμβάνονται τον οργανισμό ως ένα σύνολο, ως 
ένα σύστημα. 

2. Προσωπική Ανάπτυξη (Personal mastery): Η ικανότητα των μελών να μαθαίνουν συνεχώς και 
να διακρίνουν τι και γιατί είναι σωστό γι΄αυτούς προκειμένου να βελτιώνονται συνεχώς. 
Παράλληλα, αναφέρεται σε μια σειρά από ικανότητες όπως: έλεγχο, ηγεσία, κυριαρχία του 
εαυτού, αυτογνωσία, ανάπτυξη συνειδητότητας, βούλησης, δημιουργικής φαντασίας και 
ιεράρχησης αξιών. 
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3. Νοητικά Μοντέλα (Mental models): Η αλληλοκατανόηση καθώς επίσης και η αποσαφήνιση 
των νοητικών μας μοντέλων αποτελεί καθοριστικό βήμα προς τη συλλογική μάθηση. 

4. Οικοδόμηση Κοινού Οράματος (Building shared vision): Ο προσδιορισμός ενός κοινού 
οράματος για τον οργανισμό μπορεί να οδηγήσει στην κοινή εξέλιξη, καθότι αποτελεί 
παράγοντας αποτελεσματικότητας και συνεχούς βελτίωσης του συνόλο 

5. Ομαδική Μάθηση (Team learning): Η ικανότητα να αναπτύσσουμε συλλογική νοημοσύνη και 
κοινές γνώσεις μέσω διαλόγου. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1: Μανθάνων Οργανισμός: Οι πέντε Αρχές (Γαβαλάς, 2011, σελ.258). 

Η πορεία για την ανάπτυξη της  θεωρίας της σχολικής ανάπτυξης ως συστημικής 
πλαισίωσης  της οργανωσιακής, διδακτικής και  στελεχιακής ανάπτυξης  

Ως τα τέλη της δεκαετίας του 80΄ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσίαζε η αναζήτηση των 
παραγόντων που προσδιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων. 
Μετέπειτα, περί τη δεκαετία του 90΄ υπήρξε η στροφή από την έννοια της αποτελεσματικότητας 
σε εκείνη  της διασφάλισης και ανάπτυξης της ποιότητας προκειμένου ο σχολικός οργανισμός να 
συμβαδίζει με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που κυριαρχούν στο νέο 
παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διανύουμε σήμερα (Κατσαρός, 2008). Μέχρι 
σήμερα έχουν αναπτυχθεί ποικίλες θεωρίες και μοντέλα αναφορικά με την ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών μονάδων, όπως η θεωρία της σχολικής αποτελεσματικότητας, της σχολικής 
βελτίωσης, ένας συγκερασμός αυτών των δύο και τέλος η θεωρία της σχολικής ανάπτυξης ως 
ολιστική συστημική διαδικασία με βασική και διαρκής επιδίωξη τη διασφάλιση και ανάπτυξη της 
ποιότητας της σχολικής μονάδας. Παρακάτω παρουσιάζεται εν συντομία η πορεία αυτή.  

Η συστημική θεωρία κατέδειξε την ανάγκη, η ανανέωση των σχολικών μονάδων να γίνεται 
αντιληπτή ως αυτοποιητική διαδικασία, δηλαδή να  αυτοαναπαράγεται από τα ίδια στοιχεία που 
την αποτελούν. Ως εκ τούτου αναπτύχθηκε η θεωρία της σχολικής ανάπτυξης ως ολιστική 
συστημική διαδικασία με σκοπό  τη βέλτιστη δυνατή απόδοση υψηλής ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης.   

Η θεωρία της σχολικής ανάπτυξης σύμφωνα με τη βιβλιογραφία θεωρεί:  
1. ότι η σχολική μονάδα μπορεί να δρα αυτοτελώς και αυτόνομα 
2. και ότι η δύναμη δράσης επηρεάζεται τόσο από το διδακτικό προσωπικό όσο και από την 

ηγεσία.  
Αν τεθεί επομένως ως υπέρτατος στόχος η σχολική μονάδα να νοηθεί με τη δυνατότητα 

μάθησης τότε η αντίληψη της σχολικής ανάπτυξης νοείται ως μια διαρκής διαδικασία προς αυτή 
την επιδιωκόμενη κατάσταση (Κοντάκος 2014). 

 

Συστημική Σκέψη/ Προσέγγιση 

Προσωπική Ανάπτυξη 

Νοητικά Μοντέλα Κοινό Όραμα 

Ομαδική Μάθηση 
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Διασύνδεση ΤΠΕ και Εκπαίδευσης 
Η αλληλεπίδραση των οργανισμών με το περιβάλλον τους  επιφέρει στον οργανισμό την 

αίσθηση της “ανασφάλειας”, η οποία κάμπτεται με την απόκτηση και επεξεργασία περισσότερης 
πληροφορίας, η οποία επιτυγχάνεται σήμερα με σύγχρονα πληροφοριακά μέσα (Daft & Lengel, 
1986). 

 Σύμφωνα με τον Senge (1990, οπ. αναφ. στο Φεσάκης, 2014) ως μανθάνοντες 
χαρακτηρίζονται οι οργανισμοί στους οποίους: τα μέλη επεκτείνουν διαρκώς την ικανότητα τους 
να δημιουργούν τα αποτελέσματα που πραγματικά επιθυμούν, νέα υποδείγματα σκέψης 
καλλιεργούνται και διαχέονται, η συλλογική φιλοδοξία επιτρέπεται και τα μέλη τους μαθαίνουν 
διαρκώς πώς να κατανοούν συνολικά τον οργανισμό από κοινού. 

Κατά τον Γαβαλά (2011, σελ 257) «Μανθάνων Οργανισμός είναι: ομάδα ανθρώπων η οποία 
συνεχώς βελτιώνει την ικανότητα της να δημιουργεί, σε μεγάλο βαθμό και όσο εξαρτάται από τα 
ανθρώπινα, το μέλλον που η ίδια επιθυμεί». 

Ως προς τον Huber (1991)  η μάθηση οργανισμών διεκπεραιώνεται όταν οι οργανισμοί 
υλοποιούν δράσεις οι οποίες ερμηνεύουν την πληροφορία.  

Ειδοποιός διαφορά των οργανισμών μάθησης από άλλους οργανισμούς είναι η δυνατότητα 
τους τόσο να μετασχηματίζονται όσο και η ικανότητα τους να δημιουργούν το μέλλον 
(Watkins&Marsick 1993 οπ. αναφ. στο Κολέζα 2014). Οι οργανισμοί οι οποίοι δε συνάδουν με τις 
αρχές των οργανισμών με δυνατότητα μάθησης, σύντομα θα καταστούν μονολιθικοί, 
απαρχαιωμένοι και εν τέλει μη βιώσιμοι (Grantham, 1993). Κρίνεται επομένως αναγκαίο οι 
οργανισμοί να μετατραπούν σε Μανθάνοντες οργανισμούς.  

Σύμφωνα με τον Dodgson (1993), η μάθηση των οργανισμών μπορεί να υλοποιηθεί αν υπάρχει 
μια λειτουργική βάση πληροφοριών προκειμένου να οργανώνει τις λειτουργίες και τις απαιτήσεις 
του οργανισμού. Οι Τ.Π.Εαποτελούν ισχυρό εργαλείο και γι΄αυτό το λόγο μπορούν να 
αποτελέσουν το μέσο εκείνο με το οποίο οι οργανισμοί θα αποκτήσουν και θα διαδώσουν τη 
γνώση και ως εκ τούτου θα λειτουργήσουν ως διευκολυντής επικοινωνίας του συστήματος του 
σχολικού οργανισμού 

Οι ΤΠΕ ως διευκολυντής επικοινωνίας του συστήματος 
Σε έναν οργανισμό λειτουργούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους  πολλά και διαφορετικά 

υποσυστήματα τα οποία με τη σειρά τους διαιρούνται σε υπόλοιπα. Κατά τον Barnard ο 
οργανισμός αποτελεί ένα «συνεργατικό σύστημα» , το οποίο στοχεύει να παράγει το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου αποσκοπεί  στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.   

Σύμφωνα με τον Μαγκλάρα (2013, σελ.112) «Η διατήρηση της οργάνωσης ενός οργανισμού 
επιτυγχάνεται μέσω της επικοινωνίας.  Κάθε επιμέρους υποσύστημα καθώς και η αλληλόδραση 
των ατόμων εντός των υποσυστημάτων, καθορίζεται από τους όρους της επικοινωνίας και της 
αμοιβαίας ανταλλαγής νοημάτων». Η επικοινωνία μεταφέρει οργανωμένα γνώσεις και 
πληροφορίες στο σύστημα και στο περιβάλλον και με  αυτό τον  τρόπο αναιρείται η τάση της 
φύσης για αλλοίωση του οργανωμένου. Η έλλειψη της οδηγεί σε αποδιοργάνωση και γι΄αυτό το 
λόγο θεωρείται αναγκαία στο χώρο μιας οργάνωσης. Η εποικινωνία ως λειτουργία αναφέρεται 
στην ικανότητα ενός στοιχείου  να μεταβιβάζει πληροφορίες σε ένα άλλο και να του προκαλεί 
αλλαγή κατάστασης στον χώρο των φάσεων. (Θεοχαρόπουλος, 2009).  Η λειτουργία της 
επικοινωνίας στη σχολική μονάδα αποτελεί τη βάση ώστε να υλοποιηθεί η εκπαιδευτική 
διαδικασία καθώς και οι κοινοί στόχοι το σχολείου. Εξάλλου απώτερος σκοπός της λειτουργίας 
της επικοινωνίας είναι να προαχθεί η παραγωγικότητα επιτυγχάνοντας το βέλτιστο δυνατό 
αποτέλεσμα και ως εκ τούτου να αναβαθμιστεί ποιοτικά ο οργανισμός. 

Το μηχανιστικό μοντέλο θεώρησης της σχολικής μονάδας, το οποίο βασίζεται στο ιεραρχικό - 
γραφειοκρατικό τρόπο θεώρησης του σχολικού οργανισμού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη 
συστημική θεωρία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επικοινωνία του συστήματος, 
και απόρροια όλων αυτών είναι  η σχολική μονάδα να οδηγείται σε έλλειψη 
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αποτελεσματικότητας. Αντιθέτως η συστημική θεώρηση του σχολικού οργανισμού διευκολύνει 
και επιταχύνει την επικοινωνία μεταξύ των μερών του ( Γιαβρής κ.α., 2003). 

Κατά τη Σολομωνίδου (2006) οι ΤΠΕ αποτελούν σήμερα  ισχυρά μέσα, τα οποία βοηθούν την 
αυτόματη επεξεργασία της πληροφορίας σε οποιαδήποτε μορφή, την ταχύτατη αναζήτηση, την 
αποθήκευση και διάδοση της πληροφορίας και τέλος  την επικοινωνία. Οι ΤΠΕ επομένως 
μπορούν να διαθέσουν στην εκπαιδευτική κοινότητα το εργαλείο εκείνο το οποίο θα στοχεύει 
στην επικοινωνία των μερών με το όλο, και  των μερών μεταξύ τους. Πρέπει επομένως να 
εισάγουμε τις ΤΠΕ ως ένα εργαλείο το οποίο θα στοχεύει  στην επικοινωνία και την αρμονική 
συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες και όλα τα στοιχεία του συστήματος. 

Συμπέρασμα 
Η σύγχρονη σχολική μονάδα λόγω της πολυπλοκότητας και της ποικιλομορφίας που διαθέτει 
πρέπει να προσεγγίζεται με σύγχρονες επιστημολογίες, όπως είναι αυτή της συστημικής. Η 
συστημική θεωρία έχει διαμορφώσει ένα νέο δυναμικό και ανατρεπτικό πλαίσιο προβληματισμού, 
σχεδιασμού και στοχασμού (Κοντάκος, 2014).Το γεγονός σήμερα πως οι ΤΠΕ δεν έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως στο εκπαιδευτικό σύστημα καταδεικνύει πώς οφείλουμε και πρέπει  να 
προσεγγίσουμε το θέμα αυτό με βάση τη συστημική θεωρηση λαμβάνοντας υπόψην την 
πολυπλοκότητα των σχολικών οργανισμών. Εξετάζοντας επομένως το οργανωμένο αυτό σύνολο 
ως μια ολότητα από αλληλεπιδρώντα μέρη μπορούμε με τρόπο ολιστικό και διεπιστημονικό να 
συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη διαδικασία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Υπέρτατος στόχος 
εξάλλου των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι οι σύγχρονοι σχολικοί 
οργανισμοί να συνάδουν με τις αρχές των οργανισμών με δυνατότητα μάθησης, η δε άλλως 
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία  θα καταστούν απαρχαιωμένοι  και εν τέλει μη βιώσιμοι. Ως 
εκ τούτου η επιτυχής ενσωμάτωση των ΤΠΕ  θα βοηθήσει προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω 
στόχος καθιστώντας τις ΤΠΕ ως το εργαλείο εκείνο το οποίο αφενός θα διευκολύνει και θα 
επιταχύνει την επικοινωνία μεταξύ των μερών του συστήματος και αφετέρουν θα μεταφέρει 
οργανωμένη πληροφορία με απώτερο στόχο τη διασφάλιση και ανάπτυξη της ποιότητας του 
σχολικού οργανισμού. 
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Περίληψη 

Η μεγάλη ανάπτυξη των τεχνολογιών της επικοινωνίας, καθώς και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς όχι 
μόνο συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά συνεχή ανάπτυξη και επικαιροποίησή τους, ώστε να 
μπορούν να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά (Καρποδίνη – Δημητριάδη, 2013). Όπως 
διαπιστώνουν οι Day & Bakioglu (1996) απαιτείται μία “έξυπνα σχεδιασμένη υποστήριξη” από τους 
διευθυντές των σχολικών μονάδων. Ένας βασικός ρόλος των διευθυντών σχολείων στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι η οικοδόμηση της ηγεσίας μεταξύ του προσωπικού στα σχολεία τους για 
να δημιουργηθεί διαχρονικά μία ζωτική και αυθεντική κοινότητα μάθησης (Bredeson & Johansson, 2000). 
Υπάρχει άλλωστε αλληλένδετη σχέση μεταξύ επαγγελματικής ανάπτυξης και ηγεσίας. Η επαγγελματική 
ανάπτυξη οδηγεί στην ηγεσία, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών που ασκούν την ηγεσία αλλά και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών (Poekert, 2012). 
Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, διευθυντής σχολικής μονάδας, ηγεσία. 

Εισαγωγή 
Στη δίνη των ραγδαίων εξελίξεων της σύγχρονης εποχής, των καινοτομιών, της ταχύτατης 

διακίνησης της πληροφορίας και των γνώσεων, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο, το 
σχολείο ως θεσμός και σύστημα σε συνδυασμό με τους παράγοντες που το συνθέτουν, βιώνουν 
αυξανόμενη την πίεση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών με την 
προσφορά εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας (Clement & Vandenberghe, 2001) μέσω 
προγραμμάτων και δράσεων ενίσχυσης και αναβάθμισης των στρατηγικών και διαδικασιών 
μάθησης, διδασκαλίας και διοικητικής διαχείρισης. Όλες αυτές οι δράσεις που απαιτούνται και οι 
οποίες συνήθως αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως κινήσεις βελτίωσης του σχολείου ή 
εκπαιδευτικής αναμόρφωσής του σχετίζονται άμεσα και καταλυτικά με την προσπάθεια συνεχούς 
και οργανωμένης επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην όλη προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του 
σχολικού πλαισίου.  

Διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
Ο όρος “επαγγελματική ανάπτυξη” (professional development) δεν εμφανίζεται πάντα με το 

ίδιο εννοιολογικό εύρος (Φώκιαλη, Κουρουτσίδου, & Λέφας, 2005). Για παράδειγμα σύμφωνα με 
τους Κάντας & Χατζή (1991) ως επαγγελματική ανάπτυξη ονομάζεται η εξελικτική πορεία του 
ατόμου όσον αφορά τον προσανατολισμό του στο χώρο εργασίας αλλά και τις αποφάσεις του 
ατόμου για το επάγγελμα. Η χρήση του όρου αποσκοπεί να αναδείξει ότι η είσοδος στο επάγγελμα 
αποτελεί μία μακροχρόνια αναπτυξιακή διαδικασία που συμβαδίζει με την ψυχολογική εξέλιξη 
του ατόμου, αλλά παράλληλα χρησιμοποιείται για να δείξει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του 
ατόμου μέσα στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο όπου απασχολείται.  

Η επαγγελματική ανάπτυξη έχει διττή διάσταση που παραπέμπει: α) στην επαγγελματική 
εξέλιξη και σταδιοδρομία, κατά την οποία αναπτύσσονται γνώσεις και δεξιότητες εξαιτίας των 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 882 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

συνεχών αλλαγών και β) στην απόκτηση εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που βοηθούν στην 
αντιμετώπιση των ουσιαστικών καθημερινών προβλημάτων άμεσα και αποτελεσματικά. 
(Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη, ο οποίος συχνά εναλλάσσεται με 
τους όρους “ανάπτυξη προσωπικού”, “συνεχιζόμενη εκπαίδευση”, “ανάπτυξη ικανοτήτων των 
εκπαιδευτικών” (Bredeson & Johansson, 2000), γενικά αναφέρεται στις μαθησιακές ευκαιρίες, 
στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να βελτιώνουν και να 
ενδυναμώνουν τις δημιουργικές, γνωστικές, παιδαγωγικές, διδακτικές, ψυχολογικές αλλά και 
διοικητικές δυνατότητές τους στον επαγγελματικό τους χώρο (Bredeson, 1999, οπ. αναφ. στο 
Bredeson & Johansson, 2000, σ.4).  

Οι μαθησιακές αυτές ευκαιρίες μπορεί να έχουν τη μορφή της αυτομόρφωσης αλλά και 
ενδοσχολικών και εξωγενών διαδικασιών επιμόρφωσης που αποσκοπούν στη συνεχή ενδυνάμωση 
και συσχέτιση των κατεχομένων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων τους με βασικές γνώσεις σε 
διδακτικές τακτικές, διοικητικές διαδικασίες, συνεργατικές διεργασίες και υπηρεσίες (Zhao, 
2009). Ειδικότερα το περιεχόμενο του όρου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
εμπεριέχει: τη βελτίωση και ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο ειδικότερο 
επιστημονικό πεδίο του εκπαιδευτικού: όπως γνώση του αναλυτικού προγράμματος, του 
διδακτικού υλικού καθώς και του πλαισίου δραστηριοτήτων τους, εξειδικεύσεις: γνώση δηλαδή 
νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών καινοτομιών, διαχείριση της τάξης, συμβουλευτική των 
μαθητών, γενικές γνώσεις: φιλοσοφικές, διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, προσωπικής επικοινωνίας 
και τέλος επαγγελματικές στάσεις: όπως επαγγελματικό πάθος και διδακτική δέσμευση (Zhao, 
2009). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη σύμφωνα με την Παπαναούμ (2005): α) είναι κανονιστική, γιατί 
απαντά στο ερώτημα «ποιος είναι ο άριστος εκπαιδευτικός» και β) σημαίνει ότι γίνεται κανείς 
εκπαιδευτικός μέσω μιας συνεχούς εξελικτικής διαδικασίας, μιας διαδικασίας «γίγνεσθαι». Από 
αυτήν την σκοπιά η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποκτά νέες διαστάσεις καθώς συμβάλλει 
στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Έτσι λοιπόν η επαγγελματική ανάπτυξη είναι 
ευρύτερη από τις συστηματικές πανεπιστημιακές σπουδές και διαρκεί μέχρι την αφυπηρέτηση, 
αλλά και εμπεριέχει κάθε δραστηριότητα, άτυπη ή συστηματική, ετεροκαθοδηγούμενη ή όχι η 
οποία προάγει την επαγγελματική του μάθηση (σ.86). 

Βασικός σκοπός της επαγγελματικής ανάπτυξης πρέπει να είναι να βοηθηθούν οι 
εκπαιδευτικοί να επαναπροσδιορίσουν τους σκοπούς και τις προτεραιότητες της δουλειάς τους, 
τόσο ατομικά όσο και συλλογικά (Hargreaves & Fullan, 1995, σ.20). Βέβαια, όπως επισημαίνει ο 
Jackson (1995) κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πού θα καταλήξουν οι προσπάθειες για 
διεύρυνση και εμβάθυνση της αντίληψής τους, απλά υπάρχει ελπίδα ότι θα επιτευχθεί το βέλτιστο 
αποτέλεσμα (σ.122-3). Είναι όμως σημαντικό, να μπορούν να αξιολογούν τον αντίκτυπο της 
επαγγελματικής τους ανάπτυξης και αν “κάνει τη διαφορά” για τη δική τους μάθηση και των 
μαθητών (King, 2014, σ.108). 

Ως διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη, θα μπορούσε να οριστεί κάθε διαδικασία ή 
δραστηριότητα, που παρέχει προστιθέμενη αξία στις ικανότητες του ατόμου, μέσω της αύξησης 
των γνώσεων και της βελτίωσης των δεξιοτήτων και των προσωπικών ικανοτήτων, που 
απαιτούνται για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος (Καρποδίνη – Δημητριάδη, 2013, σ.114). 
Σε ένα κόσμο αλλαγών, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη (Collinson, 
Kozina, Lin, Ling, Matheson, Newcombe & Zogla, 2009, σ.15). 

Οι όροι “ανάπτυξη” και “εξέλιξη” χρησιμοποιούνται με διάφορες σημασίες. Μερικοί 
αντιλαμβάνονται την πρόοδο των ενηλίκων ως ανάπτυξη, δηλαδή τη σταδιακή και φυσιολογική 
αύξηση της ωριμότητας. Άλλοι την αντιλαμβάνονται ως εξέλιξη, δηλαδή ως επίτευξη στόχου 
(Rogers, 1999, σ.85). 

Στη βιβλιογραφία συναντάται επίσης και ο όρος “επαγγελματική μάθηση” που αποτελεί μία 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση, με τους εκπαιδευτικούς να έχουν σημαντική επιρροή στον 
καθορισμό του περιεχομένου. Η επαγγελματική μάθηση δεν αποτελεί παρουσίαση πληροφοριών, 
αλλά δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να 
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αναζητήσουν τις απαντήσεις στις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες (Aubusson, Ewing, & Hoban, 
2009, σ.12). 

Παρά τις διαφορές στους ορισμούς της επαγγελματικής ανάπτυξης, ως κοινός τόπος βρίσκεται 
η ταύτιση της επαγγελματικής ανάπτυξης, με τη βελτίωση στην άσκηση του επαγγέλματος, με την 
επιθυμία «να κάνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του». Έτσι, επιδιώκεται η 
επιμόρφωση με κύρια ή αποκλειστική προτεραιότητα την προοπτική της επαγγελματικής 
προτεραιότητας, ενώ άλλοι στόχοι όπως η ανέλιξη στην επαγγελματική ιεραρχία ή η συμμετοχή 
σε θέσεις λήψης αποφάσεων, αποτελούν συνακόλουθους και όχι απαραίτητα κύριους στόχους 
(Φώκιαλη κ. συν., 2005, σ.132-3). 

Σύμφωνα με έρευνα της Παπαδανιήλ (2005), ο παράγοντας επαγγελματική εξέλιξη – ανέλιξη, 
φαίνεται ότι δεν έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο, στη συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (σ.80).  

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η μελέτη του Εθνικού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
της Εκπαίδευσης (National Foundation for the Improvement of Education). Το 73% των 
ερωτηθέντων είχε ως βασικό κίνητρο για την επαγγελματική του ανάπτυξη τη βελτίωση των 
επιδόσεων των μαθητών, το 55% τη βελτίωση των διδακτικών του δεξιοτήτων, το 34% την 
αύξηση των γνώσεών του, το 9% τη συνάντηση ατόμων με κοινά επαγγελματικά ενδιαφέροντα, το 
7% τη βελτίωση της καριέρας του, το 5% τη διατήρηση της επαγγελματικής πιστοποίησης και το 
5% την αύξηση των αποδοχών του (Day, 2003, σ. 318). 

Η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν. Αν όμως ο 
διευθυντής θεωρεί την επαγγελματική ανάπτυξη, ως ατομική ανάπτυξη, οι επιμορφωτικές 
διαδικασίες γίνονται αποτελεσματικότερες γιατί συμμετέχει ενεργά και υπεύθυνα θεωρώντας τη 
διαδικασία προσωπική του υπόθεση (Χατζηπαναγιώτου, 2001, σ.26). Γιατί όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει η Minor (1995), η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη θα πρέπει να βελτιώνει την 
προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική ικανοποίηση (σ. 15).  

Προκλήσεις διευθυντών για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
Για την επίτευξη της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης, βασικής σημασίας 

παράμετρος για το σχεδιασμό, την οργανωτική δομή, τη διάρκεια, το περιεχόμενο και τη 
μεθόδευση των σχετικών προγραμμάτων αποτελεί η συστηματική διερεύνηση των επιμορφωτικών 
αναγκών (Παπαναούμ, 2003; Pont, 2003, οπ. αναφ. στο Μαυροσκούφης, 2008, σ.8). 

Η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες, να περιλαμβάνει ενεργητική μάθηση, συνεργασία, να υποστηρίζεται από μία κουλτούρα 
μάθησης στα σχολεία, αλλά και να λαμβάνει υπόψη την αντίσταση των εκπαιδευτικών στην 
αλλαγή (Gibson & Brooks, 2012, σ.1). 

Όμως, δεν εξαρτάται μόνο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προσφερθούν, αλλά και 
από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Η επαγγελματική τους ανάπτυξη εξαρτάται κυρίως από το 
βαθμό που οι ίδιοι παρακινούνται για να μάθουν. Για να επιφέρει δηλαδή θετικά αποτελέσματα η 
επιμόρφωσή τους θα πρέπει οι ίδιοι να συναισθάνονται την αναγκαιότητά της και να προσπαθούν 
να καταστούν δια βίου μαθητές (Παπασταμάτης, Γρίβα, Βαλκάνος & Γιαβρίμης, 2010, σ. 75). Αν 
και συχνά υπάρχει η επιθυμία επιστροφής των επιμορφούμενων στις “παλιές μέρες”, όταν η 
επαγγελματική ανάπτυξη είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ατομική υπόθεση, τότε αυτή η τάση 
δείχνει να ελαττώνεται (Day, 2003, σ.327-8).   

Σύμφωνα με το μοντέλο των τριών επιπέδων μάθησης των Knapp, Copland και Talbert (2003) 
του μαθητή που μαθαίνει, του εκπαιδευτικού που μαθαίνει και του σχολείου που μαθαίνει, τα τρία 
αυτά επίπεδα είναι αλληλοεξαρτώμενα μέσα από μία συνεχή ροή ευκαιριών και ανταλλαγών που 
τα τροφοδοτούν και τα διαμορφώνουν. Η σχέση είναι δυναμική και διαλεκτική καθώς κάθε ένα 
υποστηρίζει το άλλο: η μάθηση των παιδιών εξαρτάται από την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών - διευθυντών, η επαγγελματική μάθηση εμπλουτίζεται από την ανατροφοδότηση 
των μαθητών, ενώ παράλληλα το σχολείο μετασχηματίζοντας τις πληροφορίες αυτές σε γνώση 
αναπτύσσει νέες πρακτικές και δομές και τις επενδύει στη μάθηση των μελών του (οπ. αναφ. στο 
Μπαγάκης κ. συν., 2007, σ.196). Άλλωστε, ο σημαντικότερος συντελεστής της ποιότητας της 
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διδασκαλίας είναι ο εκπαιδευτικός με τις γνώσεις του, τις αντιλήψεις του και την επαγγελματική 
του ανάπτυξη (Μλεκάνης, 2005, σ.28-29).  

Το κίνημα για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό και το 
διευθυντή ως επαγγελματία με εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες του επιτρέπουν να ασκεί το 
διδακτικό του έργο με υπευθυνότητα και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του τόσο στην 
ικανοποίηση των πελατών – μαθητών του, όσο και στην συνεχή ενίσχυση των επαγγελματικών 
προσόντων του (Χατζηπαναγιώτου, 2001, σ.29). Όπως αναφέρουν και οι Wideen, Mayer-Smith, 
& Moon (1996) αναπόσπαστο μέρος του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών αποτελούν η 
εκπαιδευτική αλλαγή και η επαγγελματική ανάπτυξη (σ.201). 

Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια, η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη (continuing professional 
development), έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία και θεωρείται υποχρέωση για τις 
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά, η συμμετοχή στα προγράμματα 
επιμόρφωσης θεωρείται απαραίτητη για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τις μισθολογικές 
αυξήσεις. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να έχουν ένα σχέδιο 
ανάπτυξης για το σύνολο του προσωπικού τους. Το πιο συχνό κίνητρο για τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί η συμβολή στις προαγωγές. H 
επαγγελματική ανάπτυξη σπάνια είναι η μόνη προϋπόθεση για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, 
αλλά συχνά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Η χρηματοδοτική στήριξη δίνεται συχνά με τη 
μορφή δωρεάν επιμορφώσεων ή συμμετοχής στο κόστος τους. Πολλά σχολεία λαμβάνουν άμεση 
χρηματοδότηση για την πληρωμή των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (European 
Commission, 2013α, σ.17). Παρόλα αυτά, οι έλληνες εκπαιδευτικοί - διευθυντές συνεχίζουν να 
κινούνται στα τυφλά όσον αφορά την επαγγελματική τους ανάπτυξη, αφού δεν τους έχει δοθεί ένα 
πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης (Βουγιούκας, 2011, σ.161). 

Το πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης θα βοηθούσε στη σταδιακή απόκτηση, μέσω 
φυσικών εμπειριών και σχεδιασμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων: α) εξειδικευμένων 
επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποτελεσματικών στη διαχείριση της εκπαιδευτικής 
πράξης, β) προσωπικών σχημάτων κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων και γ) 
ικανοτήτων διακριτικής παρέμβασης, ώστε με αίσθημα επαγγελματικής επάρκειας και ευθύνης να 
προβαίνει στην ανάλυση των εκπαιδευτικών καταστάσεων, αντιλήψεων και πρακτικών και στην 
αποτελεσματική παρέμβαση, με στόχο την προώθηση των μαθησιακών, αναπτυξιακών, 
κοινωνικών, πολιτικών και ηθικών σκοπών της εκπαίδευσης (Day, 2003, σ.28). 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί η 
σύνδεση του επιμορφωτικού προγράμματος με την εκπαιδευτική πρακτική (Craft, 2000, σ. 48; 
Hodge, 2014, σ.319). Για να είναι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεσματική χρειάζεται να 
παίρνει αρκετές μορφές, όπως η άτυπη μάθηση, η παρακολούθηση της εργασίας (work 
shadowing), ο θεσμός του μέντορα (mentoring), η εκπαιδευτική έρευνα και ένα πλήθος άλλων 
εκπαιδευτικών πρακτικών (Day, 2001, σ.18). Ειδικότερα, ο θεσμός του μέντορα σύμφωνα με 
έρευνα του Hudson (2013) μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη τόσο των εκπαιδευόμενων, όσο και 
του ίδιου του μέντορα (σ.780).  

Στοιχεία ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Teaching and Learning International Survey 
(TALIS) και του δικτύου Eurydice, για τους εκπαιδευτικούς επιβεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν εμπόδια στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις απόψεις τους, τα 
μεγαλύτερα εμπόδια είναι η σύγκρουση με το ωρολόγιο πρόγραμμα, η έλλειψη οικονομικών, ή μη 
κινήτρων και οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Διαπιστώνονται μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες για συνεχή 
επαγγελματική ανάπτυξη στην ειδική αγωγή, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ για τη διδασκαλία και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση γενικότερα (European Commission, 2014, σ.63).  

Όλες οι προαναφερθείσες συνιστώσες της επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να 
αναπτυχθούν είτε ατομικά (Chen, 2003; Li, 2005, όπ. αναφ. στο Zhao, 2009) μέσω προσωπικών 
προσπαθειών των εκπαιδευτικών διαχείρισης της γνώσης και δημιουργίας ατομικής γνωστικής 
βάσης, είτε σε επίπεδο οργανισμού (Ge, Zhan, & Wang, 2006; Wang & Jia, 2005, όπ. αναφ. στο  
Zhao, 2009) μέσω της καλλιέργειας του κατάλληλου μαθησιακού και επαγγελματικού 
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περιβάλλοντος για την εκδήλωση επιμορφωτικών προσπαθειών διαχείρισης της γνώσης και 
βελτίωσης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών. Μπορούν ωστόσο  να 
λειτουργήσουν και συνδυαστικά όλων των προηγουμένων, με προσπάθειες σε πολλαπλά επίπεδα 
με αφετηρία τρία βασικά χαρακτηριστικά: την ανάπτυξη κεντρικών στρατηγικών 
συστηματοποίησης της γνώσης ως υποστηρικτικός μηχανισμός, ο οποίος θα αποτελέσει μία 
σταθερή βάση των επιμορφωτικών προσπαθειών των εκπαιδευτικών, την εκδήλωση ατομικών 
πρωτοβουλιών αυτομόρφωσης τους και τέλος την εμφάνιση συλλογικών προσπαθειών και 
στρατηγικών στο χώρο του σχολείου βασιζόμενες στην αλληλεπίδραση, συνεργασία και 
συντονισμό των εκπαιδευτικών μεταξύ τους (Sun, 2003, όπ. αναφ. στο Zhao, 2009). 

Η ανάπτυξη όλων αυτών των διαδικασιών στο χώρο του σχολείου προϋποθέτει και την 
ανάπτυξη ανάλογου ευνοϊκού οργανωσιακού και σχολικού κλίματος, το οποίο θα καλλιεργεί την 
συνεργατικότητα, συναδελφικότητα και αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών (Huberman, 
1993; Hawley & Valli, 1999; Vandenberghe et al., 1999, όπ. αναφ. στο Clement & Vandenberghe, 
2001) ή “διαδραστικό επαγγελματισμό” κατά τον Fullan (1992, σ.120). Το στοιχείο αυτό είναι 
σημαντικό για την επιτυχία επιμορφωτικών προσπαθειών, που θα  υποστηρίζουν και προωθούν 
κάθε είδους προσπάθεια βελτίωσης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών, 
καθώς είναι κοινός τόπος στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία ο κριτικής σημασίας ρόλος της 
επαγγελματικής ανάπτυξης τους στην κίνηση  συστημικής εκπαιδευτικής αναμόρφωσης και 
βελτίωσης του σχολείου (Hart & Bredeson, 1996; Krajewski, 1996, όπ. αναφ. στο Bredeson & 
Johansson, 2000) με βασικό και πρωταρχικό πάντα στόχο την ενδυνάμωση των μαθησιακών 
πρακτικών και αποτελεσμάτων των μαθητών (Bredeson & Johansson, 2000). 

Ωστόσο είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος είναι 
ευθύνη πρωτίστως του εκάστοτε διευθυντή του σχολείου ως προϊσταμένου της σχολικής μονάδας 
(Πασιαρδή, 2001, σ.64), διαμέσου του οποίου ασκείται καταλυτική επίδραση στον τρόπο 
λειτουργίας και δραστηριοποίησης των εκπαιδευτικών όπως πληθώρα ερευνών έχουν καταδείξει 
(Aelterman et al. 2002; Hallinger 2003; Hallinger and Heck 1996, όπ. αναφ. στο  Engelsa et al. 
2008). Ο διευθυντής συνεπώς ως σχολικός ηγέτης οφείλει μέσω κατάλληλων οργανωτικών, 
παιδαγωγικών και διοικητικών κινήσεων να δημιουργεί ευνοϊκό έδαφος για την ανάπτυξη και 
καλλιέργεια τέτοιου είδους προσπαθειών. H επίδραση των διευθυντών των σχολείων στα 
μαθησιακά και διδακτικά επιτεύγματα είναι άμεση και έμμεση (Leithwood, Louis, Anderson, & 
Wahlstrom, 2004, όπ. αναφ. στο Wahlstrom & Louis, 2008).  

Στην εποχή της ανάληψης και απόδοσης ευθυνών (accountability), η δόμηση των κατάλληλων 
εργασιακών και επιμορφωτικών συνθηκών για τους εκπαιδευτικούς αναφέρεται στις έμμεσες 
επιδράσεις του ρόλου των διευθυντών ως σχολικών ηγετών και βασικών υπευθύνων για την 
ποιότητα του έργου και της ανάπτυξης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών τους (Wahlstrom & 
Louis, 2008). Δημιουργώντας μία επιτυχημένη, γεμάτη ζωντάνια συνεργατική κοινότητα μάθησης 
για τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντάς τους τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες καθώς και το 
κατάλληλο μαθησιακό πεδίο και μαθησιακές εμπειρίες (Clement & VandenBerghe, 2001, όπ. 
αναφ. στο Zhao, 2009) ο διευθυντής γίνεται το κλειδί της επιτυχίας κάθε επιμορφωτικής 
προσπάθειας μέσω δημιουργίας κλίματος και προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
υποστήριξης και καλλιέργειας της μάθησης τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού του 
(Interstate School leaders Licensure Consortium (ISLLC), 1996, όπ. αναφ. στο Bredeson & 
Johansson, 2000).  

Η οργάνωση τέτοιων προσπαθειών ενίσχυσης της επαγγελματικής εξέλιξης και βελτίωσης των 
εκπαιδευτικών από μέρους του διευθυντή οφείλει να στηρίζεται στους εξής καθοριστικούς άξονες: 
α) στον προσδιορισμό των στόχων της προσπάθειας επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών με βάση τους στόχους του σχολείου, β) στην ενδυνάμωση του ρόλου των 
εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, γ) στην αναγνώριση των πραγματικών αναγκών τόσο του 
σχολείου όσο και του προσωπικού του, δ) στην  ανάπτυξη και υποστήριξη συνεχών διαδικασιών 
οργάνωσης επιμορφωτικών προσπαθειών, ε) στην δημιουργία κλίματος διαλόγου και συνεργασίας 
με την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου για τους σκοπούς και τρόπους εξέλιξης προσπαθειών 
επαγγελματικής ανάπτυξης της, στ) στην πρακτική υποστήριξη ποικιλόμορφων  μαθησιακών και 
επιμορφωτικών προσπαθειών και ευκαιριών  των εκπαιδευτικών και τέλος ζ) στην επικέντρωση 
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όλων των παραπάνω προσπαθειών στην πεμπτουσία της σχολικής διαδικασίας, την καλύτερη 
δηλαδή υποστήριξη των μαθησιακών διαδικασιών και αποτελεσμάτων των μαθητών (Bredeson & 
Johansson, 2000).  

Ο Lieberman (1994) (όπ. αναφ. στο Clement & Vandenbergh, 2001) συνοψίζει όλους αυτούς 
τους παράγοντες στην ύπαρξη συναδελφικότητας, εμπιστοσύνης και διαδραστικότητας μέσω της 
δημιουργίας συνεργατικού σχολικού κλίματος, επιμερισμένης ηγεσίας και κατάλληλων δικτύων 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Ακριβώς η σημαντικότητα του ρόλου του διευθυντή  σ’ αυτή την 
διάσταση του σχολικού πλαισίου οδηγεί στην διερεύνηση  του τρόπου με τον οποίο ασκείται από 
μέρος του η ηγεσία στο χώρο του σχολείου ώστε να επισημανθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα 
γνωρίσματα του ύφους και του ηγετικού του στυλ που προωθούν  επιμορφωτικές προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών, βάση των παραπάνω αξόνων δράσης,  οργάνωσης, ανάπτυξης και δημιουργίας 
κατάλληλου πλαισίου και κλίματος. 

Δεδομένα από έρευνες, καταδεικνύουν επίσης, ότι οι διευθυντές σχολείων, συμμετέχουν σε 
μεγάλο βαθμό, στο σχεδιασμό των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 
καθώς και στην παροχή συμβουλών για τη βελτίωση της εργασίας τους (European Commission, 
2013β, σ.19). 

Συμπεράσματα 
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που τοποθετεί στο κέντρο του σχολικού οργανισμού 

στοιχεία όπως: τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ήθος, το 
σεβασμό, την εμπιστοσύνη, τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία κατάλληλου, 
ανοιχτού και σταθερού μαθησιακού κλίματος τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς, την αποτελεσματικότητα και ποιότητα, το διάλογο, την έρευνα και δράση, με 
βέλτιστο στόχο τη συνδυαστική ισχύ και ενέργεια όλων των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, 
αποτελεί την καλύτερη και πιο στέρεα βάση για την εκδήλωση, εμπέδωση και απόδοση 
επαγγελματικών αναπτυξιακών προσπαθειών και διαδικασιών για τους εκπαιδευτικούς, τα 
αποτελέσματα των οποίων θα ωφελήσουν τόσο τον σχολικό οργανισμό ως σύστημα όσο και τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους σε πολλαπλά επίπεδα. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να 
εντοπιστούν εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ηγετικές πρακτικές, οι οποίες 
καλλιεργούν και προωθούν την ανάπτυξη των κριτηρίων και αξόνων δράσης των διευθυντών για 
την προώθηση των προσπαθειών επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών. 
Θα πρέπει να αναζητηθούν οι τύποι ηγεσίας, οι οποίοι θα συνέβαλαν στη δημιουργία του 
προαναφερθέντος κλίματος ανάπτυξης και βελτίωσης, καθώς από τα δεδομένα της σύγχρονης 
εποχής αυτή η προσπάθεια από μέρους των διευθυντών περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει 
να είναι συνεχής, στοχευόμενη και καταλλήλως οργανωμένη για να έχει τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους μία σταθερή και γερή 
βάση που θα τους δίνει αυτοπεποίθηση και πολλαπλές δυνατότητες εξέλιξης, όσο και για το 
σχολείο ως οργανισμό, αντανακλώντας τα αποτελέσματα στους μαθητές και στις επιδόσεις τους. 
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας μας, είναι η διερεύνηση της έμφυλης στελέχωσης της διοίκησης πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις τελευταίες επιλογές διευθυντικών στελεχών. Η διαχρονικότητα της 
έλλειψης γυναικών από διευθυντικές θέσεις είναι γεγονός και οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στη 
χώρα μας για τη διάσταση του φύλου στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ελάχιστες. Από τη 
ανάλυση των ευρημάτων, διαπιστώσαμε πως ακόμα και σήμερα υπάρχει ασυμμετρία των φύλων στην 
κατάληψη διευθυντικών θέσεων, αν και πολλές γυναίκες διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα. Καθώς η 
εκπαίδευση είναι πάντα στο επίκεντρο της κοινωνίας μας, κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει περαιτέρω 
έρευνα για το θέμα. 
Λέξεις κλειδιά: διοίκηση εκπαίδευσης, κοινωνικό φύλο, γυάλινη οροφή, έμφυλη συμμετρία 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει διάχυτος προβληματισμός, διεθνώς, σχετικά με θέματα γύρω από 
τη διοίκηση της εκπαίδευσης, καθώς πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι σχετίζεται με την 
αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων. Το ίδιο επιχειρείται και στην Ελλάδα, όπου υπάρχει 
έκδηλο ενδιαφέρον γύρω από ζητήματα της εκπαιδευτικής διοίκησης. Ωστόσο, δεν έχει 
διερευνηθεί σε επαρκές επίπεδο, η έλλειψη συμμετοχής των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις της 
εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί αντίφαση το γεγονός, πως ενώ το διδασκαλικό επάγγελμα 
αποτελείται σε συντριπτικό βαθμό από γυναίκες εκπαιδευτικούς (ποσοστό 70,30%, κατά το 
σχολικό έτος 2014-2015, Ελληνική στατιστική υπηρεσία, 2015), οι ανώτερες διοικητικές θέσεις 
καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες εκπαιδευτικούς. 
     Η ελληνική νομοθεσία, που αφορά στην επιλογή των διευθυντικών στελεχών, όπως ο 
τελευταίος νόμος 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (άρθρο 17), καλεί όποιον/α εκπαιδευτικό διαθέτει 
τα απαιτούμενα προσόντα, να αιτηθεί διευθυντική θέση, χωρίς να διαχωρίζει το φύλο. Επομένως, 
υπάρχει ανάγκη διερεύνησης των λόγων που αποθαρρύνουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών. 

Οι γυναίκες στο διδασκαλικό επάγγελμα 

Αναντίρρητα, ο κλάδος της εκπαίδευσης αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από γυναίκες 
εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην προσχολική 
αγωγή, κατά το σχολικό έτος 2014-2015 το ποσοστό των γυναικών που υπηρετούσαν είναι 98,4% 
(μόνο 210 άντρες νηπιαγωγοί πανελλαδικά), και στην πρωτοβάθμια δημοτική εκπαίδευση το 
ποσοστό των γυναικών την ίδια σχολική χρονιά, όπως προαναφέρθηκε, είναι 70,30% (Ελληνική 
στατιστική υπηρεσία, 2015). Όπως είναι φανερό, το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού στην 
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πρωτοβάθμια εκπαίδευση «γυναικοκρατείται» και θεωρείται από την κοινωνία μας, ως μία από τις 
καλύτερες επιλογές για την επαγγελματική αποκατάσταση των γυναικών. 

Το διδασκαλικό επάγγελμα, επιλέγεται όλο και περισσότερο από γυναίκες, καθώς κοινωνικά 
έχει εδραιωθεί η άποψη πως οι γυναίκες οφείλουν να έχουν ως προτεραιότητά τους τη φροντίδα 
της οικογένειας τους. Έτσι, σύμφωνα με αυτή την οπτική, το επάγγελμα της δασκάλας και της 
νηπιαγωγού συνδυάζει τη δημιουργία οικογένειας με την επαγγελματική ενασχόληση και 
θεωρείται ιδανική επιλογή. Το μικρό εργασιακό ωράριο, οι διακοπές των Χριστουγέννων, του 
Πάσχα και του καλοκαιριού, η ενασχόληση με τα παιδιά, η μονιμότητα της εργασίας και οι 
σχετικά ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες επιλογής του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που το επιλέγουν, 
συνήθως δεν επιθυμούν περισσότερη εμπλοκή με το επάγγελμά τους, εκτός της διδασκαλίας, όπως 
η επιμόρφωση ή η ανάληψη περισσότερων αρμοδιοτήτων (Κανταρτζή, 1991: 56). Καταλήγοντας, 
όπως επισημαίνει η Μαραγκουδάκη (1997), το επάγγελμα της εκπαιδευτικού για τις γυναίκες 
επεκτείνει το μητρικό ρόλο στον επαγγελματικό τομέα. 

Ο ρόλος του γονέα για τις γυναίκες χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα πολυδιάστατος. Οι γυναίκες 
ασχολούνται πολυεπίπεδα με την φροντίδα των παιδιών τους, τόσο σε παιδαγωγικά ζητήματα όσο 
και σε ασχολίες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα όπως την προετοιμασία του 
φαγητού, το ντύσιμο τους, το πλύσιμο των ρούχων τους κ.ά., Όπως επισημαίνει η Βαρίκα (2000: 
55), το πρόβλημα έγκειται στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της μητρότητας όπου έρχεται σε 
αντίθεση με τις έννοιες της ισότητας και της ελευθερίας, και όχι η μητρότητα ως φυσική 
διαδικασία. Έτσι, οι γυναίκες βιώνουν καθημερινά συγκρούσεις ρόλων με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται σε αυτές αρνητικά συναισθήματα όπως άγχος ή ενοχές, ελαχιστοποιώντας τη 
διάθεση για εξέλιξη στην εργασία τους. Όλα αυτά, οδηγούν τις γυναίκες σε αναζήτηση εργασίας 
με σκοπό να αφήνει σε αυτές ελεύθερο χρόνο και να μην έχει υπερβολικές εργασιακές απαιτήσεις 
όπως αυτό της δασκάλας ή της νηπιαγωγού. 

Βιολογικό και κοινωνικό φύλο 

Το φύλο αποτελεί βασική πτυχή για τη κοινωνικοποίηση και τη διαμόρφωση συμπεριφοράς 
για τα άτομα. Σύμφωνα με την Oakley (1972), το «βιολογικό φύλο» (sex) αναφέρεται στις 
βιολογικές διαφορές μεταξύ αρσενικών και θηλυκών, δηλαδή στις διαφορές που σχετίζονται με τα 
γεννητικά όργανα και την αναπαραγωγική διαδικασία. Το «κοινωνικό φύλο» (gender), όμως 
αποτελεί πολιτισμικό ζήτημα. Οι Kessler και McKenna (1985: 7) χρησιμοποιούν ευρύτερα τον 
όρο, υποστηρίζοντας  πως η κοινωνική κατασκευή έρχεται σε προτεραιότητα από κάθε άλλη 
άποψη για να είναι ένα άτομο άνδρας ή γυναίκα. Έτσι, σύμφωνα με αυτήν την οπτική υπάρχει 
κατηγοριοποίηση των ατόμων στην κοινωνία και σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ κοινωνικού και 
βιολογικού φύλου, η οποία δεν έχει διασαφηνιστεί ακόμη πλήρως. Η Millet (1970), υποστηρίζει 
πως οι βιολογικές διαφορές των ανδρών και των γυναικών χρησιμοποιήθηκαν για την κοινωνική 
καταπίεση των γυναικών και ενισχύονται από τον τομέα των προσωπικών σχέσεων τους. Την ίδια 
χρονική περίοδο ορίζεται και η έννοια της πατριαρχίας (Rich, 1976: 57-58), ως ένα πολιτικό, 
κοινωνικό, ιδεολογικό σύστημα που συμβάλλει στην καταπίεση των γυναικών. 

Η Simon De Beauvoir (1979), στο βιβλίο της «Το δεύτερο φύλο», επισημαίνει πως το 
αρσενικό κατατάσσεται ως κανονικότητα και συγκεντρώνει όλα τα θετικά στοιχεία , ενώ το 
θηλυκό είναι το «Άλλο», το μη-αρσενικό, κάτι που δεν έχει ουσία και βρίσκεται πολύ χαμηλά, 
άποψη που έχει υιοθετηθεί για την κατασκευή του κοινωνικού φύλου. Επιπρόσθετα, τονίζει 
χαρακτηριστικά πως «γυναίκα γίνεσαι», θέλοντας να υποστηρίξει την άποψη, ότι το φύλο είναι 
κοινωνικά κατασκευασμένο από τη πρώτη στιγμή που οι άνθρωποι γεννιούνται. Επέκτεινε, έτσι, 
την άποψη του Μερλό-Πόντι, η οποία αναφέρεται στο βιβλίο του «Η Φαινομενολογία της 
Αντίληψης» (1962), για την έμφυλη υπόσταση του βιολογικού σώματος, το οποίο αποτελεί «μια 
ιστορική ιδέα» και όχι «ένα φυσικό είδος». 

Το βιολογικό σώμα μπορεί να αποτελέσει τις αιτίες για πολλά κοινωνικά φύλα (Πολίτης, 
2006: 43). Όπως υποστηρίζει, χαρακτηριστικά η Butler (1990), στην εποχή του ύστερου 
φεμινισμού, το φύλο, είναι ένα δρώμενο, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλές πρόβες και 
το σενάριο του υπάρχει, ανεξάρτητα από τους οποιουσδήποτε ηθοποιούς που συμμετέχουν κάθε 
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φορά στην παράσταση. Ωστόσο χρειάζεται τα άτομα, ώστε να μπορεί να αναπαράγεται στο 
διηνεκές. Το σενάριο κάθε θεατρικής παράστασης μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποδόμηση τόσο της γυναικείας όσο και 
της αντρικής ταυτότητας, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, καθώς και την ανατροπή των κοινωνικών 
στερεοτύπων που τελικό σκοπό έχουν την ανατροπή της πατριαρχίας. 

Ερευνητικά Δεδομένα 

Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πληρέστερα την συνολική εικόνα συμμετοχής των 
γυναικών στη διεύθυνση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, πραγματοποιήσαμε μία 
καταγραφή των δεδομένων κατά την οποία ξεκινήσαμε από τα ανώτερα επίπεδα της διοικητικής 
πυραμίδας και καταλήξαμε σταδιακά στην βάση της, περιοριζόμενοι στην περίπτωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

Στο περιφερειακό επίπεδο διοίκησης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 για τον  «Διορισμό Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – 
Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων», από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μόλις οι 2 έχουν ανατεθεί σε γυναίκες και οι υπόλοιπες 11 
έχουν ανατεθεί σε άνδρες, που αναλογούν σε ποσοστά 15,4% και 84,6% αντίστοιχα. 
Παρατηρήσαμε ότι αυτή η αναλογία μεταφέρεται σαν ντόμινο και στα υπόλοιπα επίπεδα 
διοίκησης που βρίσκονται προς τα κάτω, χωρίς ασφαλώς να παραμένουν επακριβώς ίδια τα 
συγκεκριμένα ποσοστά.  

Πίνακας 1. Περιφερειακοί Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 
Άνδρες 11 84,6 

Γυναίκες 2 15,4 
Σύνολο 13 100.0 

 
 
Όσον αφορά το νομαρχιακό επίπεδο εκπαιδευτικής διοίκησης, από την Υπουργική Απόφαση 

Φ.353.1/11/14769./Ε3/29-01-2016 για την «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», προκύπτει ότι τις συνολικά  58 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης διοικούν σήμερα 10 γυναίκες και 48 άνδρες. Τα ποσοστά που προκύπτουν δεν 
διαφοροποιούνται σχεδόν καθόλου σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο διοίκησης. 

Πίνακας 2. Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πανελλαδικά (2016) 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 
Άνδρες 48 82,8 

Γυναίκες 10 17,2 
Σύνολο 58 100.0 

 
Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία θα περιοριστούμε στην μελέτη των δεδομένων 

που προκύπτουν για τις διευθυντικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία περιλαμβάνονται οι περιφερειακές 
ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. 
Καταγράφοντας τα δεδομένα από την συγκεκριμένη περιφέρεια, μπορούμε να την 
χαρακτηρίσουμε αντιπροσωπευτική του μέσου όρου και η μελέτη της να καταλήξει σε γενικότερα 
συμπεράσματα, καθώς τα ποσοστά που καταγράψαμε δεν διαφοροποιούνται αρκετά σε σχέση με 
τα ποσοστά που εμφανίζονται στην επικράτεια. 
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Με την ίδια Υπουργική Απόφαση (Φ.353.1/11/14769./Ε3/29-01-2016) ορίστηκαν και τα 
στελέχη της εκπαίδευσης που ανέλαβαν υπηρεσία ως Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Από τις 
συνολικά 8 θέσεις, οι 6 ανατέθηκαν σε άνδρες και οι 2 σε γυναίκες, ποσοστά που αντιστοιχούν σε 
75% και 25% αντίστοιχα. 

Πίνακας 3. Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 
Άνδρες  6 75 

Γυναίκες 2 25 
Σύνολο 8 100.0 

 
Αξίζει ίσως να εισέλθουμε πιο βαθιά και να εξετάσουμε και τα ποσοστά ανδρών-γυναικών που 

έθεσαν υποψηφιότητα για την θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί βλέπουμε ότι τα ποσοστά δεν 
ανατρέπονται και πάλι σε σχέση με τα ποσοστά που καταγράφηκαν στην τελική επιλογή, 
συγκεντρώνοντας εν τέλει 82,3% οι άνδρες και 17,7% οι γυναίκες. Από τους 41 υποψήφιους 
Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής 
Μακεδονίας, οι 34 ήταν άντρες και μόλις οι 7 γυναίκες. 

Πίνακας 3. Υποψήφιοι/ες Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 
Άνδρες  34 82,3 

Γυναίκες 7 17,7 
Σύνολο 41 100.0 

 
Μελετώντας ξεχωριστά την κάθε περιφερειακή ενότητα της συγκεκριμένης περιφέρειας, 

παρατηρήσαμε ότι η συγκεκριμένη αναλογία δεν διατηρείται αναλλοίωτη στην κάθε Διεύθυνση. 
Σαφώς παρατηρήθηκε ισχυρό προβάδισμα των ανδρών σε ορισμένες από αυτές (8-2 στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη, 3-1 στην Ημαθία και 5-1 στην Πιερία), υπήρχαν όμως και περιπτώσεις 
κατά τις οποίες απουσίαζε παντελώς η συμμετοχή των γυναικών (Διευθύνσεις Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών). Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, το γεγονός ότι στη 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής οι γυναίκες κατείχαν την απόλυτη 
πλειοψηφία στις υποψηφιότητες.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό το τελικό ποσοστό που 
προέκυψε στην επιλογή των  Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Για τις 5 από τις 8 περιπτώσεις (Δυτική 
Μακεδονία, Κιλκίς, Πέλλα, Σέρρες, Χαλκιδική) η απόλυτη συμμετοχή του κάθε φύλου, δεν θα 
μπορούσε να διαφοροποιήσει, από άποψη φύλου, το τελικό αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις της 
Ημαθίας και της Πιερίας, επαληθεύτηκε ο νόμος των πιθανοτήτων. Μονάχα στην περίπτωση της 
Ανατολικής Μακεδονίας, μπορούμε να πούμε ότι ανατράπηκαν τα ποσοστά και εν τέλει 
επικράτησε το γυναικείο φύλο.  

Καταλήγοντας στην βάση της οργανωτικής και διοικητικής πυραμίδας του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, καταγράψαμε τους Διευθυντές των Δημοτικών σχολείων που 
εντάσσονται στην περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας. Παρατηρούμε 
ότι στο χαμηλότερο επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης η συμμετοχή των γυναικών αυξάνεται 
ελαφρώς, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η αναλογία της μίας γυναίκας για τέσσερις άνδρες. Πιο 
συγκεκριμένα αθροιστικά οι άντρες διευθυντές αποτελούν περίπου το 71%  (493 από τις συνολικά 
697 θέσεις) και οι γυναίκες περίπου το 29% (204 από τις συνολικά 697 θέσεις). 
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Πίνακας 4. Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων στην περιφερειακή διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (σύνολο) 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 
Άνδρες  493 70,7 

Γυναίκες 204 29,3 
Σύνολο 697 100.0 

 
Παρατηρώντας τώρα την κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά βλέπουμε, ότι το ποσοστό των 

γυναικών κυμαίνεται περίπου στο 25% (Δυτική Θεσσαλονίκη: 27%, Ημαθία: 27%, Κιλκίς: 24% 
και Πέλλα: 25%). Εξαιρέσεις αποτελούν οι Σέρρες (22%), που το ποσοστό τους πλησιάζει το 
20%, η Πιερία (29%) που τείνει να ακουμπήσει το 30%, ενώ τέλος η Ανατολική Θεσσαλονίκη και 
η Χαλκιδική πλησιάζουν προς το 40%, με ποσοστά 37% και 38% αντίστοιχα. 

Πίνακας 5. Ποσοστά γυναικών διευθυντριών σχολικών μονάδων στην περιφερειακή 
διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Ενότητα Ποσοστό γυναικών διευθυντριών 

Χαλκιδική 38% 

Ανατολική Θεσσαλονίκη 37% 

Πιερία 29% 

Δυτική Θεσσαλονίκη 27% 

Ημαθία 27% 

Πέλλα 25% 

Κιλκίς 24% 

Σέρρες 22% 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» δεν είναι πρόσφατο και παρατηρείται στις περισσότερες 
χώρες του αναπτυγμένου κόσμου. Οι ευθύνες για το συγκεκριμένο φαινόμενο αποδίδονται τόσο 
σε ατομικούς παράγοντες, όσο και στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές. 

Όσον αφορά τους ατομικούς παράγοντες, αυτοί αφορούν ατομικές διαφορές και θεωρούνται 
ότι μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσα από την ατομική αλλαγή των ίδιων των γυναικών. Ως 
κυριότεροι λόγοι για τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση της εκπαίδευσης, 
θεωρούνται οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις, η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα του 
νοικοκυριού με τα οποία επιβαρύνεται κατά πολύ η γυναίκα. Έτσι, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
φανερώνουν λιγότερη διάθεση στην διεκδίκηση ηγετικών θέσεων, καθώς επικρατεί ο φόβος και το 
άγχος της σύγκρουσης του επαγγελματικού και του οικογενειακού τους ρόλου (Αθανασούλα-
Ρέππα, 1999). Πολύ δύσκολα συνηθίζεται να διεκδικεί μια γυναίκα ηγετικές θέσεις που 
προϋποθέτουν αυξημένες υποχρεώσεις και αυξημένα εργασιακά ωράρια, έχοντας παράλληλα να 
διεκπεραιώσει τον μητρικό και τον συζυγικό της ρόλο (Νάκος, 2005). Μπορεί η σχέση μεταξύ 
οικογένειας και γυναικείας απασχόλησης να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό 
εκσυγχρονισμού της κάθε κοινωνίας, εργασία και μητρότητα όμως παρουσιάζονται τις 
περισσότερες φορές ασυμβίβαστες, με τις περισσότερες γυναίκες να επιλέγουν τελικά τη 
μητρότητα.  

Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη της διοίκησης μιας 
σχολικής μονάδας, απλά δεν ενδιαφέρονται για την ιεραρχική τους εξέλιξη, καθώς η διεκδίκηση 
υψηλών θέσεων και η αναζήτηση υψηλότερων εισοδημάτων δεν αποτελούν κυρίαρχους στόχους 
των γυναικών (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007). Προτιμούν τη διδασκαλία στην τάξη (Κογκίδου & 
Τάκη, 2005), αρνούμενες παράλληλα την ιεραρχική δομή της σχολικής οργάνωσης και του 
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συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος που δεν αφήνει περιθώρια αυτονομίας στους 
εκπαιδευτικούς και στην ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ τους (Χατζηπαναγιώτου, 1997).   

Στην πραγματικότητα τα εσωτερικά εμπόδια που προαναφέραμε, κρύβουν μέσα τους 
βαθύτερους κοινωνικούς φραγμούς που έγιναν μέρος της προσωπικότητας των γυναικών. Η 
αναζήτηση επομένως όλων εκείνων των αιτιών που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην 
ανάληψη διοικητικών θέσεων στην εκπαίδευση, οφείλει να διερευνηθεί και ως προς τον τρόπο 
οργάνωσης της κοινωνίας μας, στην οποία το πατριαρχικό σύστημα προκαθορίζει τις σχέσεις 
εξουσίας μεταξύ των φύλων, παρέχοντας στο αντρικό φύλο περισσότερα προνόμια και 
ευκολότερες προσβάσεις στις θέσεις εξουσίας. Οι διακρίσεις σε βάρος του γυναικείου φύλου 
εκπορεύονται από διαχρονικές στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τους ρόλους του κάθε φύλου, 
τις ικανότητες, τις δεξιότητες που διαθέτει, την φύση των επαγγελμάτων και εν τέλει  με την 
διοικητική τους ικανότητα. 

Η έλλειψη γυναικείων προτύπων και κατάλληλων υποστηρικτικών δικτύων, στερεί από τις 
γυναίκες εκπαιδευτικούς που θέλουν να ανέλθουν στις διευθυντικές θέσεις την ανταλλαγή 
χρήσιμων πληροφοριών, την επαγγελματική ενθάρρυνση και υποστήριξη, ώστε να τους παρέχεται 
ασφάλεια και τη δυνατότητα να αναπτύξουν συνεργατικά τις απαραίτητες ικανότητες των 
συγκεκριμένων θέσεων.   

Ο τρόπος επιλογής και αξιολόγησης των υποψήφιων διευθυντών, αποτελεί ένα άλλο εμπόδιο 
που αποθαρρύνει πολλές φορές τη συμμετοχή των γυναικών. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
αποφεύγουν να υποβάλλουν αιτήσεις στην κατάληψη διευθυντικών θέσεων, γιατί όπως δηλώνουν 
θεωρούν το σύστημα επιλογής ως αναξιόπιστο (Σαΐτη, 2000). Συνηθίζεται να αξιολογούνται 
δεξιότητες και συμπεριφορές που ανταποκρίνονται περισσότερο στο αντρικό «διεκπεραιωτικό» 
μοντέλο ηγεσίας, ενώ τα συμβούλια επιλογής απαρτίζονται στην πλειονότητά τους από άντρες και 
η έλλειψη γυναικείων προτύπων δημιουργεί ανασταλτικούς παράγοντες στη δυνατότητα 
επικράτησης των γυναικών. Οι άνδρες διακατέχονται πολλές φορές από την στερεοτυπική 
αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι εξαρτημένες, συναισθηματικές, λιγότερο ικανές και χωρίς 
φιλοδοξίες. Η συνέντευξη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ορισμένες φορές υποκειμενική και 
επιρρεπής σ’ αυτές τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις.  

Πλατιά διαδεδομένη είναι επιπλέον και η αντίληψη, στα μέλη των Περιφερειακών 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) - υπεύθυνα για την επιλογή 
διευθυντών-ριών- ότι η επιλογή διευθυντών-ριών αποτελεί μια ηθική αμοιβή- κυρίως για τους 
άνδρες εκπαιδευτικούς- για τη μακροχρόνια παρουσία τους στην εκπαίδευση- αν όχι για τις 
συνδικαλιστικές του/της υπηρεσίες.  

Ακόμη όμως και μέσα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, διαιωνίζεται η «βασιλεία» αυτών 
που ήδη κατέχουν κάποια διοικητική θέση, καθώς στις τελευταίες κρίσεις διευθυντών, σχεδόν το 
σύνολο των ψήφων συγκέντρωσαν οι προϋπάρχοντες διευθυντές, οι οποίοι στην πλειονότητά τους 
ήταν άνδρες. Προκαλείται, έτσι, ουσιαστικά αναπαραγωγή των έμφυλων διακρίσεων εξουσίας στη 
διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Συμπεράσματα 

Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα που θέλει να είναι αποδοτικό και ωφέλιμο για την κοινωνία, 
οφείλει να αξιοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό τους «πόρους» που έχει στη διάθεσή του (Δαράκη, 
2007). Το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης στις μέρες μας αποτελείται στην πλειοψηφία από 
γυναίκες εκπαιδευτικούς. Για τον λόγο αυτό - και καθώς υπάρχει και το κατάλληλο θεσμικό 
πλαίσιο για την ισότητα των φύλων - θα ήταν αναμενόμενο το γυναικείο φύλο να κατέχει το 
μεγαλύτερο ποσοστό στην διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης. Παρ’ όλα αυτά, η 
υποαντιπροσώπευση των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις της εκπαίδευσης παραμένει υπαρκτό 
γεγονός ακόμα και στις μέρες μας. Η διοίκηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθεί να 
είναι γένους αρσενικού, με αποτέλεσμα να μη αξιοποιείται κατάλληλα ολόκληρο το ανθρώπινο 
δυναμικό των σχολικών μονάδων. 

Παραμερίζοντας κανείς τις δυνατότητες που του δίνει το 70% περίπου του ανθρώπινου 
κεφαλαίου του, ασφαλώς και δεν αξιοποιεί προς όφελός του, και εν τέλει προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου, ένα πολύ σημαντικό κρυμμένο κεφάλαιο. Αυτό που προέχει επομένως είναι 
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η διεύθυνση των σχολικών μονάδων να ασκείται από άνδρες και γυναίκες οι οποίοι-ες επιθυμούν 
πραγματικά μια υπεύθυνη θέση στελέχους και που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που 
απαιτεί μια τέτοια θέση.  Ιδιαίτερη βαρύτητα δεν έχει το φύλο του/της διευθυντή/ριας, αλλά οι 
ηγετικές του/της ικανότητες για την προώθηση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας 
προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.  

Οφείλει να εγκαθιδρυθεί μια εκπαιδευτική πολιτική με επίκεντρο την έμφυλη συμμετρία στην 
εκπαιδευτική ηγεσία-διοίκηση. Ο σχεδιασμός ενός αξιοκρατικού συστήματος επιλογής των 
στελεχών, σε συνδυασμό με την αλλαγή δομών και νοοτροπιών, ενδεχομένως να μπορούν να 
λειτουργήσουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει ωστόσο να επιστήσουμε την 
προσοχή μας, έτσι ώστε να μην γίνει κατάχρηση της συγκεκριμένης πολιτικής και οδηγηθούμε 
τελικά σε αντίθετα αποτελέσματα, όπως την κάλυψη θέσεων από γυναίκες με μη ικανά προσόντα 
και ικανότητες. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, τόσο στα 
ελληνικά όσο και στα διεθνή δεδομένα, έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν και να αναλυθούν οι 
παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες στην ανάληψη διευθυντικών θέσεων την εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

Στις μέρες μας, οι σχολικές εκδρομές, σε όλες τους τις μορφές, αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της 
σχολικής πραγματικότητας και θεωρούνται αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών. Αν και για 
τους τελευταίους αποτελούν τον κυριότερο τρόπο διαφυγής από τη σχολική καθημερινότητα, οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς τις αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό. Για τους εκπαιδευτικούς σηματοδοτούν μια 
ατέλειωτη γραφειοκρατική διαδικασία λόγω του περίπλοκου αλλά και παράλληλα ασαφούς νομικού 
πλαισίου που τις διέπει, ενώ για τους γονείς συνιστούν ένα μεγάλο έξοδο που επιβαρύνει τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό και πηγή ανησυχίας για τους κινδύνους που ενέχουν. Η παρούσα εργασία στοχεύει να 
αναδείξει τα ποικίλης φύσεως προβλήματα που μπορεί να κρύβει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας 
σχολικής μετακίνησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, φιλοδοξεί να εντοπίσει κενά και ασάφειες 
που κρύβει η ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να προβληματίσει τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να 
προτείνει πιθανούς τρόπους που αν εφαρμοστούν, ενδέχεται να κάνουν το πλαίσιο μετακινήσεων 
ασφαλέστερο και ευκολότερο. 
Λέξεις κλειδιά: εκδρομές, σχολικές δραστηριότητες, καθήκοντα εκπαιδευτικών, σχολική νομοθεσία 

Εισαγωγή 
Αν κάποιος ανατρέξει στην ιστορία των σχολικών εκδρομών, θα διαπιστώσει ότι 

διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του Μεσαίωνα και μάλιστα είχαν ως στόχο τον 
εφοδιασμό των εκπαιδευτικών με «τις αναγκαίες για την τιμωρία των μαθητών τους ράβδους» από 
τους ίδιους τους μαθητές (Βαλάκης, 1925). Υπέρμαχος των εκδρομών εμφανίζεται και ο Γάλλος 
φιλόσοφος και παιδαγωγός Ρουσσώ που επιθυμεί ο μαθητής του Αιμίλιος να αποκτήσει φυσική 
αγωγή και να εξοικειώνεται από πολύ μικρός με τη φυσική ζωή, ώστε να ισχυροποιήσει την 
κράση και τον ψυχισμό του (Plamenatz, 1972). 

Στην Ελλάδα, ο θεσμός των μαθητικών περιπάτων καθιερώθηκε το 1898 από τον Υπουργό 
Δημόσιας Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικών Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, της κυβέρνησης του 
Αλεξάνδρου Ζαΐμη. Ο τότε στόχος των εκδρομών, όπως καθορίστηκε από το Υπουργείο, ήταν 
διττός: «Αι εκδρομαί αύται δύο τινά σκοπούσι, πρώτον μεν την υγείαν του σώματος δια της εν 
υπαίθρω ελευθέρας κινήσεως, αναπνοής καθαρού αέρος, έπειτα δε, το και σπουδαιότατον, την 
εξέγερσιν της αυτενεργείας δια της παρατηρητικότητος και μελέτης του περί ημάς κόσμου, του 
μεγάλου τούτου βιβλίου των πραγμάτων» (Αλεξανδροπούλου, 2009). 

Τη μεγάλη εκπαιδευτική σημασία των εκδρομών υπερθεματίζει και ο νεωτεριστής 
παιδαγωγός Α. Δελμούζος, Διευθυντής στο Παρθεναγωγείο του Βόλου στις αρχές του 20ου αιώνα. 
Ο προαναφερθείς, επιθυμώντας  να γίνει το σχολείο «συνέχεια της ζωής», συνήθιζε να βγάζει 
κάθε Τετάρτη απόγευμα με προσωπική του ευθύνη ή με τη συνοδεία της υποδιευθύντριας J. 
Seurin τις μαθήτριες από τις αίθουσες διδασκαλίας εφαρμόζοντας ένα ευρύ πρόγραμμα 
περίπατων, εκδρομών και υπαίθριων διδασκαλιών, γιατί πίστευε ότι οι εκδρομές μπορούν να 
συντελέσουν στη μόρφωση χαρακτήρων δυναμώνοντας τις σωματικές, τις πνευματικές και τις 
ηθικές δυνάμεις των παιδιών και να υποβοηθήσουν τη βαθύτερη κατανόηση σε ορισμένα 
μαθήματα, ιστορικά, φυσιογνωστικά και άλλα» (Χαρίτος, 1989). 

Από τότε μέχρι σήμερα, έναν αιώνα μετά, η στοχοθεσία των εκδρομών δεν έχει αλλάξει πολύ 
και τυπικά τουλάχιστον, τονίζεται ο εκπαιδευτικός τους χαρακτήρας. Το πλαίσιο των εκδρομών 
καθορίζεται από την με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 τ. B΄ /02-12-2011) Υπουργική 
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απόφαση, με θέμα «Εκδρομές –Μετακινήσεις σχολικών εκδρομών Δημόσιων και Ιδιωτικών 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», που ρυθμίζει όλα τα θέματα 
για τις ποικίλες μορφές σχολικών μετακινήσεων (περίπατοι, μονοήμερες και πολυήμερες 
εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων, διδακτικές επισκέψεις και μετακινήσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων, 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών ανταλλαγών).  

Οι σχολικές εκδρομές είναι  κατά κύριο λόγο απόδραση από την σχολική καθημερινότητα 
και από τον καταναγκασμό του ωρολογίου προγράμματος. Η πραγματοποίησή τους συνδέεται με 
την κοινωνικοποίηση των μαθητών, αποβλέπει στη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων, αποσκοπεί 
στον εμπλουτισμό συνολικά τη σχολικής ζωής και σε ορισμένους δίνει ευκαιρίες μετακίνησης  
που δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν με άλλο τρόπο. Επιπλέον οι εκδρομές 
αποτελούν μέσο διαφυγής από την καθημερινή ρουτίνα, εμβάθυνσης και ουσιαστικοποίησης των 
μαθητικών λειτουργιών, αποτελούν σχεδόν πάντα σημείο αναφοράς για αρκετά χρόνια μετά την 
αποφοίτησή των συμμετεχόντων από το Λύκειο, και γενικά συντελούν στη διαμόρφωση των 
επεισοδιακών αναμνήσεων. Επιπρόσθετα, ολοκληρώνουν τη μαθησιακή γνωστική διαδικασία, 
αφού πολλές από αυτές είναι εκπαιδευτικές και κατά συνέπεια αποτελούν άτυπα περιβάλλοντα 
μάθησης γιατί είναι συνδεδεμένες με αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα, μουσεία, περιβαλλοντικά 
κέντρα, αποδράσεις στη φύση κλπ. και επιτρέπουν επισκεψιμότητα σε χώρους που αρκετά συχνά 
δεν είναι εύκολα προσπελάσιμοι από ιδιώτες (π.χ. ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές συλλογές). Αν μία 
εκπαιδευτική εκδρομή είναι πολύ καλά οργανωμένη, είναι δυνατόν να καλύψει γνωστικές 
ελλείψεις και να αποτελέσει πηγή γνώσης λόγω του βιωματικού τρόπου μάθησης που συνήθως 
αποκτάται μέσω αυτής και του διαθεματικού τρόπου προσέγγισης της γνώσης. (Edugate, 2012). 

Αν και οι σχολικές αποδράσεις εκπληρώνουν ποικίλους στόχους, εντούτοις στη διοργάνωση 
και στην υλοποίησή τους ελλοχεύουν πιθανά προβλήματα και νομοθετικά κενά για τους  
συνοδούς  εκπαιδευτικούς και το Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Γραφειοκρατία 

Περίπατοι 
Για την πραγματοποίηση ενός περιπάτου (Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 της 129287/Γ2/10-11-2011 

Υ.Α.),  απαιτείται η σύνταξη πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων. Αν και η τελική απόφαση 
της πραγματοποίησης του περίπατου λαμβάνεται από το σύλλογο διδασκόντων και κοινοποιείται  
στην προϊσταμένη εκπαιδευτική αρχή, συνήθως έχει προηγηθεί ανάλογη συζήτηση του 15μελούς 
μαθητικού συμβουλίου και η ήδη ειλημμένη απόφασή του χρειάζεται απλώς την τυπική έγκριση 
των διδασκόντων και της Διεύθυνσης του σχολείου. Τέλος, η κοινοποίηση της υλοποίησης του 
σχολικού περίπατου στην προϊσταμένη εκπαιδευτική αρχή είναι μία τυπική γραφειοκρατική πράξη 
με στόχο την ενημέρωσή της.  

Διδακτικές Επισκέψεις - Μονοήμερες  εκδρομές  
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια διδακτική επίσκεψη (Κεφ. Α, άρθρο 4 της 

129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α.), ή μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (Κεφ. Α, άρθρο 2 της 
129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α.), ή Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων (Κεφ. Α, άρθρο 7 της 
129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α.), ο σύλλογος διδασκόντων καλείται να συνεδριάσει 15 τουλάχιστον 
ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής, και τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται 13 
τουλάχιστον μέρες πριν την αναχώρηση των εκδρομέων μετακινουμένων στην αρμόδια 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεπώς, το σχολείο βρίσκεται κάτω από τη 
γραφειοκρατική διοργάνωση της μετακίνησης τουλάχιστον ένα μήνα και παραπάνω πριν την 
υλοποίησή της, γιατί πέρα από τις καθιερωμένες συζητήσεις/διαβουλεύσεις με τα πενταμελή και 
δεκαπενταμελή μαθητικά συμβούλια για τη συμφωνία του τόπου προορισμού, πρέπει να 
προηγηθούν της τελικής υποβολής των εγγράφων οι παρακάτω ενέργειες: 

 Σύνταξη πράξης συλλόγου διδασκόντων για το συγκεκριμένο θέμα με την οποία 
ορίζονται το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες μετακίνησης, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί 
και ο αρχηγός. 
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 Συγκέντρωση υπεύθυνων δηλώσεων γονέων / κηδεμόνων που πρέπει να κατατεθούν 
αυτοπροσώπως στο Διευθυντή του σχολείου, γεγονός που απαιτεί  την απογευματινή 
του παρουσία για κάποιες μέρες στο σχολείο, αφού δεν είναι εφικτό σε όλους τους 
εργαζόμενους γονείς να προσέλθουν πρωινές ώρες.  

 Προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία.  

 Σύσταση, με πράξη του Διευθυντή, Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή της 
«οικονομικά πιο συμφέρουσας προσφοράς» και υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ 
του σχολείου και του ταξιδιωτικού πρακτορείου που περιλαμβάνει εκτός των άλλων 
ασφάλεια αστικής ευθύνης και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη ατυχήματος.  

 Ανάρτηση του αξιολογικού αποτελέσματος στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ ή στην 
ιστοσελίδα του σχολείου.  

 Έγκριση του σχολικού συμβούλου ειδικότητας ή του συμβούλου παιδαγωγικής 
ευθύνης, αν πρόκειται για διδακτική επίσκεψη.  

 Σύνταξη σχετικής βεβαίωσης του Δ/ντή ότι συμμετέχει ο απαιτούμενος αριθμός των 
μαθητών και έχουν συγκεντρωθεί οι υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες φυλάσσονται με 
ευθύνη του. 

 Συγκέντρωση αντίγραφων για το επιλεγέν λεωφορείο άδειας κυκλοφορίας και 
καταλληλότητας σφραγισμένη από το ΚΤΕΟ, άδειας λειτουργίας του τουριστικού 
πρακτορείου και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του τουριστικού πρακτορείου ότι 
έχει στην κατοχή του όλα τα νόμιμα έγγραφα και πληροί τις προϋποθέσεις 
μετακίνησης.  

 Συμπλήρωση εντύπου μετακίνησης που συνοπτικά αναφέρει όλα τα παραπάνω.  
 Συγκέντρωση και φωτοτύπηση όλων των σχετικών εγγράφων τα οποία κατατίθενται 

στη ΔΔΕ και δημιουργία αντίστοιχων αντιγράφων που φυλάσσονται στο αρχείο του 
σχολείου. 

 Έλεγχος της νομιμότητας των προσκομιζόμενων στη ΔΔΕ από τον οικείο Διευθυντή 
και σύνταξη εισήγησής του που κοινοποιείται αρχικά στον Περιφερειακό Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αποστολή των 
παραπάνω εγγράφων στον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη. 

 Συγκέντρωση των χρημάτων από τους μαθητές. 
 Συνεργασία με την Τροχαία, ώστε την ημέρα της αναχώρησης να γίνει έλεγχος για την 

καταλληλότητα του λεωφορείου.  
 Τέλος και με την ολοκλήρωση της μετακίνησης, ο αρχηγός της εκδρομής οφείλει να 

συντάξει σχετική έκθεση υλοποίησης της μετακίνησης, στην οποία να αναφέρονται ο 
βαθμός τήρησης του υποβληθέντος προγράμματος και ο βαθμός επίτευξης των 
εκπαιδευτικών της στόχων και να την καταθέσει στο Διευθυντή του σχολείου του. 
 

Πολυήμερες Εκδρομές 
Στις πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές εντάσσονται: α) μία (1) πολυήμερη εκδρομή που 

δικαιούνται οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ) και Επαγγελματικών 
Λυκείων (ΕΠΑΛ) στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρες του εξωτερικού και η διάρκειά της είναι 
πέντε (5) έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες, (Άρθρο 2 παρ. 3 της 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α.), β) 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο Καινοτόμων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
που αφορούν την ομάδα μαθητών - εκπαιδευτικών που υλοποιούν το πρόγραμμα. Μπορούν να 
πραγματοποιηθούν δύο (2) επισκέψεις σε συναφείς με το περιεχόμενο του υλοποιούμενου 
προγράμματος χώρους ή επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η διάρκεια των 
επισκέψεων κυμαίνεται από δύο (2) εργάσιμες ημέρες έως τέσσερις (4). Μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό ή εξωτερικό, (Άρθρο 3 της 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α), γ) 
Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις στο εξωτερικό, με διάρκεια από πέντε (5) έως επτά 
(7) εργάσιμες ημέρες (Άρθρο 5 της 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α.), και δ) Ευρωπαϊκά 
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Προγράμματα και Δραστηριότητες. Μπορούν να πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό ή εξωτερικό, 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, όπως Comenius / 
Erasmus, Leonardo da Vinci κλπ.  (Άρθρο 6 της 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α) . 

Ο σύλλογος διδασκόντων καλείται να συνεδριάσει 25 τουλάχιστον ημέρες πριν την 
πραγματοποίηση της εκδρομής, και τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται 20 τουλάχιστον μέρες 
πριν την αναχώρηση των μετακινουμένων στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Συνεπώς, και στην περίπτωση αυτή, το σχολείο βρίσκεται κάτω από τη 
γραφειοκρατική διοργάνωση της μετακίνησης τουλάχιστον ένα μήνα και παραπάνω πριν την 
υλοποίησή της. Πρέπει δε, να προηγηθούν της τελικής υποβολής των εγγράφων οι ενέργειες που 
προαναφέρθηκαν για τις μονοήμερες εκδρομές. Για τις πολυήμερες εκδρομές απαιτούνται 
επιπλέον και τα εξής έγγραφα κατά περίπτωση: 

 Απόφαση έγκρισης του Καινοτόμου Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων ή 
Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών και Αδελφοποιήσεων ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με 
τον τίτλο του προγράμματος. 

 Ονομαστική κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών που το υλοποιούν. 
 Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή τον φορέα 

υποδοχής.  
 Αντίγραφο συμφωνητικού τουριστικού γραφείου κατά το πρότυπο του Η.Α.Τ.Τ.Α  

(Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων) . 
 Αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας του τουριστικού γραφείου σε ισχύ. 
 Βεβαίωση του Η.Α.Τ.Τ.Α για την ύπαρξη συμβολαίου αστικής επαγγελματικής 

ευθύνης διοργανωτή για την συγκεκριμένη εκδρομή. 
 Ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων στη μετακίνηση μαθητών. 
 Πρόγραμμα της εκδρομής υπογεγραμμένο από το τουριστικό γραφείο, σύμφωνο με 

εκείνο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. 
 Η έγκριση της μετακίνησης γίνεται από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη, μετά τον 

έλεγχο και την αντίστοιχη εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με το Άρθρο 10 της 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. 

Εκπαιδευτικοί 

Αρμοδιότητες-ευθύνες εκπαιδευτικών 
Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (παράγραφο 14): «Η τήρηση του 

προγράμματος της εκδρομής καθώς και η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της 
μετακίνησης από την αναχώρηση έως και την επιστροφή τους αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της 
εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών». Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ούτε ανεξήγητο το γεγονός, 
ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αρνούνται να συνοδεύσουν μαθητές σε σχολικές εκδρομές, γιατί 
αισθάνονται να απειλούνται από το βάρος των ευθυνών και θεωρούν ότι η αμισθί προσφορά τους 
ενδέχεται να έχει άσχημη κατάληξη (π.χ. e- thessalia gr, 2012). 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό. Ήδη από το 2002 σε άρθρο της εφημερίδας 
Independent αναφέρεται ότι το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας ζήτησε από κάθε 
σχολείο να ορίσει καθηγητή υπεύθυνο εκδρομών, ενώ τα βρετανικά σωματεία καθηγητών 
αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να συνοδεύουν τους μαθητές, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος 
να διωχθούν ποινικά σε περίπτωση ατυχήματος (Γεωργιδάκη, 2004).  

Αν ξεκινήσει κανείς από τους πέντε ετήσιους  περιπάτους, θα διαπιστώσει ότι οι διδάσκοντες, 
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύσουν τους μαθητές (Κεφ. 
Α, άρθρο 1 παρ.4 της 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α.),\\ αν και αρκετά συχνά δεν το επιθυμούν, σε 
χώρους που δεν μπορεί να ελεγχθεί η ασφάλειά τους, ενίοτε τους είναι άγνωστοι και η νομοθεσία 
δεν ορίζει τα κριτήρια καταλληλότητάς τους, ούτε προβλέπει τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που 
είναι αναγκαίο να ληφθούν από την πλευρά του σχολείου. 

Σε όλους τους τύπους μετακινήσεων οι ευθύνες των συνοδών εκπαιδευτικών είναι τεράστιες 
και η συμπεριφορά ορισμένων εκδρομέων μαθητών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανεξέλεγκτη 
και απρόβλεπτη (π. χ newsbomb, 2014). Από την άλλη, ο ισχύων νόμος δεν ορίζει ποιες μπορεί να 
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είναι οι ποινές αλλά και οι νόμιμες ενέργειες ενός εκπαιδευτικού για έναν μαθητή που είναι 
απείθαρχος και κατά τη διάρκεια μιας μαθητικής εκδρομής ενεργεί με τρόπο που δεν συνάδει με 
τη μαθητική του ιδιότητα, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες. Συνεπώς είναι δύσκολο να τιμωρηθεί και έτσι ο μαθητής μπορεί να δρα 
ανεξέλεγκτα, αφού γνωρίζει ότι η τιμωρία του ενδέχεται να ενεργοποιηθεί μόνο με την επιστροφή 
του στο σχολείο (π.χ. newsit 2014). Αλλά και η τιμωρία αυτή θα αφορά μόνο σε μία εκδρομή και 
δεν μπορεί να επιβληθεί απαγόρευση της συμμετοχής του στις επόμενες εκδρομές, αφού η 
ισχύουσα για τις ποινές νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι ανάλογο.  

Την κατάσταση επιδεινώνει η μεγάλη αναλογία μαθητών - συνοδών καθηγητών. Στις 
διδακτικές επισκέψεις,  ημερήσιες εκδρομές και στις πολυήμερες του εσωτερικού,  προβλέπεται 
ένας (1) συνοδός καθηγητής ανά τριάντα (30) μαθητές, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού η 
αναλογία είναι ένας (1) εκπαιδευτικός ανά είκοσι (20) μαθητές (Κεφ. Β' άρθρο 8 της υπ. Αριθ. 
129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α).  Ο ρόλος των συνοδών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια παραμονής 
των μαθητών στο χρησιμοποιούμενο κατά περίπτωση μέσο μεταφοράς, (συνήθως  λεωφορείο), 
είναι περίπλοκος. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ελέγχουν σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης αν οι 
μαθητές φορούν ζώνη ασφαλείας,  αν ο οδηγός κινείται στα επιτρεπτά όρια ταχύτητας και αν 
οδηγεί επικίνδυνα. Σε περίπτωση που ο τελευταίος εμφανίσει αντιδεοντολογική και επικίνδυνη 
οδική συμπεριφορά, οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα  τις αρμόδιες αρχές.  

Τέλος, σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα ή υπάρξει πρόβλημα ιατρικής φύσης, ο 
συνοδός εκπαιδευτικός, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος 
για να το αντιμετωπίσει.  

Οικονομικά προβλήματα 
Αν και ο νόμος προβλέπει μια ελάχιστη ημερήσια αποζημίωση για το συνοδό εκπαιδευτικό, 

τα τελευταία χρόνια δεν εγκρίνονται κονδύλια για τέτοιου είδους αποζημιώσεις. Συνεπώς ο 
συμμετέχων σε μία μετακίνηση εκπαιδευτικός καλύπτεται, όσον αφορά τα έξοδα μετακίνησης, 
διαμονής και διατροφής του από τους μαθητές ή το τουριστικό πρακτορείο, γεγονός που πολλές 
φορές του δημιουργεί εξάρτηση και του στερεί τη δυνατότητα να καταφερθεί εναντίον τους, ενώ 
συχνά ακούει σχόλια των γονέων και των μαθητών ότι του καλύπτουν τα έξοδα. Επιπρόσθετα, σε 
κάθε μετακίνηση δημιουργούνται παραπάνω έξοδα (φαγητό, καφέδες, εισιτήρια αστικής 
συγκοινωνίας, κλπ), τα οποία καλείται να καλύψει με προσωπική του δαπάνη. 

Όσον αφορά δε τους γονείς και το κοινωνικό πλαίσιο, οι εκδρομές στο εξωτερικό αποτελούν 
καθαρά ταξικές εκδηλώσεις, ιδίως σε εποχές οικονομικής κρίσης. Το μεγάλο κόστος επιτρέπει σε 
λίγους προνομιούχους μαθητές να λάβουν μέρος σε αυτές και δημιουργεί δυσαρέσκεια σε όσους 
μένουν πίσω, ενώ η οικονομική αδυναμία συμμετοχής των τελευταίων γίνεται συχνά αιτία 
εκδήλωσης παραπόνων και επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι στους γονείς τους. Παράλληλα, 
αποτελούν και μία αιτία διαφυγόντων κερδών για την ελληνική οικονομία, αφού οι πάσης φύσεως 
σχολικές μετακινήσεις συνιστούν τον εκπαιδευτικό τουρισμό, που αποτελεί μια διαδεδομένη 
πραγματικότητα, ιδίως στο τέλος κάθε σχολικού έτους. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός 
τουρισμός αποτελείται από δύο διακριτά μέρη. Το πρώτο συνίσταται από  τα χαρακτηριστικά του 
τουριστικού προϊόντος (διαμονή μεταφορά, σίτιση) και το δεύτερο απορρέει από τον εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα της μετακίνησης και τους χώρους ανάλογου ενδιαφέροντος, που επισκέπτονται οι 
μαθητές (Γεωργιδάκη, 2004).  

Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός τουρισμός έχει και μακροπρόθεσμη στοχοθεσία, γιατί οι 
μετακινούμενοι μαθητές θα αποτελέσουν τους «μελλοντικούς πελάτες». Η σημασία που έχει ο 
μαθητικός τουρισμός για την οικονομία των τόπων υποδοχής, αποδεικνύεται από τους 
προσπάθειές τους να προσελκύσουν τους μαθητές με διάφορες προσφορές (πχ Ρόδος, 
Δημοκρατική, 2015).  

Η οργάνωση της εκδρομής 

Η επιλογή του χώρου επίσκεψης 
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Ο νόμος ορίζει ότι οι μαθητές πρέπει να επισκέπτονται μέρη εκπαιδευτικού κυρίως ενδιαφέροντος 
και μάλιστα «θεωρείται σημαντικό να ενισχύεται το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση 
εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας σε περιοχές με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό, ιστορικό 
ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος» (Άρθρο 2 παρ. 4 της υπ. Αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011, Υ.Α).  
Όμως, αυτοί συνήθως επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους μέρη που χαρακτηρίζονται από 
κοσμοπολιτισμό και προσφέρουν ευκαιρίες για διασκέδαση κι όχι για ψυχαγωγία. Αν και όπως 
προαναφέρθηκε, πολλές περιοχές τουριστικού και μη ενδιαφέροντος κάνουν προσφορές για να 
προσελκύσουν τους μαθητές, οι τελευταίοι, κυρίως για τις πενθήμερες εκδρομές, επιλέγουν μέρη 
που εκτός από το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον θεωρούνται «της μόδας», έχουν νυχτερινή ζωή και 
πολυτελή ξενοδοχεία.  
Για να περιοριστεί το φαινόμενο της διοργάνωσης εκδρομών στο εξωτερικό, το Υπουργείο 
Παιδείας, σε περασμένα έτη, είχε προβεί σε διάφορα  μέτρα, που δεν απέδωσαν. Συγκεκριμένα το 
2012, διαπιστώνοντας ότι οι μαθητές προτιμούσαν τις επισκέψεις στο εξωτερικό, δημιούργησε την 
ψηφιακή πλατφόρµα http://schools-go-greece.gr με τίτλο «ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» και με 
θέμα «Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου». Μέσω αυτής, αποσκοπούσε στην ανάδειξη άγνωστων 
προορισμών του τόπου μας σε προορισμούς εκπαιδευτικών εκδρομών και ζητούσε από τη 
μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα να την εμπλουτίσει (Υ.Π.ΔΒΜ 55568/Γ7/17-05-2012). 
Σήμερα, το θέμα αυτό έχει ατονήσει και η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ανενεργή. 
Επιπρόσθετα και στοχεύοντας στην ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού το 2014 και μετά από  
πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο τότε υπουργός Παιδείας 
προσανατολίστηκε  στην παροχή δύο ημερών διακοπών στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που θα ήταν κοντά στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν 
κατά το δοκούν την πενθήμερη ανάπαυλα (Τα Νέα, 2014). Σε κάθε περίπτωση, η «Λευκή 
Εβδομάδα» και ο χειμερινός τουρισμός δεν ίσχυσε για τα ελληνικά σχολεία, ενώ ο ίδιος θεσμός 
ισχύει στο εξωτερικό.  
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο εκάστοτε συνοδός μιας μαθητικής εκδρομής καλείται να 
έχει γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής, ώστε να πιστοποιεί ότι οι χώροι που επιλέγονται για 
διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών είναι οι κατάλληλοι (άρθρο 14,παρ. 12 της υπ. 
αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011, Υ.Α). Όταν στο χώρο αυτό υπάρχουν κατασκευές προορισμένες για 
παιχνίδι και  ψυχαγωγία των μαθητών, εύλογα γεννιέται το ερώτημα κατά πόσο ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να γνωρίζει τις προδιαγραφές ασφάλειας μιας κατασκευής, ώστε να βεβαιώσει την 
καταλληλότητά της (π.χ. naxosnow, 2014). Ο εκπαιδευτικός, όπως και κάθε ιδιώτης, μπορεί να δει 
τα οφθαλμοφανή προβλήματα, αλλά οι βαθύτερες αιτίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένα 
ατύχημα, πρέπει να βαρύνουν τον κατασκευαστή και τον ιδιοκτήτη του χώρου επίσκεψης.  
Τέλος, και με το με  Αρ. Πρωτ.Φ10/37368/Δ2/03-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, 
επισημαίνεται ότι κατά τον προγραμματισμό των εκδρομών «συνιστάται η αποφυγή χώρων στους 
οποίους βρίσκονται ζώα σε αιχμαλωσία, με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση, καθώς αυτό 
δεν συνάδει με τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης». 
 

Η επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου  
Στο άρθρο 14 της υπ. Αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011, Υ.Α. αναφέρεται το πλαίσιο που αφορά 

στην αξιολόγηση και επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου. Προκειμένου να επιλεγεί το μέσο 
και το πρακτορείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση, για τις μονοήμερες εκδρομές 
πραγματοποιείται ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα τουριστικά 
πρακτορεία και η επιλογή γίνεται με βάση την οικονομικότερη προσφορά. Καμία σημασία δεν 
έχει αν η προτέρα συνεργασία του σχολείου με τα διάφορα πρακτορεία ήταν επιτυχής ή όχι.  

Για τις πολυήμερες εκδρομές που εμπεριέχουν διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, τα 
πράγματα είναι διαφορετικά. Η ασφάλεια αστικής ευθύνης είναι απαραίτητη σύμφωνα με το 
άρθρο 14, παρ 3ιιι της ανωτέρω υπουργικής απόφασης. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί 
φαινόμενα να αναλαμβάνουν τη διοργάνωσή τους, λόγω των χαμηλών τιμών που δίνουν, 
αφερέγγυα τουριστικά πρακτορεία (iefimerida.gr. Κρήτη, 2015) ή άλλα, που λόγω της 
οικονομικής κρίσης αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους (The Huffington post.gr, 
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2015). Κατά συνέπεια, χάνονται οι προκαταβολές που συνήθως είναι μεγάλου ύψους, ή 
απαιτούνται πρόσθετα ποσά για την κάλυψη των εξόδων των μαθητών, γεγονός που οδηγεί τα 
εμπλεκόμενα μέρη σε μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις.  

Αν και τα σχολεία για κάθε μετακίνηση υποχρεούνται να συντάξουν φύλλο αξιολόγησης του 
πρακτορείου που εκάστοτε χρησιμοποιούν και να την καταθέσουν με την τελική αξιολόγηση της 
εκδρομής στα κατά τόπους γραφεία των Δ. Δ. Ε., οι εκθέσεις αυτές που καταγράφουν προβλήματα 
δεν κοινοποιούνται στα σχολεία που προτίθενται να πραγματοποιήσουν εκδρομές, προκειμένου να 
προφυλαχτούν από αφερέγγυους ή προβληματικούς επαγγελματίες. Είναι δε πιθανό, αν ο συνοδοί 
εκπαιδευτικοί καταγράψουν προβλήματα που εκθέτουν το τουριστικό πρακτορείο ή επιλέξουν ένα 
πρακτορείο χωρίς να είναι απόλυτα προσεκτικοί στη διεξαγωγή της οριζόμενης διαδικασίας, το 
πρακτορείο  να στραφεί νομικά, είτε εναντίον τους, είτε εναντίον του σχολείου και του νόμιμου 
εκπροσώπου του.  

Προτάσεις 
Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να εξετασθεί εκ νέου και άμεσα από το 

Υπουργείο Παιδείας το νομοθετικό πλαίσιο των εκδρομών, και να οριστούν ξεκάθαρα ουσιαστικά 
μέτρα αστικής προστασίας και νομικής κάλυψης των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, το νομικό 
πλαίσιο είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί, τουλάχιστον σε ότι αφορά τους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς και την ευθύνη των σχολικών μονάδων. 

Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να εγκρίνει τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε να χορηγείται 
ημερήσια αποζημίωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλύπτουν τόσο τα 
έξοδα μετακίνησης, όσο και τη διαμονή και διατροφή τους, όπου αυτή απαιτείται, 
προσκομίζοντας τα ανάλογα παραστατικά. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουν την οικονομική 
τους ανεξαρτησία και δεν θα χρωστούν καμία υποχρέωση σε οποιανδήποτε για την πιθανή 
κάλυψη των εξόδων τους.  

Είναι αναγκαίο οι γονείς να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων των παιδιών τους που 
δεν συνάδουν με τη μαθητική τους ιδιότητα και να επωμίζονται τουλάχιστον οικονομικά την 
επιβάρυνση για οποιαδήποτε υλική φθορά προκαλέσουν τα τέκνα τους, όταν συμμετέχουν σε 
τέτοιου είδους σχολικές δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό και πριν την αναχώρηση των 
μαθητών από το σχολείο, ίσως είναι σκόπιμο, οι γονείς να υπογράφουν ένα τυποποιημένο 
συμβόλαιο που θα έχει συνταχθεί από τους νομικούς Συμβούλους του Υπουργείου Παιδείας και 
στο οποίο θα καθορίζονται και οι δικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή του 
ανήλικου τέκνου τους στην κάθε είδους μετακίνηση. 

Αν και ο γονιός καλείται να καταγράψει στη δήλωση που επιτρέπει στο παιδί του να 
συμμετέχει στην εκδρομή, αν αυτό πάσχει από κάποιο νόσημα και συχνά το κάνει, ο 
εκπαιδευτικός δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εξειδικευμένες γνώσεις νοσηλευτή, ώστε να 
αντιμετωπίσει με επιτυχία κάποια σοβαρή εκδήλωση νόσου, (πχ επιληπτική κρίση, αλλεργικό 
σοκ, καρδιακή ανακοπή κλπ.) και το φαρμακείο που οι συνοδοί υποχρεούνται να έχουν μαζί τους, 
πολλές φορές δεν περιέχει τα κατάλληλα φάρμακα ή αυτά είναι σε μορφή που κάποιοι 
εκπαιδευτικοί πιθανώς να μη γνωρίζουν να χρησιμοποιήσουν (πχ. ενέσιμη). Όμως, σύμφωνα με το 
υπ. αριθ. έγγραφο Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ, «σε περιπτώσεις που απαιτείται 
φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των 
Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο 
θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν. Σε έκτακτα σοβαρά 
ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Διευθυντές οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166) για 
διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν τους γονείς του». Επειδή οι παραπάνω 
υπουργικές  αποφάσεις βρίσκονται σε αντίφαση, είναι σκόπιμο προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια 
των μαθητών και νομική κάλυψη των εκπαιδευτικών, στις σχολικές εκδρομές να συμμετέχει 
άτομο με νοσηλευτικές γνώσεις, (π. χ ερυθροσταυρίτης, γονέας με πιστοποιημένες νοσηλευτικές 
γνώσεις κλπ. ) ή να υπάρχει πάντα συνοδός εκπαιδευτικός, που να είναι πιστοποιημένος στις 
πρώτες βοήθειες, προκειμένου να επιλύνονται άμεσα τυχόν ιατρικά θέματα που ενδέχεται να 
δημιουργηθούν. 
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Είναι αναγκαίος ο επιμερισμός γραφειοκρατίας και ευθυνών στις διάφορες υπηρεσίες που 
εμπλέκονται στις σχολικές μετακινήσεις. Η Τροχαία και η Περιφέρεια θα πρέπει να 
αναλαμβάνουν αποκλειστικά το κομμάτι που αφορά στα οχήματα μετακίνησης, το σχολείο να 
καθορίζει τους στόχους μετακίνησης, να συγκεντρώνει τα τελικά έγγραφα και η τελική της 
έγκριση να είναι αρμοδιότητα του σχολείου, αφού η τελική ευθύνη βαρύνει το διευθυντή της 
σχολικής μονάδας (129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 τ. Β’/02-12-2011 Υ.Α, άρθρο 12).  

Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, όταν αυτή γίνεται με λεωφορείο, οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούσαν να χωρίζονται και να κάθονται σε διαφορετικές θέσεις κατά μήκος του οχήματος 
(κάποιοι στο εμπρός και κάποιοι στο πίσω μέρος του οχήματος) προκειμένου ο έλεγχος τόσο του 
οδηγού, όσο και των μαθητών να είναι συνεχής.  

Ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε εκπαιδευτικό είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα 
να είναι δύσκολη η επίβλεψη από τον εκπαιδευτικό, ειδικά σε χώρους που δεν ελέγχονται εύκολα 
ή απαιτείται μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αναλογούντων μαθητών ανά 
εκπαιδευτικό. 

Θεωρείται επίσης αναγκαίο, να τεθούν κάποιοι περιορισμοί τόσο για τη διάρκεια των 
εκδρομών στο Γυμνάσιο, όσο και για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό για όλη τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Τα σχολεία δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν ως τουριστικά πρακτορεία και να 
βρίσκονται κάτω από τη προετοιμασία μετακινήσεων για μεγάλο μέρος του διδακτικού χρόνου,  
αλλά πρέπει να είναι  χώροι παροχής γνώσης και εκπαιδευτικών εμπειριών, που μπορεί να 
αποκομιστούν και από επισκέψεις στον ελλαδικό χώρο.  

Τέλος, για την επιλογή των τουριστικών πρακτορείων είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη 
και άλλα κριτήρια (προηγούμενη συνεργασία, φερεγγυότητα, κλπ). Είναι σκόπιμο, αμέσως μετά 
την υποβολή από τα σχολεία των φύλλων αξιολόγησης των τουριστικών πρακτορείων, να 
συντάσσεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μια συνοπτική έκθεση για κάθε 
τουριστικό πρακτορείο που έχει χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία της περιοχής και μετά από 
επικοινωνία του Διευθυντή του σχολείου με την προϊσταμένη αρχή να κοινοποιείται στον πρώτο,  
έστω και εμπιστευτικά, προκειμένου να τον βοηθήσει στην τελική επιλογή του. αναλαμβάνοντος 
πρακτορείου.  

Συμπεράσματα 
Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι οι εκδρομές παρουσιάζουν ποικίλα προβλήματα 

στη διοργάνωσή τους, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Είναι αναγκαίο το Υπουργείο 
Παιδείας να επανεξετάσει  το νομοθετικό πλαίσιο των εκδρομών, και να οριστούν ξεκάθαρα 
ουσιαστικά μέτρα αστικής προστασίας και νομικής κάλυψης των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, το 
νομικό πλαίσιο είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς και την ευθύνη των σχολικών μονάδων και να αρθούν υπουργικές αποφάσεις που 
πιθανώς έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις δεν είναι 
αποκύημα θεωρητικής έρευνας αλλά καταστάλαγμα της ενεργής εμπλοκής των συγγραφέων με το 
συγκεκριμένο θέμα, λόγω της πολύχρονης υπηρεσίας τους στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Αποσκοπούν δε στη δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου μετακινήσεων για όλους τους 
εμπλεκομένους, το οποίο μπορεί να οριστεί επαρκώς μόνο μετά από διάλογο όλων των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω διαβούλευσης. 

Αν ληφθούν κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα και είναι ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο που  
διέπει τις σχολικές μετακινήσεις, οι τελευταίες δεν θα αποτελούν μελλοντικά δαμόκλειο σπάθη 
για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και γραφειοκρατική μάστιγα για τη σχολική μονάδα που τις 
διοργανώνει, αλλά πηγή ευχαρίστησης για όλους τους εμπλεκόμενους και ευχάριστη ανάπαυλα 
από την κουραστική και μονότονη σχολική καθημερινότητα. 
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Διευρυμένο Διάλειμμα: παρέμβαση στη λειτουργία και διοίκηση της 
σχολικής μονάδας. Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών/μαθητριών 

για την εφαρμογή του στο Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο. 
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Περίληψη 

Κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 στο Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο του Πειραιά αποφασίστηκε να 
ενισχυθεί η δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων και η εμπλοκή των μαθητών στις συμμετοχικές 
διαδικασίες με περισσότερη δράση, παρά με εκθειασμό της αναγκαιότητας των διαδικασιών. Σχεδιάστηκε, 
συζητήθηκε και εφαρμόστηκε μια καινοτομία «δημιουργίας χρόνου» χρησιμοποιώντας το σχολικό 
διάλειμμα, γι’ αυτό και ονομάστηκε Διευρυμένο Διάλειμμα (ΔΔ). Ο χρόνος αυτός αξιοποιείται, ώστε να 
δίδονται περισσότερες ευκαιρίες διαβούλευσης των εκπαιδευτικών σε επίκαιρα ζητήματα του σχολείου και 
να ενθαρρύνονται οι μαθητές στη μεταξύ τους συνεργασία και στην ομαδική συμμετοχή τους σε  ζητήματα 
λειτουργίας σχολείου. Βασικός τρόπος εμπλοκής των μαθητών σε αυτό ήταν οι απαντήσεις σε 
συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, τα οποία αποτελούσαν το θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΔΔ. Η 
πρωτοβουλία αξιολογήθηκε με έρευνα, από την οποία, στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζεται το μέρος 
εκείνο που αφορά στη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για το ΔΔ. 
Λέξεις κλειδιά: Διευρυμένο Διάλειμμα, δημοκρατικότητα, συμμετοχική λήψη αποφάσεων,  

Εισαγωγή 
Η παρούσα πρόταση αφορά στην υλοποίηση μιας ιδέας που θα μπορούσε να συνεισφέρει σε 

δύο αιτήματα του σχολικού χώρου: της δυνατότητας εφαρμογής περισσότερης δημοκρατικότητας 
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στη λήψη αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων και της δυνατότητας αύξησης του βαθμού 
εμπλοκής και συμμετοχής των μαθητών στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η 
δημοκρατικότητα κατά τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να ενισχυθεί με την 
ενθάρρυνση των μελών του να συνεισφέρουν στην ομαδική σκέψη (Σαΐτης, 2000) και στη λήψη 
μιας συλλογικής απόφασης, κατόπιν συνεργασίας (Κατσαρός 2008; Ρέππα-Αθανασούλα 1999). Η 
αναγκαιότητα εμπλοκής μαθητών στις συμμετοχικές διαδικασίες αποτελεί επαναλαμβανόμενο 
αίτημα της σύγχρονης παιδαγωγικής (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2015) με στόχο την 
κοινωνικοποίηση, την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και την πολιτειακή 
τους αγωγή. Έρευνες δεκαετιών καταγράφουν την αναγκαιότητα της κοινωνικής διάστασης της 
εκπαίδευσης (Cardarella & Merrell, 1997) και παρά το ότι αυτή εκθειάζεται, δεν έχει συχνά 
έμπρακτη υποστήριξη, όπως καταγράφουν οι ευρωπαϊκοί δείκτες (Citizenship Education in 
Europe, published by Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 2012, EACEA P9 
Eurydice and Policy Support).  

Βασικός στόχος της ιδέας μας ήταν να βρούμε μια πρακτική εφαρμογή που να ενισχύσει και 
τις δύο ομάδες ενδιαφερομένων (εκπαιδευτικών και μαθητών) στην επίτευξη των παραπάνω 
αιτημάτων, της απόκτησης μιας κουλτούρας που περιλαμβάνει τη δημοκρατικότητα και τη 
συμμετοχικότητά τους. Στο συλλογισμό μας, προϋπόθεση για να υπάρξουν οποιεσδήποτε 
διεργασίες ήταν η «εξεύρεση χρόνου», ο οποίος με κατάλληλη αξιοποίηση και σχεδιασμό, θα μας 
επέτρεπε να δραστηριοποιηθούμε. 

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, στο Ζάννειο Πειραματικό ΓΕΛ Πειραιά καταφέραμε να 
εξοικονομήσουμε αυτό το χρόνο και τον αξιοποιήσαμε, αφενός για περισσότερη διαβούλευση των 
εκπαιδευτικών σε ζητήματα του σχολείου και συλλογική λήψη αποφάσεων και αφετέρου για 
ενεργή και ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
Ανταποκρινόμενοι στο μελλοντικό στόχο της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, στη δημιουργία ενεργών 
πολιτών (Πασιάς, 2006), προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την εμπειρία των μαθητών, 
ενημερώνοντάς τους, ζητώντας τους τη γνώμη, καλώντας τους να συνεργαστούν ως ομάδα, 
επιτρέποντας τη λήψη πρωτοβουλιών, προτρέποντας τους να συζητήσουν και να τοποθετηθούν σε 
καθορισμένα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης εφαρμογής του Διευρυμένου Διαλείμματος 
(ΔΔ) εστιάσαμε και διερευνήσαμε τις απόψεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στο ΔΔ και 
τους παράγοντες που την επηρέασαν.  

Μέθοδος και Διαδικασία 
Βασική προϋπόθεση του σκοπού μας, όπως αναφέραμε, για να επιτευχθούν οι επιθυμητοί 

στόχοι μας, ήταν η εξεύρεση χρόνου μέσα στο σχολικό ωράριο. Είναι κατανοητό όμως από όλους 
πως το ασφυκτικό πλαίσιο εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος σε επτάωρα δεν 
διευκολύνει καθόλου την εκθειαζόμενη αναγκαιότητα της δημοκρατικής παιδείας και συμμετοχής 
των μαθητών σε διαδικασίες που θα τους ενισχύσουν την ικανότητα να λειτουργήσουν ως ενεργοί 
πολίτες. 

Προστρέξαμε στον πειραματικό χαρακτήρα του σχολείου μας, ο οποίος μας επέτρεψε να 
προτείνουμε και να αιτηθούμε μια διαδικασία εξοικονόμησης χρόνου: έγιναν οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες από το Σύλλογο Διδασκόντων, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου 
και τους εκπροσώπους των μαθητών και συντάχθηκε αίτημα προς τη Διοικούσα Επιτροπή 
Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) ως “Πρόταση «δημιουργία χρόνου» εντός του 
ωρολογίου προγράμματος”. Αξιοποιώντας το 15λεπτο διάλειμμα και δύο 10λεπτα από τα 
μαθήματα που προηγούνταν και που έπονταν αυτού, δημιουργείται ένα 35λεπτο, το οποίο θα 
εφαρμοζόταν «όποτε κρινόταν αναγκαίο» και ονομάστηκε Διευρυμένο Διάλειμμα (ΔΔ). Η 
απάντηση της ΔΕΠΠΣ ήταν θετική, χαρακτηρίζοντας την εισήγηση του σχολείου ως «καινοτόμο 
πρόταση, η οποία θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της συλλογικότητας και της δημιουργικής συμμετοχής 
των μαθητών σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα». Στη διάρκεια του σχολικού 
έτους το ΔΔ «κρίθηκε αναγκαίο» να εφαρμοστεί και αξιοποιήθηκε δέκα φορές. Σύμφωνα με το 
σχεδιασμό, η μέρα και το διάλειμμα θα εναλλάσσονταν, ώστε να χρησιμοποιούνταν από μία έως 
δύο φορές το χρόνο οι ώρες κάποιων μαθημάτων. 
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Είναι αποδεκτό από τον εκπαιδευτικό κόσμο ότι το διάλειμμα είναι ένας σημαντικός χρόνος 
για τους μαθητές, κατά τον οποίο μπορούν να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες στους τομείς της 
συναισθηματικής ρύθμισης, της επικοινωνίας και της κοινωνικότητας (Ματσαγγούρας, 2001). 
Αξιοποιώντας το Διευρυμένο Διάλειμμα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, διεκδικήσαμε 
μια πιο ανθρώπινη και δημοκρατική λειτουργία του σχολείου, μέσα στις δυνατότητες του.   

Ο τρόπος αξιοποίησης του ΔΔ για τους εκπαιδευτικούς επιτεύχθηκε με τυπικούς και άτυπους 
συλλόγους των διδασκόντων, στους οποίους υπήρχε ενθάρρυνση για ενεργό συμμετοχή κάθε 
διδάσκοντα, ώστε να επιτευχθεί περισσότερη δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
σχετικών με τη λειτουργία του σχολείου και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, με συμβούλια 
τάξης, με ευκαιρίες για ενημέρωση, με συναντήσεις στις οποίες συμμετείχε και το ΔΣ των γονέων 
και κηδεμόνων (Ζαβλανός, 2003; Φασούλης, 2001). Και κατά την αξιολόγησή του, στο τέλος της 
χρονιάς διαπιστώθηκε ότι αυτές οι συναντήσεις των εκπαιδευτικών στο ΔΔ είχαν τη συμβολή τους 
στη βελτίωση του μικροκλίματος του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Για τους μαθητές ακολουθήθηκε μια διαδικασία κατευθυνόμενη στο να τους ενισχύσει το 
αίσθημα του «ανήκειν» στην κοινότητα της τάξης τους, αλλά και στην ευρύτερη σχολική 
κοινότητα. Επίσης να τους ενισχύσει το αίσθημα σεβασμού που δικαιούνται να απολαμβάνουν 
από το περιβάλλον τους, την Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς. Αυτό κρίθηκε ότι θα 
συντελούσε θετικά στο γενικό κλίμα της σχολικής κοινότητας (Cardarella Riscardson & Young, 
2012). Αρχικά ενημερώθηκαν από τη Διεύθυνση και τους Υπεύθυνους Μαθητικών θεμάτων για 
την εισαγωγή της δράσης αυτής και τους στόχους της και προετοιμάστηκαν με συζήτηση για την 
εφαρμογή της. Στη συζήτηση επιδιώχθηκε να διαμορφωθούν οι συνθήκες εφαρμογής του ΔΔ και 
να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, με τη 
διαδικασία συμπλήρωσης συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, των οποίων οι απαντήσεις θα 
προέκυπταν, κυρίως, μετά από τη μεταξύ τους διαβούλευση. Εμπιστευθήκαμε τους μηχανισμούς 
αυτορρύθμισης των μαθητών (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011) και ενθαρρύναμε την ενεργό 
συμμετοχή κάθε μέλους της ομάδας του τμήματος. Οι μαθητές ενημερώνονταν από την 
προηγούμενη ημέρα για την εφαρμογή του ΔΔ ή, αν οι συνθήκες το καλούσαν και αν οι ίδιοι το 
ζητούσαν (συνέβηκε μία φορά), μπορούσε να εφαρμοστεί αυθημερόν. Εννέα στις δέκα φορές που 
εφαρμόστηκε το ΔΔ, το θέμα της ημερήσιας διάταξης δόθηκε με ερωτηματολόγια που απαιτούσαν 
τη συμμετοχή όλων για τη συμπλήρωσή τους, ως ατόμων ή ως οργανωμένων μελών μιας 
κοινότητας. Με σκοπό να ενισχυθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και να αναβαθμιστούν οι σχέσεις 
μαθητών – διδασκόντων μέσα στη σχολική μονάδα, επιδιώχθηκε συγχρόνως να ενημερώνονται οι 
μαθητές κατά τη διάρκεια του ΔΔ στα ζητήματα που τους αφορούσαν. Το μέλημα για τη 
διασφάλιση των διαδικασιών συμμετοχής και συνεργασίας των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς αποσκοπούσε και στη δημιουργία μιας επιθυμητής κουλτούρας, με εμφανείς τις 
αξίες και τις διαδικασίες της συμμετοχικότητας και της συνεργασίας, οι οποίες θα προσέδιδαν και 
ένα βασικό στοιχείο στο χαρακτήρα του σχολικού κλίματος (Πασιαρδής, 2001; Σαΐτης, 2008) του 
σχολείου μας.  

Τα θέματα, τα οποία τέθηκαν προς διαβούλευση μέσω του ερωτηματολογίου αφορούσαν σε: 
1. Κατάθεση προτάσεων για τον κανονισμό της σχολικής μονάδας και τις δραστηριότητες της 
    κοινότητας. 
2. Συμμετοχή σε ενημέρωση και δράσεις κατά του καπνίσματος. 
3. Καταγραφή του σχολικού υλικού και διερεύνηση ιδιαίτερων ζητημάτων κάθε τάξης. 
4. Προτάσεις και σύνταξη κειμένου για την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων του Πειραιά  
    στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
5. Παρέμβαση, με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών, κατά των βίαιων αντιδράσεων  
    σε σχολικούς χώρους. 
6. Επιλογή συγκεκριμένων δράσεων της κοινότητας μετά από προτάσεις των μαθητών (π.χ. 

πρωτοβουλίες για τους πρόσφυγες). 
7. Απάντηση στο ερωτηματολόγιο «Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου;» από τη  
    Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
8. Συζήτηση και διατύπωση προτάσεων σχετικών με την εκπαίδευση. 
9. Διερεύνηση και Προτάσεις σχετικά με ζητήματα συγκρούσεων στην τάξη και  
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    διευθέτηση τους. Προετοιμασία για διαμεσολαβητικές δράσεις συνομήλικων.   
10. Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΔΔ, των απόψεών τους και της συμμετοχικότητά τους.   
Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων κοινοποιούνταν στο Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να 

υπάρχει ενημέρωση, επεξεργασία των θεμάτων και των αιτημάτων και εξεύρεση λύσεων. Και σε 
αρκετά από αυτά βρέθηκαν λύσεις, σε κάποιες από τις οποίες ενεπλάκησαν και οι κηδεμόνες των 
μαθητών (κτιριακό, δράσεις υποστήριξης προσφύγων). Τέλος, ένας μηχανισμός ελέγχου 
λειτουργούσε με την επίβλεψη δύο καθηγητών, υπεύθυνων για τα «μαθητικά θέματα», ώστε να 
υποστηρίζεται η συνολική δραστηριότητα και λειτουργικότητα του ΔΔ. 

Η έρευνα 
Με το πέρας της σχολικής χρονιάς το εγχείρημα αξιολογήθηκε από εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. Ο απολογισμός και η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς έγινε με συζήτηση και 
με γραπτές απαντήσεις. Οι μαθητές το αξιολόγησαν με δομημένο ερωτηματολόγιο.  

Στην παρούσα διερεύνηση εστιάζουμε στους μαθητές, για να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα 
για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ΔΔ. Στην έρευνα συμμετείχαν 189 μαθητές/τριες 
(μαθητές=101, μαθήτριες=88, εκ των οποίων Α΄ Λυκείου=93, Β΄Λυκείου=96). Οι μαθητές και 
μαθήτριες απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που εκτός από τα ατομικά χαρακτηριστικά 
περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν στην άποψη τους για το ΔΔ..  

Τα ερευνητικά ερωτήματα (= οι μεταβλητές) που τέθηκαν και τα οποία καταγράφουν τη στάση 
των μαθητών σε σχέση με το ΔΔ, ήταν: α) κατά πόσο συμμετείχαν ενεργά (ενεργή συμμετοχή, 
κλειστού τύπου τρία επίπεδα, περισσότερες φορές, ποτέ, πάντα, ), β) πόσο τους ενδιέφερε και τους 
αφορούσε η θεματολογία των συζητήσεων (ενδιαφέρον θεματολογίας, κλειστού τύπου τρία 
επίπεδα, περισσότερες φορές, ποτέ, πάντα), και γ) κατά πόσο θεωρούσαν ότι ήταν σημαντική η 
λειτουργία του ΔΔ για να εκφράζουν γνώμη, να συνεργάζονται μεταξύ τους, και οι δυο παραπάνω 
λόγοι μαζί, η απλά για να έχουν μεγαλύτερο διάλειμμα (σημαντικότητα ΔΔ, κλειστού τύπου, 
4βαθμια κλίμακα). Τέλος οι μαθητές απάντησαν στο ερώτημα αν θέλουν να συνεχιστεί το ΔΔ 
(συνέχιση ΔΔ). 

Για την καλύτερη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων οι μεταβλητές: α) ενεργή 
συμμετοχή, β) ενδιαφέρον θεματολογίας γ) σημαντικότητα ΔΔ μετατράπηκαν σε μεταβλητές 
διωνυμικού τύπου, όπου το όχι καταγράφει αρνητική στάση και το ναι καταγράφει θετική στάση  
σε ότι αφορά αντίστοιχα την συμμετοχή, το ενδιαφέρον, και την σημαντικότητα. 

Χρησιμοποιήθηκε η με περιγραφική στατιστική ανάλυση για το πρώτο επίπεδο ανάλυσης, και 
στην συνέχεια με τις διωνυμικές μεταβλητές οι κατανομές των τριών μεταβλητών συγκρίθηκαν με 
πίνακες συνάφειας 2Χ2 για την ανάδειξη πιθανών σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ τους 
χρησιμοποιώντας το Fisher exact test (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002; Δαφέρμος, 2005). 

Αποτελέσματα 
Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές των 

απαντήσεων που αφορούν τις μεταβλητές: ενδιαφέρον θεματολογίας και ενεργής συμμετοχής. 
 

Πίνακας 1.Απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές των μεταβλητών ενδιαφέρον θεματολογίας και 
ενεργή συμμετοχή. 

 
 Ενδιαφέρον θεματολογίας Ενεργή συμμετοχή 

Ποτέ 17 (9.0%) 31 (16,4%) 

Τις περισσότερες φορές 139 (73,5%) 105 (55,6%) 

Πάντα 33 (17,5%) 53 (28%) 

 
Στον πίνακα 2  παρουσιάζονται οι απαντήσεις που αφορούν την σημαντικότητα του Δ.Δ. 
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Πίνακας 2.Απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές της μεταβλητής σημαντικότητα Δ.Δ. 

 Σημαντικότητα Δ.Δ. 

Μεγαλύτερο διάλειμμα 31 (16,7%) 

Έκφραση γνώμης 18 (9,7%) 

Συνεργασία με συμμαθητές 23 (12,4) 

Τα δύο παραπάνω 114 (61,3) 

 
Στο ερώτημα που αφορούσε την συνέχιση η όχι του Δ.Δ. οι απαντήσεις ήταν ΝΑΙ= 180 

(95,2%) και ΟΧΙ=9 (4,8). 
Όπως δείχνει το γράφημα 1 όταν η θεματολογία δεν είχε ενδιαφέρον τότε μόνο το 58.8% των 

μαθητών είχε ενεργή συμμετοχή, ενώ όταν η θεματολογία ήταν ενδιαφέρουσα τότε το ποσοστό 
της ενεργής συμμετοχής ανέβηκε στο 86.0% (Fisher exact test, p<0.01). Καθοριστική ήταν και η 
επίδραση της θεματολογίας στη διαμόρφωση της άποψης των μαθητών για το ΔΔ. Όταν η 
θεματολογία δεν είχε ενδιαφέρον τότε μόνο το 47.1% των μαθητών θεωρούσε ότι το ΔΔ είναι 
σημαντικό για να εκφράσουν γνώμη ή/και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους. Αντίθετα 
όταν η θεματολογία είχε ενδιαφέρον τότε η θετική στάση των μαθητών για το ΔΔ ανέβηκε στο 
87% (Fisher exact test, p<0.01). 
 

Γράφημα 1. Συμμετοχή μαθητών - Ενδιαφέρον θεματολογίας 

Συμπεράσματα-Συζήτηση 
Κατά την ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα σχετικά με το 

ενδιαφέρον της θεματολογίας και την ενεργή συμμετοχή, προκύπτει ισχυρή σχέση (θετική 
συσχέτιση) μεταξύ των δύο μεταβλητών. Δηλαδή, το ενδιαφέρον της θεματολογίας επιδρά 
σημαντικά, τόσο στο ποσοστό της ενεργής συμμετοχής, όσο και στο ποσοστό των 
μαθητών/μαθητριών που θεωρούν το ΔΔ σημαντικό για να εκφράσουν τη γνώμη τους και να 
συνεργαστούν. Ένα μικρό ποσοστό (16,7%) παρουσίασαν το ΔΔ ως έναν τρόπο για να μην 
εργαστούν/προβληματιστούν στην ορισμένη θεματολογία και απλά να το χρησιμοποιήσουν ως 
«μεγαλύτερο διάλειμμα». Το ποσοστό αυτών που επιθυμούν τη συνέχισή του ανέρχεται στο 
95,2%.  
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Το γεγονός ότι η επιτυχία του ΔΔ κρίνεται από τη θεματολογία του ερωτηματολογίου που 
συμπληρώνουν, μας υποχρεώνει να σχεδιάσουμε με προσοχή τα θέματα της επόμενης σχολικής 
χρονιάς, ώστε να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον, αλλά και τις πρωτοβουλίες των μαθητών στο χώρο 
του σχολείου.  

Βεβαίως, η είσοδος μιας καινοτομίας στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι πάντα και καθολικά 
αποδεκτή (Σούλα & Χατζηπαναγιώτου, 2015) και ο βαθμός ετοιμότητας για την αξιοποίηση του 
ΔΔ δεν υπήρξε ίδιος σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας παρά τη θετικά αξιολογούμενη 
προσπάθεια της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων (Καστανίδου & Τσικαντέρη, 2015) και την 
επιθυμητή αλλαγή του σχολικού κλίματος (Koth, Bradshaw & Leaf, 2008). Αλλά στην παρούσα 
έρευνα δεν ήταν ζητούμενο να μετρήσουμε τεκμηριωμένα την αντίληψη των εκπαιδευτικών, τις 
αντιδράσεις και την ανταπόκρισή τους (Ζμπάινος & Γιαννακούρα, 2010) για την διαδικασία αυτής 
της αλλαγής.  

Όμως, από την παρατήρησή μας στην εφαρμογή του ΔΔ, διαπιστώσαμε ότι οι μεν 
εκπαιδευτικοί έμειναν ικανοποιημένοι από την αξιοποίηση του χρόνου του, οι δε μαθητικές 
κοινότητες ενεργοποιήθηκαν και ενισχύθηκε η εμπειρία των μαθητών στη συμμετοχή τους σε 
συλλογικές αποφάσεις και στη λειτουργία της αυτορύθμισής τους ως άτομα και οργανωμένα μέλη 
μιας κοινότητας, πράγμα που προϋποθέτει μεταγνώση και βουλητικές ενέργειες (Cleary, Timothy 
& Zimmerman, Barry, 2004) διότι: 
α. Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου φάνηκαν να οικειοποιούνται περισσότερο το χώρο του 
σχολείου. Διατύπωσαν αιτήματα γι’ αυτόν, ζήτησαν να τον ζωγραφίσουν και τις παραμονές των 
Χριστουγέννων στόλισαν τις τάξεις τους με μεγαλύτερη φροντίδα και χαρά από ό, τι συνήθως.  
β. Μετά την καταγραφή των επίπλων και του εξοπλισμού του σχολείου, το ενδιαφέρον και η 
φροντίδα τους για την υλικοτεχνική υποδομή  του αυξήθηκε, όπως φάνηκε από τις ερωτήσεις που 
έκαναν για την πορεία των αιτημάτων μας για περισσότερο εξοπλισμό. Γενικά, παρατηρήθηκε ότι 
οικειοποιήθηκαν και σεβάστηκαν το χώρο τους περισσότερο από όσο τα προηγούμενα χρόνια.  
γ. Πήραν πρωτοβουλία να διατυπώσουν θέση για ένα γεγονός που έθιγε την εικόνα τους, το 
κατέκριναν συλλογικά και με τις υπογραφές των 12 προέδρων των τμημάτων. Αξιοποίησαν, 
δηλαδή, την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως κοινότητα. 
δ. Το γεγονός ότι ερωτήθηκαν για ζητήματα, όπως ο προορισμός μιας σχολικής επίσκεψης, τους 
έδωσε την αίσθηση της συμμετοχής τους σε ζητήματα που τους αφορούν. Ακόμα κι όταν υπήρχαν 
διαφορετικές προτιμήσεις, ασκούνταν να αποδέχονται την αρχή της δημοκρατικής πλειοψηφίας. 
ε. Μαθητές και από τα 12 τμήματα του σχολείου έγραψαν ενδιαφέροντα κείμενα για να 
ενισχύσουν την υποψηφιότητα του Πειραιά ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το 
τελικό κείμενο το κατέθεσαν στο Δήμο. 
στ. Ενεπλάκησαν σε  ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας, όπως η συλλογή 20 κιβωτίων τροφίμων για 
τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά και η επίσης έμπρακτη συμπαράσταση των 
προσφύγων στο λιμάνι.  
ζ. Αποδέχθηκαν, μετά από διαβούλευση, την πρόκληση να εμπλακούν στη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης σε ζητήματα εφήβων με αντιπροσώπους τους, τους οποίους και επέλεξαν. 

Με την συνεχή ενημέρωση και το σεβασμό που εισέπρατταν από το σχολικό τους περιβάλλον 
παρατηρήθηκε ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης και αναβάθμιση των σχέσεών μέσα στη 
σχολική μονάδα. Και θα είχε ενδιαφέρον να διερευνούσαμε επίσης, εάν την επόμενη σχολική 
χρονιά, το κλίμα της τάξης που θα διαμορφωθεί επηρεάσει και την απόδοσή τους (Freiberg & 
Stein, 2005).    

Ο γενικός απολογισμός, η παρατήρησή μας και η ανατροφοδότησή που είχαμε από την πρώτη 
εφαρμογή του ΔΔ μας επιτρέπουν να δουλέψουμε περισσότερο για την καθιέρωσή του και να 
σχεδιάσουμε την εφαρμογή και επαναξιολόγησή του για την επόμενη σχολική χρονιά, με σκοπό 
την ακόμη πιο δραστική ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (Merrell, 2001), της 
δημοκρατικότητας στη λειτουργία του σχολείου και την εκπαίδευση των μαθητών προς την 
κατεύθυνση του ενεργού ευρωπαίου πολίτη. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε στο Διευρυμένο μας Διάλειμμα περισσότερα εκπαιδευτικά εργαλεία που 
προσφέρονται και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (όπως αυτά βρίσκονται, για παράδειγμα, στο 
Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education). 
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Στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας- μελέτη 
περίπτωσης 

 
Παπαδοπούλου Γεωργία 

Νηπιαγωγός, Med, Υπουργείο Παιδείας,  
Georgia.i.papadopoulou@gmail.com 

Περίληψη 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί το κλειδί ενός ηγέτη για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού, σε 
ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα. Ο ηγέτης μιας σχολικής μονάδας πρέπει να διαθέτει 
στρατηγική σκέψη, ώστε μέσω της ανάπτυξης κατάλληλου σχεδιασμού να ανταποκρίνεται στις εισροές του 
περιβάλλοντος. Οι δεξιότητες της στρατηγικής ηγεσίας λειτουργούν καταλυτικά. Έτσι, αρχικά, 
παρουσιάζονται οι θεωρητικές πτυχές του στρατηγικού σχεδιασμού και αναλύεται το μοντέλο των τριών 
σταδίων που υιοθετούνται στη μελέτη περίπτωσης. Το Γυμνάσιο Αλληλεγγύης αποτελεί το (υποθετικό) 
συγκείμενο όπου η διευθύντρια δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για αλλαγή, σχεδίασε και εφάρμοσε 
από κοινού δράσεις,καλύπτοντας τις ανάγκες του σχολείου τώρα και στο μέλλον. Η κουλτούρα της 
σχολικής μονάδας, το όραμα, η αποστολή, οι σκοποί, οι στόχοι και οι επιδράσεις του περιβάλλοντος, 
λαμβάνονται υπόψη για την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού σε ένα ταραχώδες πολυπολιτισμικό 
κλίμα. Η πρόταση του σχεδιασμού μπορεί να προσαρμοστεί και να αξιοποιηθεί και σε άλλες σχολικές 
μονάδες. 
Λέξεις κλειδιά: στρατηγικός σχεδιασμός, οργανισμός, εκπαίδευση 

Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση ενός στρατηγικού σχεδιασμού στο επίπεδο 

συγκεκριμένης σχολικής μονάδας που αντιμετωπίζει πρωτοφανείς καταστάσεις εισροών με 
αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η εύρυθμη λειτουργία της. Η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας 
έρχεται αντιμέτωπη πλέον με μια απρόβλεπτη ρευστότητα (Stylianides& Pashiardis, 2007), κάτι 
που συμβαίνει και στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Για να καταφέρνουν, λοιπόν, οι 
οργανισμοί να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν δημιουργήθηκε η ανάγκη νέων πρακτικών, 
υιοθετούμενων από τον χώρο των επιχειρήσεων, ως απάντηση στο αβέβαιο περιβάλλον και στην 
ανάγκη για αποτελεσματικότητα και λογοδοσία (Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). Η ανάπτυξη ενός 
στρατηγικού σχεδιασμού μέσα από τη στρατηγική διοίκηση αποτελεί τη βασική πρακτική 
αντιμετώπισης μιας κατάστασης όπως αυτή που προέκυψε στο Γυμνάσιο Αλληλεγγύης. Το 
μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού των Johnson και Scholes (1993) ανταποκρίνεται με επιτυχία 
στη διαχείριση των νέων εισροών στον οργανισμό και μέσα από τα τρία στάδιά του, επιτυγχάνεται 
η αντιμετώπιση του προβλήματος ως λύση και η συνέχιση του οράματος και της αποστολής του 
οργανισμού. Η σημαντικότητα της παρούσας μελέτης έγκειται στα πρακτικά και θεωρητικά 
στοιχεία που αναλύονται και δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης από άλλες σχολικές μονάδες. 

Θεωρητικές πτυχές 
Η έννοια και η πρακτική του στρατηγικού σχεδιασμού αναπτύχθηκε στο χώρο των 

επιχειρήσεων με σκοπό οι οργανισμοί να καταφέρνουν να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν. 
Αργότερα έως και σήμερα αναγνωρίστηκε η σημαντικότητα εφαρμογής των πρακτικών αυτών και 
στο χώρο της εκπαίδευσης, στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Πασιαρδής, 2004), ως 
απάντηση στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και αβέβαιο περιβάλλον του εκπαιδευτικού οργανισμού 
(Getzels&Cuba, 1957), αλλά και της ανάγκης που υπάρχει για λογοδοσία και αποτελεσματικότητα 
(Pashiardis, 1996· Tsiakkiros&Pashiardis, 2002). 

Βασικές έννοιες 
Ο όρος στρατηγική διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασμός αποδίδονται στην ίδια έννοια, ενώ η 

λέξη «στρατηγική» έχει τις ρίζες της από την αρχαία λέξη «στρατηγός», κάτι που αποδίδει στην 
έννοια μια στρατιωτική προέλευση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός δηλαδή εστιάζει σε ένα 
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μελλοντικό στόχο λαμβάνοντας αποφάσεις μέσα από επιλογές σε ένα περιβάλλον που συνεχώς 
μεταβάλλεται (UNESCO, 2010). Η επιβίωση των οργανισμών εξαρτάται άμεσα από το 
στρατηγικό σχεδιασμό (Pashiardis, 1996) ο οποίος για τους ηγέτες αποτελεί ένα σύνολο 
διαδικασιών, εννοιών και εργαλείων με σκοπό να σκέφτονται, να δρουν και να μαθαίνουν 
στρατηγικά (Bryson, 2004). Σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία του οργανισμού είναι η 
στρατηγική πρόγνωση και η διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον, καθώς αυτά 
συμβάλλουν θετικά στη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού στους οργανισμούς βοηθώντας 
τους στη λήψη αποφάσεων για την επιτυχία (Τσιάκκιρος, 2015α). Η στρατηγική αποτελεί τον 
οδικό χάρτη αλλά και τον προορισμό, έχει χρονική διάρκεια από τρία έως πέντε χρόνια και ξεκινά 
με τη διατύπωση του οράματος και της αποστολής από τον οργανισμό (Davies&Ellison, 2001). 

Τα σχέδια δράσης λοιπόν του οργανισμού έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτά εφαρμόζονται 
μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού, καθιστώντας υπόλογα τα άτομα που τα αναλαμβάνουν για 
την επιτυχία του (Τσιάκκιρος, 2015), εφαρμόζοντάς τα μέσα από συγκεκριμένα στάδια που 
αναλύουν την κατάσταση, προσδιορίζουν το επίπεδο εφαρμογής του, λαμβάνοντας υπόψη το 
συγκείμενο (Fidler, 2002). 

Κατά τους Olsen και Eadie (1982), βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί ο 
καθορισμός οράματος από τον οργανισμό, κάτι που το βοηθά μέσω της πρόγνωσης μιας 
μελλοντικής κατάστασης, να οραματίζεται στόχους. Το όραμα λοιπόν κατά τον David (2001) 
αποτελεί το πρώτο βήμα πριν τον καθορισμό της αποστολής του οργανισμού και του δίνει λόγο 
ύπαρξης. Μεγάλη σπουδαιότητα έχει αυτό για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς ένα 
πρόγραμμα δράσης για μία επιθυμητή κατάσταση, πρέπει να είναι κοινό, να εμπνέει, να προκαλεί 
και να λειτουργεί ως παρώθηση για την επίτευξη των στόχων. Η αποστολή του οργανισμού 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξης και λειτουργίας του και περιλαμβάνει τον σκοπό και 
τους στόχους του (Boyett, 1996). Οι σκοποί και οι στόχοι κατά τους Johnson και Scholes (1993) 
διακρίνονται σε οργανισμικούς και σε στόχους μονάδας, που σχετίζονται κυρίως με ατομικές 
μονάδες που εντάσσονται σε έναν ευρύτερο οργανισμό όπως τα σχολεία. Οι στόχοι είναι ζωτικής 
σημασίας καθώς κατευθύνουν τον οργανισμό, βοηθούν στην αξιολόγηση, αποκαλύπτουν 
προτεραιότητες, δημιουργούν συνεργασίες και αποτελούν βάση για το στρατηγικό σχεδιασμό 
(Boyett, 1996). Οι παραπάνω στρατηγικές διαστάσειςιεραρχούνται σε μορφή πυραμίδας όπου 
αποτυπώνεται η σχέση τους με την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού και διακρίνεται, 
ανάλογα με το επίπεδο, η πιθανότητα αλλαγής της κάθε διάστασης που ανήκει σε 
αυτόν(Middlewood, 1998). Παράλληλα, εφαρμόζονταιτρία βασικά στάδια, η στρατηγική 
ανάλυση, η στρατηγική επιλογή και η εφαρμογή της στρατηγικής, σε συνδυασμό με τη 
στρατηγική διοίκηση και την προϋπόθεση μιας ικανής στρατηγικής ηγεσίας.(Johnson και Scholes, 
1993). 

Σημαντικός παράγοντας για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, αποτελούν οι δεξιότητες της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας οι οποίες είναι καθοριστικές για την αποτελεσματικότητά του, την επίτευξη 
των στόχων και την ομαλή λειτουργία του (Pashiardis, 2014). Ένας στρατηγικός ηγέτης οφείλει 
να συνδυάζει κατάλληλα τις δεξιότητές του, να συντονίζει τον οργανισμό, να δημιουργεί κοινό 
όραμα, να ελέγχει τους πόρους και να τους κατανέμει δίκαια, να υιοθετεί ένα συμμετοχικό στιλ 
λήψης αποφάσεων (Hoy&Miskel, 2013l), να διαχειρίζεται κατάλληλα τις συγκρούσεις και να τις 
αξιοποιεί ως θετικό στοιχείο (Dipaola&Hoy, 2001) και φυσικά να συνδέει όλα τα παραπάνω με 
την προώθηση της επιτυχίας των μαθητών (Glanz, 2006), μέσα από την εφαρμογή των αρχών της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Πασιαρδής, 2004). 

Μοντέλο Johnson και Scholes 
Το μοντέλο των Johnson και Scholes (1993), αποτελεί τη βάση για έναν επιτυχημένο 

στρατηγικό σχεδιασμό και έχει τη μορφή τριγώνου. Η στρατηγική ανάλυση που αποτελεί το 
πρώτο στάδιο, χωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική και έχει ως στόχο το ταίριασμα των 
ικανοτήτων της κουλτούρας του οργανισμού και συγκεκριμένα μιας σχολικής μονάδας, με τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2015). Ξεκινάει με την επισκόπηση του 
περιβάλλοντος, την ανταπόκριση δηλαδή μιας σχολικής μονάδας στο περιβάλλον και την 
πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεών της,μέσα από συστηματική ανάλυση περιβαλλοντικών 
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παραγόντων και διαρκή εγρήγορση (Pashiardis, 1996). Ταυτόχρονα, ο οργανισμός ελέγχει την 
ποιότητα και ποσότητα των πόρων του (ανθρωπίνων, άυλων και φυσικών) αλλά και την 
κουλτούρα και προσδοκίες των εμπλεκομένων (Johnson και Scholes, 1993). Κάποια εργαλεία 
στρατηγικής ανάλυσης που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί είναι οι αναλύσεις PESTE (Πολιτικές, 
Οικονομικές, Κοινωνικές, Τεχνολογικές και Εκπαιδευτικές περιβαλλοντικές επιδράσεις) και 
SWOT (εσωτερικές Δυνατότητες και Αδυναμίες και εξωτερικές Ευκαιρίες και Απειλές). Επίσης,  
ο ιστός κουλτούρας (ιστορίες, ρουτίνες, σύμβολα, οργανωτικές δομές, τελετουργικά, δομές 
δύναμης, συστήματα ελέγχου) αποτελεί σημαντικό εργαλείο εσωτερικής ανάλυσης, αφού οι 
στρατηγικές που είναι συμβατές με την κουλτούρα του οργανισμού,είναι πιθανότερο να 
επιτύχουν(Tsiakkiros&Pashiardis, 2002).  

Η στρατηγική επιλογή προκύπτει από τη στρατηγική ανάλυση και το όραμα του οργανισμού 
μιας και από εκεί απορρέουν οι σκοποί και οι στόχοι (Τσιάκκιρος, 2012β). Η επιλογή των 
στρατηγικών κατά τους Johnson και Scholes (1993) γίνεται με βάση τους στόχους οι οποίοι 
ποσοτικοποιούνται και αξιολογούνται, με βάση μια ανώτερη αρχή η οποία διαθέτει τις 
στρατηγικές δεξιότητες για να λαμβάνει αποφάσεις, με μερική εφαρμογή μέχρι την ωρίμανση μιας 
κατάστασης για την πλήρη, και τέλος με βάση κάποιον εξωτερικό παράγοντα όταν η λήψη 
αποφάσεων στο εσωτερικό του οργανισμού εμφανίζει ανυπέρβλητα εμπόδια. Μέσα από την 
ανάλυση γίνεται αξιολόγηση των επιλογών χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τον πίνακα TOWS 
(Johnsonetal., 2008). 

Η στρατηγική εφαρμογή σχετίζεται με την ανάληψη δράσης βασισμένη στις στρατηγικές που 
επιλέχθηκαν και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων, την οργανωτική δομή 
σε τεμάχια εργασίας μέσω συντονιστικών μηχανισμών, αλλά και τη βαρύτητα της ανεπίσημης 
δομής (Johnson&Scholes, 1993). Αυτό προϋποθέτει τη διοίκηση στρατηγικής αλλαγής που 
περιλαμβάνει τη διάγνωση της κατάστασης, τους φορείς αλλαγής μέσα από τους ρόλους τους, τα 
στιλ διοίκησης, και τέλος τα στρώματα για αλλαγή όπως σύμβολα, ρουτίνες, δομή και έλεγχο 
(Johnsonetal., 2008). Παράλληλα εφαρμόζεται διαμορφωτική αξιολόγηση, αξιολόγηση πορείας, 
συνεργατική έρευνα και τελική ανασκόπηση και αξιολόγηση (Πασιαρδής & Τσιάκκιρος, 2015). 

Παρουσίαση στρατηγικού σχεδιασμού 
Το Γυμνάσιο Αλληλεγγύης, όπου βρίσκεται σε μια παραλιακή περιοχή μακριά από την 

πρωτεύουσα της χώρας, αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή για τα δεδομένα του κατάσταση και η 
διευθύντριά του η κα. Παραδεισιώτη αναγνωρίζοντας το μεταβαλλόμενο περιβάλλον που 
δημιούργησε αναταράξεις στη σχολική μονάδα, οφείλει να λάβει αποφάσεις για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου. 

Παρουσίαση συγκείμενου 
Συνοπτικά, η σχολική μονάδα χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα λόγω των υπαλλήλων 

που εργάζονται στον κλάδο του τουρισμού στην περιοχή και κυρίως τη διαμονή ξένων 
επιχειρηματιών και στελεχών πολυεθνικών εταιρειών με καταγωγή από διάφορες χώρες της 
Ευρώπης. Η πολυπολιτισμική κατάσταση έως τώρα αντιμετωπίζεται ως θετικό στοιχείο, χωρίς 
προβλήματα αντιμετώπισης της ετερότητας, ενώ παράλληλα οι 250 μαθητές παρουσιάζουν 
αυξημένες επιδόσεις. Η τοπική κοινότητα και ο σύνδεσμος γονέων στηρίζει την αποστολή του 
σχολείου με πόρους που επενδύονται στις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του 
σχολείου. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από 30 καθηγητές με πολλά χρόνια άρτιας 
συνεργασίας, μεταπτυχιακές σπουδές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, δύο από τους τρεις 
κατόχους μεταπτυχιακών σχετικών με τη διοίκηση στη θέση του βοηθού διευθυντή, ενώ η ίδια η 
διευθύντρια είναι κάτοχος μεταπτυχιακού με τίτλο «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική». 

Το πρόβλημα 
Η νέα κατάσταση που έρχεται αντιμέτωπη η σχολική μονάδα είναι η ανάγκη ένταξης 50 

αλλόγλωσσων μαθητών προσφύγων που βρέθηκαν στην περιοχή με απόφαση της κυβέρνησης να 
τους παραχωρηθεί ένα τουριστικό χωριό ως χώρος υποδοχής. Το Γραφείο Παιδείας έδωσε εντολή 
να συνεισφέρουν όλοι στην ομαλή ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα και φυσικά στην 
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κοινωνική ζωή αφού το σχολείο είναι ο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης (Τσαούσης, 2004). 
Σύντομα, στη σχολική μονάδα δημιουργούνται συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών που οφείλονται 
στην αντιμετώπιση των διαφορετικών φυλετικών ταυτοτήτων, σε φαινόμενα σχολικής βίας με 
θύματα τους μαθητές πρόσφυγες. Το κλίμα διαταράσσεται και ανάμεσα στους καθηγητές, σε 
αυτούς που επιθυμούν τόσο τη στήριξη των προσφύγων όσο και την ένταξή τους, και σε αυτούς 
που ασκούν πιέσεις στο Γραφείο Παιδείας για την απομάκρυνσή τους. Τη στάση αυτή υιοθετούν 
και πολλοί γονείς αγωνιώντας για την ασφάλεια των παιδιών τους. 

Η διευθύντρια του Γυμνασίου διστάζει να λάβει κάποιες αποφάσεις αρχικά, περιορίζοντας τη 
διαχείριση της κατάστασης σε αποβολές μαθητών που εμπλέκονται σε επεισόδια σχολικής βίας 
ενάντια στους μαθητές- πρόσφυγες και σε συνέλευση του συλλόγου διδασκόντων, κάτι που 
αποδείχτηκε άκαρπο καθώς το προσωπικό είναι διχασμένο. Η σκέψη της είναι πως πρέπει να 
καταρτιστεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός, για να αντιμετωπίσει την αλλαγή που επήλθε στη 
σχολική μονάδα, καθώς και τις μελλοντικές. Ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσει τους μαθητές ως 
μέρος της λύσης και όχι ως πρόβλημα, εξασφαλίζοντας για τους νέους την πλήρη ένταξη και 
στήριξη και επίδοση στο σχολείο και για τους παλιούς τόσο τη θετική αντιμετώπιση της 
ετερότητας όσο και τη συνεχή βελτίωσή τους στις επιδόσεις. 

Παρουσίαση στρατηγικού σχεδιασμού με βάση το μοντέλο των Johnson και Scholes. 
Η εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαχείριση της νέας κατάστασης είναι 

επιτακτική. Η κα. Παραδεισιώτη λόγω της προσωπικότητάς της και της ανάγκης για διασφάλιση 
της αποστολής και του οράματος του οργανισμού, αλλά και των γνώσεώντης, αποφασίζει την 
οργάνωση του σχεδιασμού, υιοθετώντας το μοντέλο των Johnson και Scholes (2013) τριετούς 
διάρκειας. Η διευθύντρια του Γυμνασίου προκειμένου να εμπλέξει όλα τα μέλη του συλλόγου, 
συγκαλεί συνεδρίαση και μέσα από μια στρατηγική διοίκηση (Glanz, 2006) εφαρμόζει το κοκτέιλ 
μιξ ηγεσίας όπως το προτείνουν οι Brauckman&Pashiardis (2011) ώστε να μπορεί να διαχειριστεί, 
να αξιοποιήσει, να ενισχύσει ή και να καταστέλλει συμπεριφορές που προέρχονται από τυπικές 
και άτυπες ομάδες, εντός και εκτός του κοινωνικού οργανισμού, εξασφαλίζοντας έτσι την 
επίτευξη των στόχων του (Pashiardis, 2014). Προσπαθεί να δημιουργήσει αρχικά μέσα από 
δεξιότητες ηγεσίας το κατάλληλο κλίμα εμπλέκοντας όλους του ενδιαφερόμενους σε έναν 
στρατηγικό διάλογο (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2015), ξεπερνώντας τις συγκρούσεις με 
στρατηγική διαχείριση  (Dipaola&Hoy, 2001), υιοθετώντας το συμμετοχικό μοντέλο λήψης 
αποφάσεων (Hoy&Miskel, 2013) ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα στο σχολείο που 
είναι έτοιμο να δεχτεί την αλλαγή. Στη συνέλευση παρουσιάζει τις στρατηγικές διαστάσεις της 
καθημερινής λειτουργίας του σχολείου, εμπνέοντας με τις δεξιότητες της τους υφισταμένους της 
σε κοινό όραμα, κάνοντας πρόγνωση της κατάστασης που μπορεί να επέλθουν εάν δεν δράσουν 
(Middlewood, 1998). Εκμεταλλεύεται με στρατηγικό τρόπο τα πολιτικά παιχνίδια και τις δυνάμεις 
που υπάρχουν στη σχολική μονάδα, θέτοντας αρμοδιότητες συντονισμού του σχεδιασμού στους 
δύο βοηθούς διευθυντές, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου στην εκπαιδευτική διοίκηση, ώστε να 
μπορούν με τις γνώσεις και δεξιότητές τους να επηρεάσουν σκόπιμα τους εμπλεκομένους στη 
λήψη αποφάσεων (French&Raven, 1968).  

Στρατηγική ανάλυση 
Στο πλαίσιο της ανάλυσης PESTE (Boyett, 1996) αναφέρεται το πολιτικό πλαίσιο της 

κατάστασης όπου σκοποί και στόχοι του Γυμνασίου ορίζονται από τα αναλυτικά προγράμματα 
του Υπουργείου Παιδείας, καλύπτοντας και το νομοθετικό πλαίσιο. Στους κοινωνικούς 
παράγοντες του προβλήματος παρουσιάζεται η πολυπολιτισμικότητα του σχολείου και η ανάγκη 
που προκύπτει για σεβασμό στην ετερότητα, καλώντας τους υφισταμένους και ειδικά τους 
κατόχους μεταπτυχιακού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση να παρουσιάσουν τα οφέλη αυτής στον 
οργανισμό (Ευαγγέλου, 2007). Στους εκπαιδευτικούς παράγοντες της κατάστασης αναφέρονται οι 
προσδοκίες για τις μαθησιακές επιδόσεις όλων των μαθητών ο τρόπος διασφάλισής τους και 
αναγνωρίζεται η αύξηση της απαίτησης για λογοδοσία στο Γραφείο Παιδείας. Το οικονομικό 
περιβάλλον του σχολείου χαρακτηρίζεται θετικό καθώς η τοπική κοινωνία συνεισφέρει στο 
σχολείο σε μεγάλο βαθμό. Σημειώνεται πως αυτό προϋποθέτει και την εμπλοκή τους στο 
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στρατηγικό σχέδιο, ώστε να αντιμετωπίσουν και αυτοί τη νέα κατάσταση ως θετική. Τέλος, το 
τεχνολογικό πλαίσιο αναγνωρίζεται σπουδαίο για τις επερχόμενες δράσεις κάτι που είναι 
διασφαλισμένο, καθώς το σχολείο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT (Dobson&Starkey, 1994) ως δυνατότητα του σχολείου 
αναφέρεται το συνεργατικό κλίμα που υπήρχε ως τώρα στο σχολείο και η πίστη ότι αυτό μπορεί 
να συνεχιστεί, καθώς και οι μεταπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση. Ως αδυναμία του εσωτερικού περιβάλλοντος παρουσιάζεται η αδυναμία των νέων 
μαθητών να ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Ως ευκαιρία, η ελευθερία των αποφάσεων που έδωσε 
το Γραφείο Παιδείας για τη διαχείριση της κατάστασης δίνοντας στο σχολείο την επιλογή να 
υιοθετήσει δράσεις προσαρμοσμένες στο συγκείμενο. Τέλος, ως απειλή παρουσιάζεται η 
αντίδραση των γονέων, ο τρόπος που θα συνεχίσουν να εμπιστεύονται τη σχολική μονάδα  και η 
αντιμετώπιση της ως θετική λύση, μιας και αυτοί και η τοπική κοινότητα συνεισφέρουν στους 
οικονομικούς πόρους του σχολείου. 

Μέσα από την ανάλυση του ιστού κουλτούρας, δίνεται η δυνατότητα για περιγραφή της 
κουλτούρας της σχολικής μονάδας για να αποφασιστεί με ποιους τρόπους χρειάζεται αυτή να 
αλλάξει ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί (Boyett, 1996). Μέσα από τις ιστορίες και προηγούμενες 
εμπειρίες των υφισταμένων, διαφαίνεται ο τρόπος με τον οποίο αυτοί αντιμετωπίζουν 
καταστάσεις πολυπολιτισμικότητας με τις επιπτώσεις, όπως αυτή, δίνοντας έμφαση στην ηθική 
αποστολή του σχολείου (Dahlberg&Moss, 2005). Αναγνωρίζεται η συνεισφορά των ρουτινών και 
τελετουργικών στην ανοιχτή, τυπική και άτυπη επικοινωνία μεταξύ των διδασκόντων και 
επιβραβεύεται η προσπάθεια στη συμβολική συμπεριφορά και γλώσσα (Johnsonetal., 2008). 
Μέσα από τα παιχνίδια πολιτικής και την ανάλυση των δυνάμεων (French&Raven, 1968) 
εντοπίστηκαν πιθανές αντιστάσεις και απειλές για την εισαγωγή της αλλαγής στο σχολείο. 

Η συνέλευση των διδασκόντων επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα ώστε να συνδεθούν 
τα αποτελέσματα της στρατηγικής ανάλυσης και μέσα από ένα συμμετοχικό στιλ λήψης 
αποφάσεων (Hoy&Miskel, 2013) επαναπροσδιορίζονται το όραμα, η αποστολή, οι σκοποί και οι 
στόχοι της σχολικής μονάδας που είναι η ένταξη όλων των μαθητών στη σχολική κοινότητα και 
κοινωνική, η καλλιέργεια διαπολιτισμικών αξιών και ο σεβασμός στην ετερότητα με την εμπλοκή 
και των γονέων, η διασφάλιση των αυξημένων επιδόσεων όλων των μαθητών και η συνεισφορά 
όλων αυτών στην καλή φήμη του σχολείου. 

Στρατηγική επιλογή 
 Τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των στρατηγικών για τη διαχείριση της 
κατάστασης είναι η καταλληλότητα, η εφαρμοσιμότητα και η αποδεκτικότητα των επιλογών. 
Ταυτόχρονα, σημαντικό εργαλείο αποτελεί ο πίνακας TOWS ο οποίος αξιολογεί την 
καταλληλότητα των στρατηγικών επιλογών στη βάση της πληροφόρησης από τη μέθοδο SWOT 
(Johnsonetal., 2008).Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του για να εκμεταλλευτεί τις 
ευκαιρίες που δίνονται στον οργανισμό από το εξωτερικό περιβάλλον και ταυτόχρονα 
εκμεταλλευόμενο τις τελευταίες, ξεπερνά τις αδυναμίες του. Επίσης, οι δυνατότητες του 
οργανισμού χρησιμοποιούνται για να αποφύγει αυτός τις εξωτερικές απειλές, ενώ παράλληλα, για 
τον ίδιο σκοπό, ελαχιστοποιούνται οι αδυναμίες.  Έτσι, η δυνατότητα του σχολείου να έχει άψογο 
συνεργατικό κλίμα χρησιμοποιείται αξιοποιώντας τις γνώσεις των εκπαιδευτικών στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, οργανώνοντας από κοινού δράσεις που καλλιεργούν το σεβασμό στην 
ετερότητα, επίσης, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αφιερώνονται δύο διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως με σχέδια εργασίας (Projects) για το πρώτο έτος και μία διδακτική ώρα για τα 
επόμενα δύο έτη. Για την αδυναμία των αλλόγλωσσων μαθητών προσφύγων αποφασίζεται η 
στήριξή τους με εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και η εκμάθηση βασικού λεξιλογίου από 
την πλευρά των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε και οι ίδιοι μαθητές να νιώσουν αποδεκτοί. Για το 
σκοπό αυτό αποφασίζεται για τον πρώτο χρόνο, καθημερινό ωριαίο μάθημα στους αλλόγλωσσους 
μαθητές. Επίσης, προτείνεται η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες, στα πλαίσια Projects, ώστε 
μέσα από πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, οι μαθητές να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα 
γρηγορότερα, κάτι που συνεισφέρει και στους μαθητές που φοιτούν ήδη στο σχολείο, μέσα από 
μια βιωματική εμπειρία, να έρθουν πιο κοντά στους νεοεισερχόμενους, καλλιεργώντας ένα 
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συνεργατικό κλίμα μάθησης. Η ομαδοσυνεργατική αυτή μέθοδος αποφασίζεται να διαρκέσει μία 
ώρα την εβδομάδα για τον πρώτο χρόνο και κάθε δύο βδομάδες για τα επόμενα δύο έτη (ΔΕΠΠΣ, 
2003). Η ευκαιρία που δίνεται στο σχολείο για τη λήψη αποφάσεων από το Γραφείο Παιδείας 
δίνει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού κάτι που δημιουργεί μόνιμα 
αποτελέσματα στη σχολική μονάδα και ανταποκρίνεται στη λογοδοσία. Έτσι, αποφασίζεται 
εβδομαδιαία συνέλευση για τους πρώτους δύο μήνες της εφαρμογής του σχεδίου, κάθε δύο 
εβδομάδες για το επόμενο έτος και μία φορά το μήνα για το τρίτο. Σχετικά με την απειλή (στάση 
των γονέων), αποφασίζεται η οργάνωση βιωματικώνσεμιναρίων που προωθούν διαπολιτισμικές 
αξίες και σεβασμό στην ετερότητα με τη συμμετοχή και των προσφύγων-γονέων, ώστε όλη η 
κοινότητα να λειτουργεί ομαλά και οι οικονομικοί πόροι να συνεχίσουν να υπάρχουν στο σχολείο 
περισσότερο από πριν, μιας και οι νέοι μαθητές έχουν ανάγκη από σίτιση, ένδυση και είδη πρώτης 
ανάγκης. Τα σεμινάρια αυτά είναι μηνιαία μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τις απογευματινές ώρες 
για τον πρώτο χρόνο και κάθε τρεις μήνες για τα επόμενα δύο έτη. Η συχνότητα των δράσεων 
αποφασίζεται με αυτό τον τρόπο, καθώς οι αλλαγές στην κουλτούρα και τη στάση μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο σε βάθος χρόνου (Hoy&Miskel, 2013). 

Στρατηγική εφαρμογή 
Η στρατηγική εφαρμογή είναι το τελικό στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, όπου γίνονται 

πράξη οι δράσεις που επιλέγονται από τη στρατηγική ανάλυση μέσα από την κατανομή τεμαχίων 
εργασίας και πόρων, αλλά και από τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος (Johnson&Scholes, 2013). 
Σχετικά με την επίσημη δομή του σχολείου, οι μαθητές κατανέμονται ομοιόμορφα στα τμήματα 
που προϋπήρχαν, έτσι ώστε οι καθηγητές που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις στη διαπολιτισμική 
να μπορούν να χειριστούν καλύτερα την ετερότητα και τις δράσεις. Οι εξειδικευμένες γνώσεις του 
ενός βοηθού διευθυντή στην εκπαιδευτική διοίκηση, με την καθοδήγηση της διευθύντριας 
καταγράφει σε συνεργασία με τους υφισταμένους την πορεία και τα αποτελέσματα των δράσεων 
και αξιολογούν την επίτευξη των στόχων εφαρμόζοντας διαμορφωτική αξιολόγηση (Πασιαρδης & 
Τσιάκκιρος, 2015). Ο δεύτερος βοηθός με την ίδια εξειδίκευση, αναλαμβάνει δράσεις που 
σχετίζονται με τους γονείς και την κοινότητα ενώ ο τρίτος είναι υπεύθυνος για την πορεία των 
μαθητών στον τομέα των επιδόσεων, καταγράφοντας πάλιτην πορεία και εφαρμόζοντας 
διαμορφωτική αξιολόγηση. Η διευθύντρια ως χαρισματική στρατηγική ηγεσία φροντίζει να 
διατηρείται ζωντανό το όραμα και η αποστολή του σχολείου, μελετά τα αποτελέσματα της 
ποιοτικής έρευνας που συλλέγονται από τους υποδιευθυντές λειτουργώντας ανασκοπικά, ενώ 
παράλληλα, φροντίζει να διατηρεί το θετικό κλίμα, μέσα και έξω από το σχολείο. Στο τέλος του 
προγράμματος γίνεται η τελική ανασκόπηση και αξιολόγηση του σχεδιασμού (Πασιαρδής & 
Τσιάκκιρος, 2015). 

Επίλογος- Συμπεράσματα 
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ως ανοιχτά κοινωνικά συστήματα δέχονται συνεχώς εισροές από 

ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (Getzels&Guba, 
1957) και προκειμένου να κατευθύνονται σωστά στην αποστολή τους πρέπει διαρκώς να 
αλλάζουν και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας που και αυτές είναι μεταβαλλόμενες 
(Pashiardis, 1996). Για το σκοπό αυτό η στρατηγική σκέψη η οποία βασίζεται στη δράση, αυξάνει 
την κατανόηση της παρούσας κατάστασης για έναν οργανισμό, παράγοντας το καλύτερο 
αποτέλεσμα με τους λιγότερους πόρους (Τσιάκκιρος, 2015β).Είναι σημαντικό ο στρατηγικός 
σχεδιασμός να οργανωθεί σωστά μέσα από τη στρατηγική διοίκηση η οποία διαθέτει τόσο γνώσεις 
όσο και δεξιότητες ενός χαρισματικού ηγέτη και φροντίζει να διατηρεί πάντοτε θετικό κλίμα στη 
σχολική μονάδα και να διαχειρίζεται την εισαγωγή της αλλαγής με τον καταλληλότερο τρόπο 
(Τσιάκκιρος, 2015), εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως 
αυτές ορίζονται από τον Deming (1993). Το μοντέλο των Johnson και Scholes (1993) αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού καθώς περιλαμβάνει τρία 
σημαντικά στάδια, την ανάλυση όπου μέσα από εργαλεία όπως PESTE (Davies&Ellison, 2003b), 
SWOT (Dobson&Starkey, 1994) και ιστό κουλτούρας (Boyett, 1996), κατανοείται η θέση του 
οργανισμού σε σχέση με το περιβάλλον· τη στρατηγική επιλογή όπου με τη χρήση του πίνακα 
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TOWS (Johnsonetal., 2008) αξιολογούνται οι επιλογές ώστε να καθοριστεί η καταλληλότερη για 
εφαρμογή, και φυσικά η στρατηγική εφαρμογή όπου πλέον είναι η πράξη των παραπάνω μέσα 
από μια διοίκηση στρατηγικής αλλαγής. Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης του Γυμνασίου 
Αλληλεγγύης από τη διευθύντρια κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή ενός καλά οργανωμένου 
στρατηγικού σχεδιασμού αφού όπως αποδείχτηκε, μεμονωμένες ενέργειες δεν είχαν κανένα 
αποτέλεσμα. Ωστόσο, από αυτό προκύπτει η ανάγκη εφαρμογής μακροπρόθεσμων στρατηγικών 
διαχείρισης αλλαγής έτσι ώστε ο οργανισμός να αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά με 
στρατηγικούς σχεδιασμούς και δράσεις σε κάθε απειλή ανταποκρινόμενος στις συνεχείς 
προκλήσεις του περιβάλλοντος ακλουθώντας το όραμα και την αποστολή του που είναι η 
αποτελεσματικότερη μάθηση των παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (Τσιάκκιρος, 2015). 
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία εκτιμήθηκε ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών 
Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας. Για την μέτρηση του βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης 
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα MBI (MaslachBurnoutInventory), όπως έχει προσαρμοσθεί για χρήση σε 
εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της παρούσας 
έρευνας βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Φάνηκε να βιώνουν υψηλά επίπεδα 
συναισθηματικής εξάντλησης, χαμηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης αλλά και χαμηλό βαθμό 
αποπροσωποποίησης. Η επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στον βαθμό της 
επαγγελματικής εξουθένωσης έδειξε ότι συσχετίζεται σημαντικά. Συγκεκριμένα οι γυναίκες βιώνουν 
μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση από τους άνδρες, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί από τους παλιότερους, 
οι εκπαιδευτικοί που έχουν δύο παιδιά ή λιγότερα σε σχέση με αυτούς που έχουν περισσότερα καθώς και 
όσοι εργάζονται λιγότερο από 15 έτη από αυτούς που εργάζονται περισσότερα. Η προσωπική επίτευξη των 
εκπαιδευτικών κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα ασχέτως προϋπηρεσίας και τέλος η αποπροσωποποίηση είναι 
εντονότερη στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται από 1 ως 5 έτη. 
Λέξεις Κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακό άγχος, εκπαίδευση, Ελλάδα. 

Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) εμφανίζεται 

ολοένα και περισσότερο σε όλους τους χώρους εργασίας και έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους 
ερευνητές σε διεθνές επίπεδο καθώς έχουν αναγνωρισθεί οι επιπτώσεις της σε ατομικό και 
οργανωτικό επίπεδο καθώς και γενικότερα στην οικονομία και την παραγωγή. 

Οι αυξημένες απαιτήσεις στον χώρο της εργασίας αποτελούν παράγοντα δημιουργίας 
αυξημένου στρες για τους εργαζόμενους. Οι υψηλές απαιτήσεις καθώς και η πίεση του χρόνου σε 
συνδυασμό με την εντεινόμενη αξιολόγηση, το ασταθές εργασιακό περιβάλλον και η ολοένα 
αυξανόμενη ανεργία  επικρέμονται απειλητικά πάνω από τη ζωή των εργαζομένων ( Maslach etal, 
2001; Schwab, 2012). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να κατανοήσουμε τις σημαντικές επιπτώσεις 
του στρες και των κακών συνθηκών εργασίας στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Έρευνες 
σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, έχουν αναδείξει προβλήματα που σχετίζονται με το αυξημένο 
εργασιακό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων σε διάφορους  
επαγγελματικούς χώρους (Lasalviaetal, 2009; Tsaietal, 2009; Anastasiou&Papakostantinou, 
2014). 

Το εργασιακό άγχος αποτελεί μια διαταραχή μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού 
περιβάλλοντος των εργαζομένων και προκαλείται από την έλλειψη διαθέσιμων πόρων και την 
αδυναμία των εργαζομένων να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του εργασιακού 
περιβάλλοντος προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσωπικοί στόχοι και οι απαιτήσεις που 
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πηγάζουν από το εργασιακό περιβάλλον (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία, 2003; Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013). 

Έχουν αποδοθεί πολλοί ορισμοί για το εργασιακό άγχος. Γενικά, το εργασιακό άγχος θα 
μπορούσε να ορισθεί ως το βίωμα αρνητικών συναισθημάτων, όπως ο θυμός, η απογοήτευση, η 
ένταση, η κατάθλιψη, που προέρχονται από σχετιζόμενους με την εργασία παράγοντες (Kyriakou, 
2001; Κάντας, 2009; Αναστασίου, 2013).Η χρόνια έκθεση σε συνθήκες εργασιακού άγχους 
μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μέτρηση του βαθμού της επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών καθώς και των διαφορών σε σχέση με τα ατομικά τους 
χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τα επίπεδά της. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας διαμορφώνονται ως εξής: 
 Ποιος είναι ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας; 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών των 
εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα στην επαγγελματική τους εξουθένωση 
συνολικά καθώς και σε καθεμία από τις τρεις διαστάσεις της (Εξάντληση, Επιτεύγματα, 
Αποπροσωποποίηση); 

Το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών 
Εκτός από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τις συνθήκες εργασίας, όπως ο φόρτος 

εργασίας, η έλλειψη λήψης αποφάσεων, η μονότονη εργασία, η σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων, 
εντοπίζονται και εξωεργασιακοί παράγοντες που αναπτύσσουν αισθήματα ψυχικής έντασης όπως 
τα ατομικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ), διαπροσωπικοί, 
πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες (προσδοκίες από την κοινωνία κλπ) καθώς και 
εσωτερικοί παράγοντες του ατόμου όπως τα κίνητρα και οι ατομικές προσδοκίες(Παπαδάτου & 
Αναγνωστοπούλος, 1995; Anastasiou&Papakostantinou, 2014). 

Η χρόνια έκθεση, όπως διατυπώθηκε και παραπάνω, σε συνθήκες εργασιακού άγχους μπορούν 
να οδηγήσουν στην εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί αμυντική αντίδραση του οργανισμού στο χρόνιο στρες 
και εκδηλώνεται με απάθεια, αλαζονεία και συναισθηματική αποστασιοποίηση στο χώρο της 
εργασίας (Maslachetal, 2001). Οι ίδιοι δε ερευνητές αναλύουν το σύνδρομο της επαγγελματικής 
εξουθένωσης σε τρεις επιμέρους διαστάσεις: την συναισθηματική εξάντληση, την 
αποπροσωποποίηση και την μειωμένη προσωπική επίτευξη.  

Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί τείνουν να είναι πιο ευάλωτοι στην ανάπτυξη του συνδρόμου, από 
ότι οι μεγαλύτεροι συνάδελφοί τους, με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας ενώ  η οικογενειακή 
κατάσταση είναι μια σημαντική μεταβλητή αφού σταθερά φαίνεται ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί 
είναι λιγότερο ευάλωτοι στην επαγγελματική εξουθένωση οι οποίοι είναι κατά κανόνα 
μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στις σχέσεις τους με άλλα άτομα και έχουν 
διαφορετική στάση απέναντι στην εργασία τους λόγω κυρίως των οικογενειακών τους 
υποχρεώσεων Maslach&Jackson, 1986; Κάντας, 1996; Maslachetal, 2001).  

Παρόλο που οι στρεσογόνες πηγές όπως και οι ατομικές διαφορές ποικίλουν από άτομο σε 
άτομο, έρευνες εντοπίζουν στις γυναίκες πιο μεγάλη συναισθηματική κόπωση και εργασιακό 
άγχος (Wu & Shih, 2010). Στους εκπαιδευτικούς σχετικές έρευνες επίσης εντοπίζουν μεγαλύτερη 
επαγγελματική εξουθένωση και εργασιακό άγχος στις γυναίκες από ότι στους άντρες 
(Maslach&Jackson 1986; Antoniouetal, 2006; Papastylianouetal, 2009) λόγω κυρίων του διπλού 
ρόλου τους ως επαγγελματίες και των οικογενειακών τους υποχρεώσεων (ανατροφή παιδιών, 
κοκ).  

Ένας άλλος δημογραφικός παράγοντας είναι σαφώς το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων, 
δεδομένου πως τα άτομα που έχουν αφιερώσει χρόνο για απόκτηση επιπλέον και εξειδικευμένων 
γνώσεων έχουν την προσδοκία για επαγγελματική ανέλιξη που όταν δεν επαληθεύεται οδηγεί στο 
άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση (Pines, 1993; Elahi & Apoorva, 2012).   

Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για 
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επιμόρφωση έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση και δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να 
επηρεάσουν τη απόδοση των μαθητών τους. Αυτή η μειωμένη αυτοπεποίθηση είναι κατά τους 
Maslach, Schaufeli, &Leiter (2001) παράγοντας που συμβάλλει στη ανάπτυξη του συνδρόμου της 
επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Στον εκπαιδευτικό χώρο εργασίας, η επαγγελματική εξουθένωση προκαλεί απουσία θετικών 
συναισθημάτων και κατά συνέπεια απουσία παρακίνησης και δραστηριοποίησης με επιπτώσεις σε 
ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο.  

Η απουσία δημιουργικότητας, συλλογικότητας και παραγωγικότητας οδηγεί σε προβληματική 
λειτουργία του οργανισμού με συνέπεια την αποξένωση εκπαιδευτικών και μαθητών, την έλλειψη 
ποιότητας επαφής και πολύ συχνά την εγκατάλειψη του επαγγέλματος από τον εκπαιδευτικό 
(Masclachetal, 2001).  Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει πληθώρα ερευνών σχετικά με την 
επαγγελματική εξουθένωση σε διάφορους εργασιακούς χώρους, όπου έχουν διαπιστωθεί χαμηλά 
επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με ανάλογες έρευνες σε διεθνές επίπεδο (Κάντας, 
2001 Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001, Λεονταρή etal, 2000,   Παπαστυλιανού 
&Πολυχρονόπουλος, 2007).  

Σε γενικές γραμμές, η επαγγελματική εξουθένωση φαίνεται να επηρεάζεται μεταξύ άλλων από 
δημογραφικά στοιχεία όπως την εργασιακή πείρα και το φύλο (Κάντας, 2001; Λεονταρή etal, 
2000; Παπαστυλιανού &Πολυχρονόπουλος, 2007) με τους έλληνες εκπαιδευτικούς να βιώνουν 
μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση από εργαζομένους άλλων επαγγελματικών χώρων καθώς 
και χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και προσωπικής επίτευξης (Κάντας, 1996). 

Τα επίπεδα άγχους των εκπαιδευτικών και εξάντλησης στην Ελλάδα φαίνονται χαμηλότερα 
από αυτά των ξένων εκπαιδευτικών (Λεονταρή etal, 2000; Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). 

Οι σχετικές έρευνες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς έχουν λάβει χώρα σε προηγούμενα έτη 
και σε διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες εκτός κρίσης και δεδομένης της  
κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας των ημερών και του δυσχερούς εργασιακού περιβάλλοντος σε 
όλους τους εργασιακούς χώρους, υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης των προηγούμενων σχετικών 
ερευνών.   

Μέθοδος 

Μέσο συλλογής των δεδομένων 
Για να μετρηθεί η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών της έρευνας, 

χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach Βurnout Ιnventory, MBI), η 
οποία έχει τύχει ευρύτατης αποδοχής τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει μεταφραστεί και 
εγκυροποιηθεί για χρήση και σε ελληνικό πληθυσμό. 

Επιλέχθηκε το ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς (Παπαδάτου & 
Αναγνωστόπουλος 1995) το οποίο αποτελείται από 22 δηλώσεις αυτοαξιολόγησης που 
ομαδοποιούνται σε τρεις γενικές διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης: α) τη συναισθηματική 
εξάντληση (emοtiοnal exhaustion, ερωτήσεις: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 και 20), που εκτιμά τη 
συχνότητα της συναισθηματικής υπερέντασης και της κατάπτωσης του εργαζόμενου λόγω της 
δουλειάς του (9 ερωτήματα), β) την αποπροσωποποίηση, (depersonalization, ερωτήσεις: 5, 10, 11, 
15 και 22), που αναφέρεται στη μέτρηση απρόσωπων και χωρίς συναισθηματική εμπλοκή 
αντιδράσεων των επαγγελματιών στον εργασιακό τους χώρο κατά την αλληλεπίδρασή τους με 
τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους ( 5 ερωτήματα, π.χ. Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε 
μερικούς από τους μαθητές μου σαν να είναι αντικείμενα) και γ) την έλλειψη προσωπικών 
επιτευγμάτων, (personal accomplishment, ερωτήσεις: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 και 21), μετρά την 
αίσθηση επάρκειας στον επαγγελματικό τομέα, δηλαδή, την υποκειμενική αντίληψη των 
επαγγελματιών (π.χ. Εύκολα καταλαβαίνω πως νιώθουν γενικά οι μαθητές μου για όσα τους 
συμβαίνουν). 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τη συχνότητα με την οποία αισθάνονται να τους 
συμβαίνει μια συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. «Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά 
μου») χρησιμοποιώντας μια 7-βάθμια κλίματα τύπου Likert κλιμακούμενη από το 0 (ποτέ δε μου 
συμβαίνει) μέχρι το 7 (μου συμβαίνει κάθε μέρα). 
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Δείγμα της έρευνας 
Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσε το σύνολο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Τα ερωτηματολόγια που 
επιστράφηκαν ήταν 223, συνεπώς το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 10,5%.  

Το 34,5% ήταν άνδρες και το 65,5% γυναίκες. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της 
έρευνας δήλωσαν έγγαμοι με ποσοστό 62,8%, το 29,6%  άγαμοι και το 7,6 % διαζευγμένοι. 

Πέραν του βασικού τους πτυχίου, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν παρακολουθήσει 
προγράμματα περιοδικής επιμόρφωσης ή σεμινάρια (61,9%), ενώ λιγότεροι κατείχαν δεύτερο 
πτυχίο (11,2%), μεταπτυχιακό (24,7%) ή διδακτορικό (2,2%). 

Σε ό,τι αφορά την εργασιακή τους εμπειρία, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 
εργάζεται μεταξύ 21 και περισσοτέρωνετών (32,7%), ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (25,6%) 
μεταξύ 11-15 ετών. 

Αποτελέσματα 
Τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης υπολογίστηκαν χωριστά για κάθε επιμέρους 

διάσταση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων σημείωσε υψηλό επίπεδο 
συναισθηματικής εξάντλησης και χαμηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης και 
αποπροσωποποίησης (Πίνακες 1,2 και 3). 

Πίνακας 1. Συναισθηματική εξάντληση
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid χαμηλή 48 21,5 21,5 21,5
μέτρια 66 29,6 29,6 51,1
υψηλή 109 48,9 48,9 100,0
Total 223 100,0 100,0  

Πίνακας 2. Αποπροσωποποίηση
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid χαμηλή 158 70,9 70,9 70,9
μέτρια 41 18,4 18,4 89,2
υψηλή 24 10,8 10,8 100,0
Total 223 100,0 100,0  

Πίνακας 3. Προσωπική επίτευξη
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid υψηλή 32 14,3 14,3 14,3
μέτρια 55 24,7 24,7 39,0
χαμηλή 136 61,0 61,0 100,0
Total 223 100,0 100,0  

Στη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης, οι γυναίκες φαίνεται να βιώνουν εντονότερα 
τα συμπτώματα της συναισθηματικής υπερέντασης και έλλειψης ενέργειας στο σχολείο και 
συγκριτικά με τους άντρες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό υψηλής αποπροσωποποίησης και 
χαμηλής προσωπικής επίτευξης (Πίνακας 4). 

 
Πίνακας 4. Επίδραση του φύλλου στη συναισθηματική εξάντληση. 

 Φύλο 
Συναισθηματική 

Εξάντληση 
Φύλο Pearson Correlation 1 ,154*

Sig. (2-tailed)  ,021

N 223 223
Συναισθηματική Εξάντληση Pearson Correlation ,154* 1

Sig. (2-tailed) ,021  
N 223 223

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Στη συνέχεια στον Πίνακα 5 από τα δεδομένα της έρευνας διαπιστώθηκε πως η 
συναισθηματική εξάντληση επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά από τον αριθμό των τέκνων των 
εκπαιδευτικών. Έτσι όπως φαίνεται οι έχοντες δύο τέκνα ή και λιγότερα βιώνουν εντονότερα την 
συναισθηματική εξάντληση (αυτό συνδέεται προφανώς και με το γεγονός ό τι είναι νεότεροι και 
πιο χαμηλόμισθοι). 

 
Πίνακας 5. Επίδραση του αριθμού τέκνων  στη συναισθηματική εξάντληση. 

 Συναισθηματική 
Εξάντληση Αριθμός τέκνων 

Συναισθηματική Εξάντληση Pearson Correlation 1 -,142*

Sig. (2-tailed)  ,034

N 223 222
Αριθμός τέκνων Pearson Correlation -,142* 1

Sig. (2-tailed) ,034  
N 222 222

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Στα ίδια συμπεράσματα όπως προηγουμένως φαίνεται ότι οδηγούν και τα αποτελέσματα από 

τη συσχέτιση των ετών προϋπηρεσίας σε σχέση με τη συναισθηματική εξάντληση αφού οι 
νεότεροι εκπαιδευτικοί και πιο χαμηλόμισθοι (15 έτη  προϋπηρεσίας και κάτω) εμφανίζονται 
σαφώς πιο εξαντλημένοι συναισθηματικά από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς (Πίνακας 6). 

 
Πίνακας 6. Επίδραση των ετών προϋπηρεσίας στη συναισθηματική εξάντληση.

 Συναισθηματική 
Εξάντληση Έτη προϋπηρεσίας 

Συναισθηματική Εξάντληση Pearson Correlation 1 -,196**

Sig. (2-tailed)  ,003

N 223 223
Έτη προϋπηρεσίας Pearson Correlation -,196** 1

Sig. (2-tailed) ,003  
N 223 223

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Στον Πίνακα 7 διαπιστώνουμε ότι η ηλικία των εκπαιδευτικών επηρεάζει σημαντικά το βαθμό 

της συναισθηματικής τους εξάντλησης. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί και πιο χαμηλόμισθοι είναι 
σαφώς πιο εξαντλημένοι από τους μεγαλύτερους. 

 
Πίνακας 7. Επίδραση της ηλικίας στη συναισθηματική εξάντληση 

 Συναισθηματική 
Εξάντληση Ηλικία 

Συναισθηματική Εξάντληση Pearson Correlation 1 -,174**

Sig. (2-tailed)  ,009

N 223 223
Ηλικία Pearson Correlation -,174** 1

Sig. (2-tailed) ,009  
N 223 223

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα λίγα έτη προϋπηρεσίας (1-5) συσχετίζονται 

στατιστικά σημαντικά και με την αποπροσωποποίηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό γίνεται 
πιο κατανοητό αν σκεφτεί κανείς πως οι εν λόγω εκπαιδευτικοί εκτός του ότι είναι χαμηλόμισθοι, 
βιώνουν και καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας αφού κατά συντριπτική πλειονότητα είναι 
αναπληρωτές κι όχι μόνιμοι (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8. Επίδραση των ετών προϋπηρεσίας στην αποπροσωποποίηση 
   

Αποπροσωποποίηση Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)  
N 

Έτη προϋπηρεσίας Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)  
N 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Συζήτηση 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για το βαθμό της επαγγελματικής εξουθένωσης έδειξαν ότι 

οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης . 
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να βιώνουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής 
εξάντλησης, χαμηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης αλλά και χαμηλό βαθμό 
αποπροσωποποίησης. Τα συγκεκριμένα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες 
στην Ελλάδα που διαπίστωναν μέτρια συναισθηματική εξάντληση, χαμηλή αποπροσωποποίηση 
και υψηλή προσωπική επίτευξη (Kantas &Vassilaki, 1997; Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος, 
2007; Koustelios, 2001)) κάτι που ίσως να οφείλεται – τουλάχιστον εν μέρει – στις πρόσφατες 
δραματικές μισθολογικές και εργασιακές αλλαγές στο συγκεκριμένο, και όχι μόνο, χώρο εργασίας 
(Παναγόπουλος, 2013). 

Η επίδραση του φύλου στο βαθμό της επαγγελματικής εξουθένωσης έδειξε να συσχετίζεται 
στατιστικά σημαντικά, στο βαθμό της συναισθηματικής εξάντλησης.Ειδικότερα, παρατηρήθηκε 
πως οι γυναίκες βιώνουν εντονότερα τα συμπτώματα της συναισθηματικής εξάντλησης σε 
σύγκριση με τους άνδρες. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με προγενέστερες έρευνες σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο (Κάντας, 1996), όπου φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην 
συναισθηματική εξάντληση καθώς είναι επιφορτισμένες με επιπλέον ευθύνες και στο σπίτι 
(οικογενειακές υποχρεώσεις, ανατροφή παιδιών. 

Αντίστοιχα αυξημένη συναισθηματική εξάντληση βιώνουν και οι νεότεροι εκπαιδευτικοί σε 
σχέση με τους παλαιότερους, πιθανόν εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι αρκετά χαμηλόμισθοι. Στην 
ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι έχοντες 15 έτη προϋπηρεσίας και κάτω καθώς και οι 
εκπαιδευτικοί με 2 ή λιγότερα παιδιά.   

Τέλος ενώ οι μετρήσεις της αποπροσωποποίησης έδειξαν χαμηλό βαθμό, στους 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται από 1 ως 5 έτη η βαθμολογία ήταν υψηλή με στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση. 

Αντί πρότασης 
Η έρευνά μαςέλαβε χώρα σε μια δύσκολη για τους εκπαιδευτικούς κοινωνικοοικονομική και 

εργασιακή συγκυρία. Θα ήταν όμως, σύμφωνα με τη γνώμη μας ενδιαφέρον να μελετηθεί 
περισσότερο και βαθύτερα το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών 
όλων των ειδικοτήτων και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, προκειμένου να εξαχθούν 
επιπρόσθετα αξιοποιήσιμα για τους ιθύνοντες της εκπαίδευσης συμπεράσματα γενικά για τον  
εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Η εργασία έχει θέμα την αποτελεσματική εισαγωγή και διαχείριση της αλλαγής/καινοτομίας που απασχολεί 
ιδιαίτερα τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αρχικά, παρουσιάζεται  η δυνατότητα στο πλαίσιο του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος ανάληψης του προγραμματισμού και της οργάνωσης εκπαιδευτικών αλλαγών/ 
καινοτομιών στα πλαίσια  της σχετικής αυτονομίας που διαθέτει ο σχολικός οργανισμός. Δίνεται, επίσης, το 
αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο, οι επιδράσεις της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στα σχολεία της 
Ελλάδας,  αναφέρονται συγκεκριμένες παραδειγματικές εφαρμογές και περιγράφεται αναλυτικότερα η 
δημιουργία ηλεκτρονικού μαθητικού περιοδικού. Η εργασία έχει στόχο να αναδείξει το ρόλο των 
εκπαιδευτικών, των φορέων της εκπαιδευτικής αλλαγής  και του διευθυντή στην εισαγωγή, τη διαχείριση 
και τελική υιοθέτηση των αλλαγών/καινοτομιών οι οποίες είναι πρωτοβουλία μελών του σχολικού 
οργανισμού, αποφασίζονται συλλογικά, στηρίζονται και εφαρμόζονται συστηματικά, γνωρίζοντας και τις 
τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του σχολείου. Επιπλέον, καταγράφονται ενδεικτικές εκπαιδευτικές 
αλλαγές της χώρας μας, στην προσπάθειά της να ακολουθήσει τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
συγκλίνει με τις τάσεις που επικρατούν στα εκπαιδευτικά θέματα των άλλων κρατών μελών.  
Λέξεις κλειδιά: Καινοτομία, Εκπαιδευτική Πολιτική, Διοίκηση-Ηγεσία 

Εισαγωγή 
Η σύγχρονη κοινωνία των αλλαγών και ανακατατάξεων δημιουργώντας αυξημένες 

απαιτήσεις έχει ανάγκη από πολίτες κατάλληλα προετοιμασμένους για την αντιμετώπιση των 
νέων προκλήσεων. Έτσι, επιβάλλεται στο σημερινό σχολείο η εισαγωγή και διαχείριση της 
αλλαγής/καινοτομίας για την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη συλλογική εργασία, την άσκηση 
στη λύση προβλημάτων, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Η  αποτελεσματική εισαγωγή της καινοτομίας η οποία απασχολεί ιδιαίτερα τη  Διοίκηση  της 
Εκπαίδευσης για την αναβάθμιση – ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μονάδων 
είναι το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας. Λόγω του συγκεντρωτισμού του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος η σχολική μονάδα αντιμετωπίζεται  ως τελικός αποδέκτης αποφάσεων 
για εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Τα σχολεία εφαρμόζουν την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική και διαμορφώνουν εσωτερική 
πολιτική η οποία μπορεί να αναπτυχθεί αξιοποιώντας τα όρια διακριτικής ευχέρειας για τη 
δράση των ατομικών και συλλογικών οργάνων της εκπαιδευτικής μονάδας (Αθανασούλα-
Ρέππα,1999). Οι εκπαιδευτικοί δε  υπηρετώντας το διάλογο, την αναζήτηση και την έρευνα 
ανταποκρίνονται με το προφίλ του κριτικά σκεπτόμενου στοχαζόμενου,  συνεχώς 
επιμορφούμενου και ανοιχτού στις καινοτομίες εκπαιδευτικού (Μαυρογιώργος, 2010).  

Τέλος, η Άσκηση Ηγεσίας από ικανά διοικητικά Στελέχη που συνδυάζουν τις γνώσεις του 
Mananger ως Ηγέτη-καθοδηγητή  (Κουτούζης, 1999) και του Παιδαγωγού ως καινοτόμου 
διαμορφώνουν ένα κλίμα πρωτοβουλιών και καινοτομίας στην καθημερινότητα του σχολείου 
(Μαυρογιώργος, 2008). Έτσι,  ο διευθυντής με την υποκίνηση-παρακίνηση  εκπαιδευτικών 
(Κουτούζης, 1999), ενισχύοντας και αξιοποιώντας τους, ασκεί διοίκηση αποτελεσματική και 
αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις στο σχολείο που ενδεχομένως ενταχθούν στο ευρύτερο 
εκπαιδευτικό σύστημα.  

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε την προσέγγιση των εννοιών της εκπαιδευτικής αλλαγής και 
καινοτομίας. 
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Προσέγγιση των εννοιών Εκπαιδευτική Αλλαγή και Καινοτομία. 
Ως εκπαιδευτική αλλαγή θα χαρακτηρίζαμε κάθε μετασχηματισμό, ο οποίος θεσμοθετείται 

με υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, εγκυκλίους ή γίνεται   χωρίς θεσμοθέτηση, με 
μέτρα διοικητικού/γραφειοκρατικού περιεχομένου (Δακοπούλου, 2008). Ο όρος εκπαιδευτική 
καινοτομία αναφέρεται σε μια ουσιαστική και ριζική τροποποίηση, συνώνυμος του όρου 
νεωτερισμός, με την έννοια ότι η καινοτομία προϋποθέτει μια ενέργεια, μια παρέμβαση, ένα 
πρόγραμμα ή μια δραστηριότητα που εφαρμόζεται και δοκιμάζεται για πρώτη φορά στο 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Η εκπαιδευτική καινοτομία  αποτελεί σύγχρονη έκφραση της εκπαιδευτικής αλλαγής, 
συνδέεται κυρίως με την εκπαιδευτική μονάδα και εστιάζει και αφορά στον εκπαιδευτικό της 
πράξης (Δακοπούλου, 2008). Βέβαια,  ο Μαυροσκούφης (2002) επισημαίνει ότι όλες οι 
καινοτομίες συνεπάγονται αλλαγές με στόχο τη βελτίωση, ενώ κάθε αλλαγή δεν αποτελεί 
απαραίτητα και καινοτομία. Η εισαγωγή μιας καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά 
αποτελεί μια προσπάθεια αλλαγής των συνθηκών ή επίδρασης σε παραμέτρους που επικρατούν 
στη παροχή του εκπαιδευτικού έργου για αντιμετώπιση προβλημάτων και μια προσπάθεια 
ανανέωσης της σχολικής καθημερινότητας (Παπακωνσταντίνου, 2008). Οι καινοτόμες δράσεις θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη  διεύρυνση του επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου 
της εκπαιδευτικής μονάδας που αποτελεί μέρος του ομοιοστατικού  κοινωνικού συστήματος, με 
τη δημιουργία ενός πρωτοπόρου σχολείου που αναπτύσσεται μέσα από τη σύνδεση με τις 
απαιτήσεις της ευρύτερης κοινωνίας (Δακοπούλου, 2008). Θα εξετάσουμε στη συνέχεια τις 
συνθήκες εισαγωγής και εφαρμογής εκπαιδευτικής αλλαγής/καινοτομίας. 

Συνθήκες εισαγωγής και εφαρμογής Εκπαιδευτικής Αλλαγής και Καινοτομίας. 
Η καινοτομία προχωρά αν γίνει κατανοητή σε επίπεδο σχολικής μονάδας, τη βάση στην 

πυραμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση (Κουτούζης, 
2008). Ως ανοικτό σύστημα η σχολική μονάδα, αντανακλά τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 
οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες της κοινωνίας (Παπακωνσταντίνου, 2008). Οι συνθήκες 
αυτές στο πλαίσιο ενός πολύπλοκου (δομή, νομοθεσία, τεχνολογία), απαιτητικού και 
συγκεντρωτικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, πιέζουν στο εσωτερικό περιβάλλον της, 
δημιουργώντας ένα σχετικά αυτόνομο, γραφειοκρατικό, σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον (Αθανασούλα Ρέππα, 1999).  

Μια σειρά από καθημερινά ζητήματα σε ένα ανταγωνιστικό και συγκρουσιακό περιβάλλον, 
απαιτούν (Μαυρογιώργος, 2005˙ Πασιαρδής, 2004˙ Σαΐτης, 2005) καινοτόμες παρεμβάσεις στη 
δομή και κουλτούρα του σχολείου, αμυνόμενες στα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό (Everard 
& Morris, 1999). Ακολουθεί στην εργασία η σχέση των καινοτομιών με την Κεντρικά 
καθορισμένη Εκπαιδευτική πολιτική. 

Η σχέση των καινοτομιών με την Κεντρικά καθορισμένη  Εκπαιδευτική πολιτική. 
Σύμφωνα με τον Κουτούζη (2012),  ΄΄το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από 

συγκεντρωτισμό, σαφείς ιεραρχικές σχέσεις, εκτεταμένη νομοθεσία, πολυνομία και 
φορμαλισμό…΄΄(σ.221). Ο κάθε εργαζόμενος υπάγεται σε έναν προϊστάμενο και μέσω αυτού 
συνδέεται με τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια (Λαϊνας, 2000 σελ29-32). Ωστόσο, η σχολική 
μονάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό φορέα άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής με τον 
εκπαιδευτικό ως αποδέκτη των μηνυμάτων της μικροκοινωνίας του σχολείου και την κουλτούρα 
συνεργατικότητας σε αυτό, κατανοώντας την καθημερινή του δράση και προσπαθώντας για την 
αλλαγή, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και της εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος,  1999). Η 
εκπαιδευτική πολιτική μπορεί να επηρεάζει τα ζητήματα της εκπαίδευσης σε μακροεπίπεδο 
(χρηματοδότηση, αναλυτικά προγράμματα, αντισταθμιστική εκπαίδευση), αλλά όχι τη δράση στη 
σχολική μονάδα. Στα σχολεία εφαρμόζονται καινοτόμες δράσεις και μπορούν να αποτελέσουν 
κεντρικά σημεία της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, διαμορφώνοντας τους στόχους της, 
μέσα στα πλαίσια της ασφυκτικής, όπως αναφέραμε, κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, που δεν 
επιτρέπει  την ανάληψη και ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Ανασταλτικοί παράγοντες είναι ακόμα, η 
ασάφεια στόχων και η έλλειψη συντονισμού από ένα κέντρο (Μαυροσκούφης, 2002). Έτσι, οι 
σημαντικές αποφάσεις είναι του κέντρου και εφαρμόζονται με ευθύνη των περιφερειακών 
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οργάνων διασφαλίζοντας την ομοιομορφία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το συντονισμό και τον 
έλεγχο στην άσκηση της διοίκησης ενώ  εμποδίζεται η αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων και τα 
στελέχη περιορίζονται στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 
Από την πλευρά τους οι διευθυντές και τα στελέχη που συμμετέχουν στην καινοτομία πρέπει να 
βρουν τους ευνοϊκούς για την καινοτομία παράγοντες και τις διαδικασίες που πρέπει να ελέγξουν 
(Παπακωνσταντίνου,  2008).  

Στη συνέχεια της εργασίας θα εξετάσουμε τη λήψη απόφασης για την εκπαιδευτική 
αλλαγή/καινοτομία και το ρόλο των εκπαιδευτικών, του διευθυντή και της σχολικής κουλτούρας 
σε αυτή. 

Η λήψη της Απόφασης -  Τα στάδια/φάσεις της διαδικασίας της   εισαγωγής της 
Εκπαιδευτικής Αλλαγής/Καινοτομίας. 

Η λήψη  απόφασης μιας καινοτόμου παρέμβασης αποτελεί συλλογική ευθύνη και 
συναντίληψη (Ν. 1566/1985  ̇Υ.Α, 105657/2002˙Υ.Α., 4094/Γ2/23613/6/1986), απαιτεί ενιαίο όραμα 
και στόχους, συνεργασία, ανάδειξη και αξιοποίηση δυνατοτήτων με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή 
όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία  (Αθανασούλα - Ρέππα κ. συν. 1999). Η 
διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών περιλαμβάνει τη φάση της υιοθέτησης, εφαρμογής και 
θεσμοθέτησης (Fullan ,1988).  Η διαδικασία ξεκινά με  το στάδιο του σχεδιασμού για τη συστηματική και 
συντονισμένη εισαγωγή και εφαρμογή και συνεχίζει με το στάδιο της εισαγωγής όπου αποτιμάται η 
πραγματικότητα σχετικά με τους παράγοντες, τις ιδέες, το σχολείο, τους πόρους  (Παπακωνσταντίνου, 2008). 
Ακολουθεί η αποτύπωση του σκοπού και της αναγκαιότητας της καινοτομίας και στο επόμενο στάδιο η 
συγκρότηση της  ομάδας  δράσης.  Στη συνέχεια , στο στάδιο εφαρμογής  η  ομάδα   χαράσσει τη στρατηγική 
της, αναζητά σκοπούς/στόχους, αναγκαιότητες, μεθόδους,  συμμαχίες, πόρους,  επιμορφώσεις, 
υπερβάσεις αντιστάσεων/συγκρούσεων. Στο τελευταίο στάδιο στην εσωτερίκευση ο σύλλογος 
των διδασκόντων συντονίζεται για την επίτευξη  του κοινού σκοπού (Everard & Morris, 
1999˙Fullan, 2001). 

Θα ακολουθήσει στην εργασία μας η εξέταση  του ρόλου των εκπαιδευτικών, της ηγεσίας και 
της κουλτούρας της εκπαιδευτικής μονάδας στην ανάπτυξη και εφαρμογή των καινοτομιών. 

 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρωτοβουλία των καινοτομιών.  
Η αλλαγή/καινοτομία εξαρτάται από τη στάση των εκπαιδευτικών (Παπακωνσταντίνου, 

2008). Μέσω της επιμόρφωσης ο εκπαιδευτικός εξελισσόμενος ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και 
προσωπικά, εντοπίζει τους ιδεολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες  αναπαραγωγής στην 
εκπαίδευση των κοινωνικών ανισοτήτων κάτι που είναι απαραίτητο στην  εφαρμογή των 
καινοτομιών. Παράλληλα, αποκτά νοοτροπία καινοτομίας, συνεργασίας, ερευνητικής δράσης και 
κριτικής υποδοχής των εκπαιδευτικών αλλαγών που θεσμοθετούνται κεντρικά (Μαυρογιώργος, 
1999). Έτσι, ο εκπαιδευτικός συντελεί στον κοινωνικό μετασχηματισμό της  εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας με κοινωνική δικαιοσύνη και  μόρφωση  σε όλους. Επίσης, μέσω της 
διαμόρφωσης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής αναπτύσσεται η αυτονομία και η 
καινοτόμος επαγγελματική κουλτούρα των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να είναι ανοιχτοί σε 
καινοτομίες και πειραματισμούς στη διδακτική τους μεθοδολογία και την παιδαγωγική τους 
προσέγγιση με τους μαθητές, αλλά και να αναλαμβάνουν καινοτόμα προγράμματα 
(Μαυρογιώργος, 2008) όπως έγινε και στο σχολείο μας για το οποίο θα ακολουθήσει  
συγκεκριμένη περιγραφή.  

 Άλλωστε, αφού ο εκπαιδευτικός θα εφαρμόσει την καινοτομία και θα αποφανθεί για την 
αποτελεσματικότητά της, πρέπει να συναποφασίσει το σχεδιασμό και την υλοποίησή της. 
Συνεπώς, η  επιτυχία των καινοτομιών σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη στάση των 
εκπαιδευτικών και από το σκεπτικισμό τους για την αλλαγή που επέρχεται σε συνδυασμό με 
υψηλή διδακτική και παιδαγωγική κατάρτιση, την πηγή για μια διαρκή αλλαγή στο σχολείο 
(Παπακωνσταντίνου, 2008). Είναι εκείνος που υλοποιεί εκπαιδευτικές πολιτικές, εφαρμόζει 
σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους μετατρέποντας το σχολείο σε εργαστήρι παροχής γνώσεων, 
καλλιέργειας δεξιοτήτων των μαθητών και διαμόρφωσης προσωπικοτήτων (Απόφαση ΥΠΕΠΘ, 
2002).   
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Αναμφισβήτητα, από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι όταν η εισαγωγή, η διαχείριση και η 
τελική υιοθέτηση των αλλαγών/καινοτομιών είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας μελών του 
σχολικού οργανισμού ο ρόλος τους είναι αυξημένος και καθοριστικός για την επιτυχία της 
εφαρμογής τους ενεργώντας αυτόνομα και κινώντας πρώτοι τις εξελίξεις. Η ανταπόκριση και η 
υποστήριξη από το σύλλογο διδασκόντων κατά τους Everard & Morris (1999) στο έργο των 
εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες λειτουργεί θετικά στην παραγωγικότητά τους  
ενώ για τις  ενέργειές τους οι  εκπαιδευτικοί πρέπει να ταυτίζονται με τις αξίες του σχολείου τους, 
να υποστηρίζονται και να αναγνωρίζεται  η αξία τους από τη διοίκηση του σχολείου.  

Η ηγεσία ως κρίσιμος παράγοντας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Καινοτομιών. 
Σκοπός της σύγχρονης διοικητικής εκπαίδευσης είναι η αποτελεσματική  διαχείριση από 

τους Διευθυντές και η καλλιέργεια των ικανοτήτων τους να διαχειρίζονται και να κατευθύνουν 
αλλαγές, γι’ αυτό πρέπει να διαθέτουν  ικανότητα κατανόησης και διοίκησης (Everard & Morris, 
2004). Ο διευθυντής έχει δε τη δυνατότητα να διαμορφώσει κουλτούρα συνεργασίας, 
επιτυγχάνοντας την πρόοδο και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της εκπαιδευτικής μονάδας 
μέσα από ένα θετικό κλίμα, να προωθεί και να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να αναπτύξει τις 
επιχειρούμενες καινοτομίες, σεβόμενος, παράλληλα, την αυτονομία του διδάσκοντα 
(Δακοπούλου, 2008· Παπακωνσταντίνου, 2008). Μία από τις ικανότητες του σύγχρονου 
διευθυντή είναι η ανεύρεση πόρων -κονδύλια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
αλλά και από τοπικούς φορείς- (Ανθοπούλου, 1999) για οικονομική υποστήριξη στα καινοτόμα 
προγράμματα. Επιπρόσθετα, κάθε εκπαιδευτική μονάδα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα 
αλληλένδετο με την κοινωνία που το περιβάλλει και ο διευθυντής για να  επιτύχει, πρέπει να 
διατηρεί επαφές, να συζητά με τους συναδέλφους, να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τις 
ανάγκες και να εφαρμόζει τις καινοτομίες με Συλλογικές Διαδικασίες (Everard & Morris, 1999). 
Έτσι, ο διευθυντής στα περιορισμένα  περιθώρια ελευθερίας από το νόμο λόγω συγκεντρωτισμού 
του συστήματος (όπως προαναφέρθηκε στην εν. 3), της ιεραρχίας και της αυστηρής τήρησης της 
νομοθεσίας, έχει και τη δυνατότητα να αναδείξει πτυχές της προσωπικότητας και της ηγετικής 
του φυσιογνωμίας.  

Η κουλτούρα της Εκπαιδευτικής Μονάδας και οι εκπαιδευτικές καινοτομίες. 
Στο ερώτημα  εάν μια σχολική μονάδα που  λειτουργεί  στο πλαίσιο του  ελληνικού  

εκπαιδευτικού  συστήματος μπορεί  να  αναλάβει  τον προγραμματισμό  και την  οργάνωση  
εκπαιδευτικής  καινοτομίας στο  πλαίσιο  της  σχετικής  αυτονομίας θεωρείται  ότι  μπορεί. Η 
διαμόρφωση της εσωτερικής πολιτικής της εκπαιδευτικής μονάδας και η ενεργοποίηση του 
διευθυντή και των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη, ώστε η προσφορά του εκπαιδευτικού έργου 
να είναι αποτέλεσμα αξιοποίησης γνώσεων, εμπειριών και ικανοτήτων μέσα από συμμετοχικές 
διαδικασίες. Η υιοθέτηση από την πλευρά του σχολείου μιας κουλτούρας που ευνοεί τη 
συνεργατικότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανακαλυπτική μάθηση, όπου ο καθένας θα 
χρησιμοποιεί τον δικό του ρυθμό για την κατάκτηση των γνώσεων, κρίνεται απαραίτητη για τη 
θετική στάση των εκπαιδευτικών του σχολείου και για την υλοποίηση καινοτομιών που 
ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις της ετερογένειας, της  διαπολιτισμικότητας και των 
διαφορετικών αναγκών και ρυθμών μάθησης (Κουτούζης, 2008). Σύμφωνα με τους Everard και  
Morris ( 1999) τα βασικά αλληλεπιδραστικά συστατικά των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι 
η Τεχνολογία,  η Δομή, το Ανθρώπινο Δυναμικό και η κουλτούρα του η έννοια της οποίας  κατά  
την Ανθοπούλου (1999) είναι αλληλένδετη με εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία.  Τα εξωτερικά 
στοιχεία της κουλτούρας είναι η αισθητική, ο  χώρος,  οι ανέσεις ενώ  τα εσωτερικά συνδέονται 
με τις σχέσεις, τα συναισθήματα, τις συνήθειες και  τις αξίες  (Everard & Morris, 1999).  

Όρια αρμοδιοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Εκπαιδευτική Πολιτική. 
Σύμφωνα με τις συνθήκες της Ε.Ε. (Μάαστριχτ 1992, Λισσαβόνας 2000, μία σειρά από 

Πράσινα (1993) και Λευκά (1994) βιβλία, κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την οργάνωση, 
την ανάπτυξη και το περιεχόμενο του εθνικού του εκπαιδευτικού συστήματος. Η Ε.Ε. σεβόμενη 
τις διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες των χωρών επιτρέπει στις κυβερνήσεις τους τη διευθέτηση 
των εκπαιδευτικων θεμάτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Ευρωπαίκή Επιτροπή, 
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2016). Σε θέματα εκπαίδευσης οι αρμοδιότητες της Ε.Ε. είναι υποστηρικτικές, δηλαδή, μπορεί να 
παρεμβαίνει μόνο για να συντονίζει, να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη δράση των κρατών 
μελών(Ευρωπαίκή Επιτροπή, 2016). Μ ε τον εποτικό της ρόλο επιβάλλει στις χώρες να 
καταρτίσουν σχέδια εθνικών μεταρρυθμίσεων (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).Αφού τεθούν οι 
στρατηγικοί στόχοι, τα κράτη μέλη συνεργάζονται χρησιμοποιώντας την Ανοιχτή Μέθοδο 
Συντονισμού (ΑΜΣ), παίρνουν μέτρα σε εθνικό επίπεδογια να πετύχουν τους στόχους και να 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης ( (Γκόβαρης & 
Ρουσσάκης, 2008).   

Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος εδώ και 35 χρόνια έχει εντάξει στις λειτουργίες της και τις δομές 
της πολλούς κανόνες της Ε.Ε. Οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθώντας να ακολουθήσουν τις 
επιταγές της Ε.Ε. προώθησαν μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
στοχεύοντας στην ανάβάθμιση της ποιότητάς του. Πολύ σημαντική υπήρξε η πρωτοβουλία της 
Ε.Ε. για καινοτόμες δράσεις μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα οποία 
μπορούν να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα Socrates I και II, που αναφέρεται 
στη γενική εκπαίδευση, ενσωμάτωνει το Commenius (προσχολική και σχολική εκπαίδευση) και 
το Erasmus + ( Γ/θμια Εκπ/ση), το Leonardo da Vinci  (Επαγγελματική Εκπ/ση και κατάρτιση), 
Grundtvig (Εκπ/ση Ενηλίκων). Η συμμετοχή των ελληνικών σχολείων σε προγράμματα 
ανταλλαγών κρίνεται ικανοποιητική καθώς και η κινητικότητα των εκπαιδευτικών και των 
φοιτητών αυξάνεται διαρκώς ( Δαμανάκης, 2002). Με την ανάπτυξη των ΤΠΕ δημιουργήθηκαν 
ηλεκτρονικά δίκτυα, όπως το δίκτυο Ευριδίκη,  και το etwinning. Στο μεν πρώτο είναι δυνατή η 
σύγκριση πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές που ακολουθούν τα 
κράτη μέλη ενώ το δεύτερο υποστηρίζει τη συνεργασία των σχολείων των ευρωπαϊκών χωρών 
(Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).   

Με την είσοδο χιλιάδων αλλοδαπών το 1990 στην Ελλάδα και την αλλαγή της εθνικής 
ομοιγένειας και δημογραφικής σύνθεσης της χώρας λειτούργησε η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 
Υπήρξε  ειδική χρηματοδότηση δε των προγραμμάτων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για 
τη δημιουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων για την εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και την ομαλή ένταξη στη χώρα υποδοχής των μαθητών με παράλληλη 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων για ίσες ευκαιρίες μάθησης ( Δαμανάκης, 2002). 

Για την καταπολέμηση του αποκλεισμού ιδρύθηκαν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). 
Είναι σήμερα 48 εκ των οποίων τα 3 σε σωφρονιστικά καταστήματα για την επανένταξη ανήλικων 
κρατουμένων στην κοινωνία. Το 2013 ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων με ένα ευρύ 
φάσμα προγραμμάτων για τη συγκρότηση συστήματος Δια βίου Μάθησης. Ιδρύθηκε, τέλος και 
το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για εκπαίδευση και εξειδίκευση στην Γ/θμια Εκπ/ση 
με τη μέθοδο της Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).   

Επίσης, στους τομείς της Επιμόρφωσης και των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
προωθήθηκαν για την ποιότητα της εκπαίδευσης αλλαγές. Έτσι η ανάγκη για ενδοϋπηρεσιακή 
επιμόρφωση είναι κοινός στόχος των εκπαιδευτικών οι οποίοι επιθυμούν περαιτέρω εκπαίδευση 
για  επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη καθώς καθίσταται  επιτακτική λόγω του νέου 
περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί (αναλυτικά προγράμματα -β ξένη γλώσσα από το δημοτικό, 
ΤΠΕ, διδακτική μεθοδολογία- ομαδοσυνεργατική μάθηση, διαθεματικότητα, project  κ.α). 

Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών καινοτόμων δράσεων είναι τα παρακάτω. 

Παραδειγματικές Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Καινοτόμων δράσεων. 
Όπως  προκύπτει  από  τα παραπάνω, παρά την  ομοιομορφία και το  συγκεντρωτισμό  του 

εκπαιδευτικού  συστήματος ο εκπαιδευτικός χωρίς να του επιβάλλεται από  την  κεντρική ή την 
περιφερειακή διοίκηση  μπορεί  να καινοτομήσει. Αναφέρω δύο παραδείγματα του σχολείου μου: 
Α. Η διδασκαλία γλωσσικής ενότητας Α΄ Γυμνασίου με τη διαδικασία της  ανακαλυπτικής   
πορείας  της μάθησης  μέσω  του  διαδικτύου. Επιχειρήθηκε  με  ομαδικές  εργασίες να 
απομυθοποιήσουν οι μαθητές τις πλαστές ή διογκωμένες ειδήσεις πολλών Μ.Μ.Ε. και να 
κατανοηθεί η διαφορά από την πραγματικότητα και την οθόνη-εικόνα ώστε να αποκτηθεί κριτική 
ανάγνωση ειδήσεων και ερμηνεία γεγονότων. Με αφορμή την είδηση του ΄΄ιού της γρίπης των 
χοίρων΄΄ και τη διάσταση που πήρε (;) στα Μ.Μ.Ε  τους  ζητήθηκε  να  δουλέψουν  σε 
ηλεκτρονικές  πανελλήνιες και  τοπικές  εφημερίδες φύλλα  εργασίας, επιδιώκοντας με  το 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 933 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

διδακτικό σενάριο τον πολυγραμματισμό των μαθητών (οπτικό, τεχνολογικό, κριτικό). Β. Η 
δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθητικού  περιοδικού  με  την  αξιοποίηση του  
περιβάλλοντος του Web  2.0 και  συγκεκριμένα την  εφαρμογή  wiki. Στη φάση της υιοθέτησης 
αυτής της καινοτομίας (Fullan, 1988) η λήψη της  απόφασης της δημιουργίας του ηλεκτρονικού 
περιοδικού έγινε ομόφωνα με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών συλλογικών οργάνων της 
σχολικής κοινότητας μετά από πρόταση-πρωτοβουλία τεσσάρων εκπαιδευτικών. Αποτελεί 
προαιρετική καινοτομία, δεν επιβάλλεται από την κεντρική διοίκηση, έχει την έννοια του 
καινούριου που δεν υπήρχε και θα βελτιώσει το σχολείο και τους μαθητές. Η τομή, η νέα αρχή 
έγινε αποδεκτή χωρίς διαφωνίες από την αρχή. Ξεπερνώντας με τη στήριξη του διευθυντή τις 
αγκυλώσεις που εκπορεύονταν από το συγκεντρωτισμό του συστήματος προκειμένου να ενταχθεί 
στα πλαίσια Πολιτιστικού προγράμματος με χρονικό ορίζοντα ενός έτους (προδιαγραφές, 
έγκριση, πόροι, χρονοδιάγραμμα) και συμμετοχή της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, συνεξετάστηκαν  οι 
συνθήκες του σχολείου κατά τη φάση της εφαρμογής σύμφωνα με τον Fullan (1988) και το 
μοντέλο ανθρωπίνων σχέσεων όπου λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση της καινοτομίας με το 
περιβάλλον.  Διαπιστώθηκε το επίπεδο επίδοσης των μαθητών και γνώσης ξένης γλώσσας καθώς 
και δεξιοτήτων πληροφορικής αλλά και του αντίστοιχου επιπέδου των εκπαιδευτικών. Μετά, 
έγινε η πρόσκληση των μαθητών και διαμορφώθηκαν οι θεματικές ενότητες του περιοδικού. Στη 
συνέχεια, ορίστηκαν ο συντονιστής και οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές στο ρόλο εκδότη και 
συντάκτη αντίστοιχα. Στην τελική φάση της θεσμοθέτησης πάλι κατά τον Fullan (1988) άρχισε, 
με τη συναίνεση γονέων για τη συμμετοχή, η ανάρτηση κειμένων με τους κωδικούς τους.  Οι 
εκπαιδευτικοί σχολίαζαν, έκαναν παρεμβάσεις και τα κείμενα συνεχώς  βελτιώνονταν. Σιγά σιγά 
αξιοποιούνταν από όλο το σχολείο η καινοτομία. Στόχος της δράσης τέθηκε η αλληλεπίδραση 
των μαθητών και καθηγητών σε περιβάλλον ασύγχρονης  επικοινωνίας, η συνεργατική παραγωγή 
λόγου και η ανάδειξη της ατομικής συμβολής σε ένα συλλογικό έργο και τήρηση συλλογικών 
διαδικασιών με γενικότερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
Οι μαθητές,  πράγματι, ασκήθηκαν  σε νέες  μορφές γραμματισμού αποκτώντας νέες δεξιότητες. 
Προετοιμάστηκαν για την καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας ανταποκρινόμενοι στις 
απαιτήσεις του κοινωνικού πολυγραμματισμού. Επίσης, η  επικοινωνία  έγινε  μέσω  
περιβάλλοντος wiki σύμφωνα με το οποίο έγινε  μια  μαθησιακή κοινότητα  στο Διαδίκτυο,  
δράση  καινοτόμα  βάσει της θεωρίας μας που υπόσχεται  αλλαγή. Εκεί  δημοσιεύονται κείμενα,  
και εξελίσσονται επικοινωνιακά και κοινωνικά ως  άτομα οι μαθητές. Παρά την έκδοση ενός 
περιοδικού έντυπου και την ύπαρξη άλλων δραστηριοτήτων το ηλεκτρονικό περιοδικό 
προσδοκούσε τη συμμετοχή και τα οφέλη της στους μαθητές διευρύνοντας τους ορίζοντες, τις 
αξίες, τους στόχους, τις στάσεις και τις γνώσεις τους. Όντως, παρατηρήθηκαν όλα τα 
παραπάνω, αφού ανέπτυξαν νέες δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφορικής και βελτίωσαν την 
επικοινωνία των μελών της σχολικής κοινότητας. Η παραγωγή  λόγου και  η ελεύθερη έκφραση, η  
ανάδειξη των ενδιαφερόντων των μαθητών  και η επικοινωνία, επίσης, καλλιεργούνταν 
περισσότερο. Οι καθηγητές βελτιώνονταν στην εκπαιδευτική και  παιδαγωγική αποστολή τους, 
γνώριζαν την προσωπικότητα των παιδιών, επικοινωνούσαν ουσιαστικά και η γνώση 
αντιμετωπίζονταν με  μια οπτική  εκτός του αναλυτικού προγράμματος.  Έτσι,  η συνεργασία, η 
διάθεση, οι  κοινές αντιλήψεις  διαμόρφωσαν κατά τον  Κουτούζη  (2009) κάτι διαφορετικό  στο  
σχολείο, με τη στήριξη  του ηγέτη-καθοδηγητή και του διαμορφωτή παιδαγωγού ενός 
διαφορετικού παιδαγωγικού κλίματος στα πλαίσια του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος 
(Μαυρογιώργος, 2008) και ανταπόκριση στις απαιτήσεις της  κοινωνίας.  

Συμπεράσματα - Προτάσεις  
Στη συγκεκριμένη εργασία αναδείχθηκε η διαμόρφωση και η εφαρμογή εναλλακτικών 

πρακτικών στην εκπαίδευση που αποτελεί καινοτομία σε μια εποχή υψηλών απαιτήσεων. Στο 
επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής αλλαγής βρίσκονται τα Αναλυτικά προγράμματα  τα οποία πρέπει 
να λειτουργούν αντισταθμιστικά ανταποκρινόμενα στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών 
αντιμετωπίζοντας τη σχολική αδυναμία-μειονεξία. Έτσι καθώς εμπλουτίστηκαν σύμφωνα και με 
τις οδηγίες της Ε.Ε.  τα μαθήματα με νέα και ενθαρρύνθηκε η χρήση των ΤΠΕ εμπλουτίστηκε και 
η διδακτική και παιδαγωγική μεθοδολογία με νέες σύγχρονες μεθόδους οι οποίες στοχεύουν στην 
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ενεργοποίηση του  ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Αρχικά, σημασία έχει για την εισαγωγή της καινοτομίας η διαμόρφωση μιας εσωτερικής 
κουλτούρας της εκπαιδευτικής μονάδας βασισμένης στη συλλογικότητα και την εξέλιξη όλων 
μέσω της επιμόρφωσης. Σημαντική, επίσης, κρίνεται η ικανότητα του διευθυντή-ηγέτη στους 
ισότιμους συνεργάτες του και φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής και η ενεργός εμπλοκή των 
εκπαιδευτικών στην αναζήτηση και απόφαση για εκπαιδευτικές καινοτομίες/αλλαγές στην 
καθημερινή σχολική πρακτική από το μάχιμο εκπαιδευτικό. Προϋπόθεση, όμως, γι’ αυτό 
αποτελεί η εκχώρηση της δυνατότητας στην εκπαιδευτική μονάδα να εφαρμόζει με αυτονομία τις 
καινοτομίες που ανταποκρίνονται στα δικά της χαρακτηριστικά για  την επιτυχή αλλαγή και νέα 
αρχή που θέτει ως στόχο και την αφορά όπως διαφάνηκε και στην πράξη κατά την εφαρμογή των 
καινοτομιών της παρούσας εργασίας.  

Οι χώρες της Ε.Ε., σύμφωνα με τη βιβλιογραφία,  είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τις 
επιταγές της Ε.Ε., έτσι όπως ορίζονται από τις Συνθήκες, με σκοπό να βελτιώνουν τις πολιτικές 
τους μέσα σε ένα πλαίσιο υποστήριξης και διεθνούς συνεργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις και οι 
εκπαιδευτικές αλλαγές που  απορρέουν από την  της ευρωπαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν την 
προσπάθεια σύγκλισης των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης των κρατών μελών. Για την 
Ελλάδα, σύμφωνα με τον Zmas (2012),  ο συγκεντρωτικός  χαρακτήρας της κεντρικής εξουσίας, 
η γραφειοκρατία, η ελλιπής οικονομική υποστήριξη και ενημέρωση επιδρούν στον τρόπο 
λειτουργίας των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές προκαλούν 
αντιδράσεις πολλές φορές, ωστόσο, οι καινοτομίες ανανεώνουν και αναβαθμίζουν το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο μακρόπνοος σχεδιασμός και ο ειλικρινής και ουσιαστικός 
διάλογος με τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης μπορούν να διασφαλίσουν την ποιότητα της 
εκπαίδευσης και την εφαρμογή των εθνικών εκπαιδευτικών στόχων. 

Ενδιαφέρον, τέλος, θα παρουσίαζε μία μελλοντική ποιοτική έρευνα με θέμα τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών για την εισαγωγή καινοτομιών σε συγκεκριμένη περιοχή σχολείων και ένα 
συγκεκριμένο δείγμα συμμετεχόντων για μια εικόνα σε βάθος σχετικά με τις δυσκολίες 
εισαγωγής καινοτομιών στη σχολική πράξη. 
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν είναι συγκεντρωτικό και αν βρίσκουμε σε αυτό επιπλέον κάποια στοιχεία αποσυγκέντρωσης. 
Αφού ορίσουμε εννοιολογικά τους όρους συγκέντρωση, αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση και 
περιγράψουμε τα επίπεδα οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, θα αιτιολογήσουμε 
γιατί αυτό θεωρείται τυπικό δείγμα συγκεντρωτικού συστήματος. 
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αιτιολογήσουμε γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να 
αποκεντρωθεί παρουσιάζοντας πεδία της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθούν το συγκεντρωτικό 
μοντέλο διοίκησης και θα κάνουμε προτάσεις αποσυγκέντρωσης προκειμένου να αποκτηθεί ευελιξία και να 
βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση προτείνοντας παράλληλα το επίπεδο διοικητικής οργάνωσης από το 
οποίο θα ασκείται η πολιτική αυτή. Τέλος θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί αν και είναι εμφανής η 
ανάγκη για αποκέντρωση των εξουσιών στην εκπαίδευση, αυτή δεν εφαρμόζεται παρουσιάζοντας τυχόν 
περιορισμούς που ανακόπτουν την εφαρμογή της. 
Λέξεις κλειδιά: συγκεντρωτικό σύστημα, αποκεντρωτικό σύστημα,  αποσυγκέντρωση. 

1α.Συγκέντρωση, αποσυγκέντρωση, αποκέντρωση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Συγκεντρωτισμός  είναι εκείνο το σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης όπου η εκπαιδευτική 

εξουσία ασκείται από το κράτος,  ενώ το σχολείο είναι ουσιαστικά απλός εκτελεστής των εντολών 
που μεταβιβάζονται σε αυτό (Παπακωνσταντίνου,2012:28). Ουσιαστικά το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και η εκπαιδευτική μονάδα ελέγχεται απόλυτα από την 
κεντρική εξουσία  ενώ οι μαθητές με τους γονείς δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταναλωτές. Σε ένα 
συγκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης η κεντρική εξουσία καθορίζει με αυστηρότητα τις 
λειτουργίες του σχολείου οι οποίες στερούνται πρωτοτυπίας και χαρακτηρίζονται από την 
επανάληψη. Η οργάνωση είναι «αυστηρά ιεραρχική» και γραφειοκρατική (Λυμπέρης:134) και οι 
δομές της εκπαίδευσης δεν μπορούν να αναλάβουν δράσεις αλλά υποτάσσονται σε μια 
οργανωμένη κεντρική διοίκηση. Ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί επιπρόσθετα 
να χαρακτηριστεί ως συμπυκνωμένο όταν έχουμε μια ακραία μορφή συγκέντρωσης που 
προϋποθέτει μια αυστηρή ιεραρχία. Μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως αποσυμπυκνωμένο όταν 
μεταφέρεται κάποια εξουσία και δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε περιφερειακά ή και τοπικά 
όργανα τα οποία όμως λογοδοτούν στην κεντρική εξουσία (Ανδρέου &Παπακωνσταντίνου, 1994: 
46). 

Η αποσυγκέντρωση είναι η μορφή εκείνης της εκπαιδευτικής διοίκησης όπου και πάλι η 
κεντρική εξουσία έχει κυρίαρχο ρόλο αλλά παράλληλα μεταβιβάζει σε περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο κάποιες εξουσίες. Έτσι κάποιες αποφάσεις μπορεί να λαμβάνονται σε περιφερειακό 
επίπεδο  και η παραχώρηση της δυνατότητας λήψης αυτών των αποφάσεων έχει πάντα να κάνει 
με την καλυτέρευση της διοίκησης και την αποδοτικότητα. Τέτοιου είδους αποφάσεις μπορεί να  
αναφέρονται σε οικονομικά και  διοικητικά θέματα, όμως πάντα κρίνονται και εγκρίνονται από 
την κεντρική εξουσία, δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας. Διεθνώς εντοπίζονται βιβλιογραφικά 
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τρεις κύριες μορφές αποκέντρωσης: η πρώτη καθιερώνει την αυτονομία και αυτοτέλεια των 
ιεραρχικά κατώτερων μονάδων με  μόνιμη εκχώρηση εξουσίας σχετικά με οικονομικά, διοικητικά 
ή παιδαγωγικά θέματα από τα ιεραρχικά ανώτερα επίπεδα της κυβέρνησης προς τα κατώτερα. Η 
δεύτερη μορφή αναφέρεται στην εκχώρηση εξουσιών στη λήψη αποφάσεων από τα ανώτερα στα 
κατώτερα επίπεδα με τον όρο όμως η κεντρική εξουσία, ανά πάσα στιγμή να  μπορεί παρέμβει και 
να ανακαλέσει τις παραχωρηθείσες εξουσίες. Η Τρίτη  έχει  να  κάνει  με  μια διαδικασία 
αποσυγκέντρωσης, όπου μεταφέρονται αρμοδιότητες και καθήκοντα στις  κατώτερες μονάδες, εν 
προκειμένω στη σχολική μονάδα αλλά ο έλεγχος παραμένει  στην κεντρική κυβέρνηση. (Hanson, 
2006, Heredia-Ortiz, 2007). Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως η διοίκηση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος προσιδιάζει στην τρίτη μορφή. 

Ο Παπακωνσταντίνου (2012) αναφέρει πως στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα μια 
προσπάθεια αποσυγκέντρωσης είναι η παραχώρηση στην τοπική αυτοδιοίκηση της συντήρησης 
των σχολείων όπως και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να εκπροσωπούνται από εκλεγμένους 
αντιπροσώπους  μέσω των εκλεγμένων αιρετών αντιπροσώπων  των ενώσεων λειτουργών  στα 
υπηρεσιακά συμβούλια. Ένα αποσυγκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα οι 
εκπαιδευτικοί να πραγματώσουν πληθώρα προγραμμάτων κατά τη διάρκεια ή και μετά την λήξη 
του διδακτικού ωραρίου με θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, την αγωγή 
υγείας, την συνεργασία σχολείων σε τοπικό , κρατικό ή και διεθνές επίπεδο. Βέβαια όλα αυτά τα 
καινοτόμα προγράμματα θα πρέπει να έχουν την έγκριση της κεντρικής εξουσίας. Παράλληλα οι 
γονείς και οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις με την συμμετοχή τους στα 
σχολικά και μαθητικά συμβούλια και τις σχολικές επιτροπές. Όμως δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα 
σε ότι σχετίζεται με το εκπαιδευτικό έργο, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του  όπως 
αναφέρει ο Παπακωνσταντίνου (2012:34). 

Τέλος ένα αποκεντρωμένο  σύστημα εκπαίδευσης προϋποθέτει στενή συνεργασία της 
κεντρικής εξουσίας με τους γονείς και τις τοπικές κοινότητες. Πλέον δεν μιλάμε για αρμοδιότητες 
που παραχωρούνται αλλά για περιφερειακές αρχές οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις. Η 
αποκέντρωση μπορεί να αναφέρεται  στις περιφερειακές μονάδες, στους εκπαιδευτικούς ή τέλος 
σε τοπικούς φορείς. Επιπρόσθετα μπορούμε να έχουμε μια μεικτή μορφή συμμετοχής πολλών 
φορέων (Κατσαρός: 100). Αναφερόμαστε  επομένως σε αποφάσεις που αφορούν στην οργάνωση 
και διοίκηση οι οποίες μεταφέρονται από την κεντρική διοίκηση σε περιφερειακό ή και τοπικό 
επίπεδο και πραγματώνονται χωρίς τον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Αποκέντρωση όπως 
αναφέρουν και οι Α. Ανδρέου και Γ. Παπακωνσταντίνου είναι: «Η απόδοση στις τοπικές εξουσίες 
των αναγκαίων ελευθεριών για τη φυσική ανάπτυξη τους, την πραγματοποίηση της 
διακυβέρνησης της χώρας από τη χώρα, ουσιαστικά την αυτοκυβέρνηση» ( Ανδρέου & 
Παπακωνσταντίνου,1994:114).   Ένα αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να είναι 
διοικητικά αποκεντρωμένο όταν η λήψη των αποφάσεων είναι απόφαση της κεντρικής εξουσίας 
και στα περιφερειακά όργανα απομένει απλά η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων ή πολιτικά 
αποκεντρωμένο όταν η λήψη των αποφάσεων και η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων  
πραγματώνεται από τους τοπικούς φορείς οι οποίοι απλά εποπτεύονται από το κράτος (Κατσαρός, 
2008:68).  

1β. Το ελληνικό  συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αποκεντρωμένο αλλά 

συγκεντρωτικό με κάποιες τάσεις αυτοσυγκέντρωσης. Εξ αυτού η εκπαιδευτική μονάδα δεν 
χαρακτηρίζεται για την λήψη αποφάσεων καθώς δεν ασκεί εκπαιδευτική πολιτική αλλά είναι απλά  
εκτελεστικό όργανο της κεντρικής εξουσίας. Η αποκέντρωση δεν μπορεί να πραγματωθεί αν η 
εκπαιδευτική μονάδα δεν έχει αρμοδιότητες και δεν μπορεί να ασκήσει κριτική στις αποφάσεις  οι 
οποίες παίρνονται κεντρικά. Επομένως θα πρέπει να μιλάμε για «εσωτερική εκπαιδευτική 
πολιτική» (Μαυρογιώργος :114). Όταν τα αναλυτικά προγράμματα ανανεωθούν σε εμπειρίες και 
μεθόδους και ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις για την ύλη, 
τον προγραμματισμό, των αριθμό των μαθητών ανά εκπαιδευτικό θα μπορούσαμε να πούμε πως 
έχουμε στοιχεία αποκέντρωσης. 
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Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την παραπάνω θέση  περί αποσυγκέντρωσης γιατί 
δόθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των 
σχολείων από την  πλευρά της υλικοτεχνικής υποδομής .Έτσι συχνά μεταβιβάζονται διοικητικές 
αρμοδιότητες στις περιφερειακές υπηρεσίες  ενώ λειτουργούν θεσμοί όπως τα σχολικά  
συμβούλια και οι σχολικές επιτροπές. Επίσης υπάρχουν τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια  
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των οποίων εκπροσωπούνται οι 
εκπαιδευτικοί αλλά και εδώ δεν μιλάμε για άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής  αλλά για διευθέτηση 
ζητημάτων όπως οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και οι κρίσεις των διευθυντών. Μεγαλύτερη 
αυτονομία υπάρχει σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα 
ιδιωτικά σχολεία και βέβαια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Επομένως ένα αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα διακρίνεται από την ανεξαρτησία των 
περιφερειακών και τοπικών φορέων εξουσίας, την παραχώρηση ελευθεριών που θα οδηγήσουν 
στην ανάπτυξή τους  και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αποκεντρωμένο 
το ελληνικό αν και είναι αναντίρρητο γεγονός και  επιτακτική η ανάγκη για μια γνήσια 
αποκεντρωτική πολιτική στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2005).   

1γ.Τα επίπεδα διοικητικής οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  όπως προείπαμε χαρακτηρίζεται ως ένα πολιτικά 

συγκεντρωτικό σύστημα με σημαντικό βαθμό διοικητικής αποκέντρωσης (Λαΐνας, 1993· 
Λυμπέρης, 2012· Ο.Ο.Σ.Α., 2011). Προσπαθώντας να ορίσουμε τα επίπεδα διοικητικής 
οργάνωσης εντοπίζουμε αρχικά το   εθνικό_κεντρικό  επίπεδο.  Στο  επίπεδο  αυτό  βρίσκεται  η  
κεντρική  υπηρεσία  του Υπουργείου Παιδείας με τις διευθύνσεις και τα αρμόδια τμήματα, τα 
κεντρικά υπηρεσιακά, γνωμοδοτικά  και  πειθαρχικά  συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.,  Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.,  
Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.)  της εκπαίδευσης και οι διάφοροι οργανισμοί και θεσμοί (Ι.Ε.Π) οι οποίοι βοηθούν 
και υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο. Στη συνέχεια εντοπίζουμε το   περιφερειακό  επίπεδο το 
οποίο προέκυψε από την κατάτμηση της  χώρας σε  13  Περιφέρειες. Περιλαμβάνει  την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από ένα τμήμα Διοίκησης, δύο 
τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής καθοδήγησης, ένα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, και από  
τα  υπηρεσιακά  συμβούλια,  Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΥΣΕΕΠ  και  Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.,  Στην 
περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης προΐσταται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ο 
οποίος είναι μετακλητός δημόσιος υπάλληλος.  Εδώ πρέπει  να υπαχθούν και οι Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται και οι σύμβουλοι καθώς 
και οι υπεύθυνοι διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως η αγωγή υγείας, τα 
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα. Περαιτέρω (Αθανασούλα- Ρέππα,1999α :87) τα 
περιφερειακά όργανα χωρίζονται σε αυτά που έχουν γενική αρμοδιότητα ουσιαστικά εκτελώντας 
τις κυβερνητικές εντολές όπως οι περιφερειακοί διευθυντές  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και σε αυτά που έχουν πιο ειδικές αρμοδιότητες όπως οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης , δια βίου εκπαίδευσης κ.τ.λ. 

Τέλος αναφέρουμε το τοπικό επίπεδο όπου  εντάσσεται και η σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας 
η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε  αυτή  περιλαμβάνονται  ο  διευθυντής,  ο  υποδιευθυντής  και  
ο  σύλλογος διδασκόντων του σχολείου.  

2α. Η αναγκαιότητα της αποκέντρωσης. 
Η αποκέντρωση είναι απαραίτητη γιατί συνεχώς ένας μεγάλος αριθμός αρμοδιοτήτων και 

εγγράφων προωθείται από το κέντρο στην περιφέρεια και αντίστροφα δημιουργώντας μια 
ασφυκτική γραφειοκρατική κόλαση η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί καθώς είναι πολύ πιο 
εύκολη η διεκπεραίωση  άμεσα  με το να δίνονται λύσεις από φορείς που βρίσκονται πιο κοντά 
στο εκάστοτε θέμα και έχουν καλύτερη γνώση του. Ακόμα η αποκέντρωση θα ικανοποιήσει 
αιτήματα  και ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για παράδειγμα το αναλυτικό πρόγραμμα 
διδασκαλίας το οποίο δημιουργείται κεντρικά από το Υπουργείο και είναι κοινό  για όλα τα 
σχολεία της επικράτειας μπορεί και πρέπει να συντονιστεί με τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε 
σχολικής μονάδας με τη διαμόρφωση ουσιαστικά μιας  «εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής» 
όπως αναφέρει ο Μαυρογιώργος (131).Είναι απαραίτητο η εκπαιδευτική διαδικασία να λαμβάνει 
υπόψη το είδος της σχολικής μονάδας, τις ποικίλες τοπικές, γεωγραφικές και άλλες 
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ιδιαιτερότητες, τα μοναδικά χαρακτηριστικά της όπως η  σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, η 
σύνδεσή της με την πολυπολιτισμική κοινωνία της περιοχής, το υψηλό ποσοστό αλλοδαπών 
μαθητών, οι σχολικές μονάδες σε περιοχές που κατοικούν ρομά ή μουσουλμάνοι. 

Αλλά και προβλήματα που προκύπτουν όπως η σχολική βία, η υψηλή μαθητική διαρροή, οι 
ελλείψεις σε υποδομές μπορούν σίγουρα να αντιμετωπιστούν πιο γρήγορα και ευέλικτα αν οι 
ευθύνες μετατοπιστούν από το κέντρο προς την περιφέρεια, προς τη σχολική μονάδα και τις 
τοπικές κοινωνίες. Επομένως δεν μιλάμε απλά για διοικητική αναδιάρθρωση αλλά για εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών στην εκπαιδευτική μονάδα (Μαυρογιώργος: 134). Βέβαια θα πρέπει 
να τονίσουμε πως το κράτος εδώ αναλαμβάνει συντονιστικό και επιτελικό ρόλο στην διαμόρφωση 
της εκπαιδευτικής στρατηγικής ενώ παράλληλα οι  περιφερειακές και τοπικές αρχές αποκτούν 
διοικητική δύναμη. Σήμερα το αίτημα για αποκέντρωση γίνεται περισσότερο επίκαιρο καθώς οι 
νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας με την αύξηση της ανεργίας και τις νέες εργασιακές ανάγκες 
καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την οργάνωση του προγράμματος σπουδών τοπικά έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η εξοικονόμηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, η μείωση των εξόδων, η οργανωμένη αναζήτηση πόρων θα μπορούσε σαφώς να 
βοηθηθεί όπως υποστηρίζει ο Λαΐνας (1993) μέσα από την αποκεντρωτική εκπαιδευτική πολιτική. 

2β. Πεδία της εκπαιδευτικής πολιτικής με δυνατότητες αποκέντρωσης. 
Η ανάγκη για απόδοση της εξουσίας στις περιφερειακές αρχές και τις τοπικές σχολικές  

μονάδες οδηγεί στην προσπάθεια αποκέντρωσης προκειμένου να δημιουργηθεί μια αγαστή 
συνεργασία κράτους γονέων και τοπικής εξουσίας (Παπακωνσταντίνου: 35). Όπως αναφέρει ο 
Κουτούζης (2012 ) πεδία όπως η βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών, η αρμονική 
συνύπαρξη με την διαφορετικότητα, η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κακή επίδοση, η μαθητική 
διαρροή  και οι ακραίες συμπεριφορές , η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η υιοθέτηση 
καινοτομιών είναι μερικά μόνο από τα πεδία όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αποκέντρωση. 
Επιπρόσθετα το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών , ο τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας και τα 
μέσα για την πραγμάτωσή της, η άσκηση της εξουσίας , η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής 
υποδομής για την προαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας,, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με 
στόχο την επαγγελματική ανέλιξη αλλά και την άμεση αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 
προβλημάτων αποτελούν θέματα στα οποία θα μπορούσε να έχει λόγο η σχολική μονάδα. Τέλος η 
αξιοποίηση του χρόνου αλλά και η διαχείριση των οικονομικών πόρων σαφώς και μπορεί να 
οργανωθούν περισσότερο αποτελεσματικά στα πλαίσια της σχολικής μονάδας 
(Μαυρογιώργος:147) ενώ και ο προγραμματισμός με τη διαμόρφωση στρατηγικών και 
λειτουργικών στόχων (Κουτούζης,1999:.55) μπορεί πιο εύκολα να πραγματοποιηθεί. 

Ένα πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αποκέντρωση 
είναι η επαγγελματική ανάπτυξη και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις συνεχείς εξελίξεις της επιστήμης τους, στις νέες ανάγκες που προκύπτουν 
καθώς το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος δεν μπορεί να είναι αποκομμένος από 
τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Είναι πλέον γεγονός ότι η γνώση δεν περιορίζεται στο μοναδικό 
διδακτικό εγχειρίδιο πόσο μάλιστα όταν οι μαθητές είναι εύκολο να αντλήσουν πληροφορίες από 
πολλές πηγές καθώς οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλλει στη ζωή μας. Επίσης δεν μπορούμε ως 
εκπαιδευτικοί να αγνοούμε βασικά θέματα εφηβικής ψυχολογίας, μαθησιακών δυσκολιών , 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού. Αποδεικνύεται πως η αρχική 
εκπαίδευση, η πανεπιστημιακή μας μόρφωση και η επαγγελματική εμπειρία δεν είναι πάντα ικανή 
να δώσει λύσεις στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Πολλές φορές αισθανόμαστε χωρίς 
ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία , τις 
εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες ομάδων όπως οι ρομά ή η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. 

Σήμερα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εξαντλείται στην υποχρεωτική συμμετοχή τους 
στα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα κατά τη διαδικασία της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Από 
το σημείο αυτό και έπειτα δεν υπάρχει προβλεπόμενη υποχρεωτική επιμόρφωση  για τους 
εκπαιδευτικούς (Μαυρογεώργος: 147). Βέβαια από το Υπουργείο Παιδείας προσφέρονται 
επιμορφώσεις αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες με την συμβολή του Οργανισμού Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών. Στις επιμορφώσεις αυτές υπάρχει το πρώτο και δεύτερο επίπεδο,  γίνονται σε 
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αραιά χρονικά διαστήματα και για το δεύτερο επίπεδο επιμόρφωσης στις τεχνολογίες 
πληροφορικής στην εκπαίδευση γίνεται συνήθως κλήρωση με αποτέλεσμα να μη μιλάμε για 
διάχυση της γνώσης αλλά για μεμονωμένες προσπάθειες. 

Παράλληλα δεν γίνονται συστηματικά  ενέργειες για επιμόρφωση σε θέματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού , ψυχικής υγείας , βιωματικών και ερευνητικών εργασιών ενώ  αν 
πραγματοποιηθούν κάποιες, αυτές είναι σύντομες, με μικρό αριθμό συμμετεχόντων και συχνά 
σχετίζονται με κάποιες επιχορηγήσεις και σταματούν αμέσως μετά τη λήξη αυτών. Στην 
περίπτωση αυτή η αποκέντρωση θα μπορούσε να δώσει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. 
Αρχικά επειδή οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας είναι γνωστές στις σχολικές μονάδες, θα 
μπορούσαν να πραγματωθούν προγράμματα επιμόρφωσης που να ανταποκρίνονται άμεσα στις 
ανάγκες αυτές. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού 
και συμβουλευτικής σαφώς θα μπορούσε να καθοδηγήσει τους μαθητές πόσο μάλλον σε περιοχές 
με υψηλό δείκτη ανεργίας. Επιπρόσθετα προσπάθειες επιμόρφωσης σε θέματα ψυχικής υγείας και 
ανθεκτικότητας, αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής, αγωγής υγείας, διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας, ανάδειξης των πολλαπλών ειδών της 
νοημοσύνης  και της δημιουργικής σκέψης σαφώς και διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού, 
απαλλάσσουν την εκπαιδευτική διαδικασία από την κατά μέτωπο διδασκαλία, προάγουν το θετικό 
μαθησιακό κλίμα και απομακρύνουν τις εντάσεις. Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός θα μπορεί 
να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, να μετέχει ενεργά στη σχολική 
πραγματικότητα, η επιμόρφωσή του θα έχει « αντίκρισμα» στις συνθήκες εργασίας και το έργο 
του (Μαυρογεώργος, σελ.140). Επομένως μόνο μετά την ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών 
των μαθητών αλλά και των αδυναμιών των εκπαιδευτικών μπορεί να προκύψει να επιμορφωτικό 
πρόγραμμα όχι γενικό αλλά προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της σχολικής κοινότητας. 

Η πρότασή μας επομένως είναι μια επιμόρφωση σε  ενδοσχολικό-τοπικό ή και περιφερειακό 
επίπεδο έτσι ώστε χωρίς να ο εκπαιδευτικός να απομακρύνεται από την περιοχή της εργασίας του 
και με βάσει τις ιδιαίτερες ανάγκες να επιμορφώνεται με στόχο το σχολείο να αποτελέσει το χώρο 
εργασίας αλλά και το φορέα πραγμάτωσης της επιμόρφωσης, έναν αποκεντρωτικό μηχανισμό 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Επομένως η σχολική μονάδα αναλαμβάνει αρχικά την 
ενημέρωση του προσωπικού για την πρόθεση διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, δέχεται 
προτάσεις για τους τομείς που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει η 
επιμόρφωση αυτή, ενσωματώνει και τις ιδιαιτερότητες και ανάγκης της τοπικής κοινωνίας και στη 
συνέχεια οργανώνει, πραγματώνει και αξιολογεί την προσπάθεια (Παπαναούμ,2001:41).   

Ένα ακόμα πεδίο στο οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί επιτυχώς η αποκέντρωση είναι το 
αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2013) καθορίζοντας την ύλη και διαμορφώνοντας ξεκάθαρους 
γνωστικούς στόχους , παραγκωνίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των 
μαθητών σε τοπικό επίπεδο. Αναλυτικότερα αναφερόμενοι στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
για το νέο λύκειο συμπεραίνουμε πως αυτό επικεντρώνεται στην παροχή πληροφοριών που 
συνήθως δεν σχετίζονται με την αγορά εργασίας  και παράλληλα  δεν συμβάλλει στην όξυνση της 
κριτικής ικανότητας και της δημιουργικής σκέψης αλλά παρέχει .Μιλάμε για ένα πρόγραμμα 
δύσκαμπτο, το οποίο αδυνατεί να ενσωματώσει στοιχεία από την τοπική ιστορία και την 
καθημερινότητα των μαθητών (Μαυρογιώργος:147) και παράλληλα παραγκωνίζει τις ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αφού η διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης γίνεται αυτοσκοπός 
αφού είναι απαραίτητη για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις. Όταν όμως η σχολική μονάδα 
γίνεται ο «πυρήνας» λειτουργίας (Παπακωνσταντίνου: 38) τότε μπορούμε να πούμε πως έχει την 
αυτοτέλεια να κάνει σημαντικές παρεμβάσεις προκειμένου να προσαρμόσει το αναλυτικό 
πρόγραμμα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των μαθητών. 

Πράγματι είναι κατανοητό πως δεν έχει καμιά αξία η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης αν 
αυτή δεν έχει κατακτηθεί από τους μαθητές. Ακόμα η υιοθέτηση στοιχείων από την τοπική 
ιστορία, η προσαρμογή του ρυθμού της μάθησης στις ανάγκες των μαθητών, η πραγματοποίηση 
προγραμμάτων εκτός των ωρών διδασκαλίας έτσι ώστε να καλλιεργηθεί  το συνεργατικό πνεύμα, 
η διάθεση για μάθηση και ανακάλυψη και η ενεργοποίηση της συνεργασίας με τοπικούς 
κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις ώστε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία να αποκτήσουν 
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οι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες πέρα από το στείρο αναλυτικό πρόγραμμα. Τέλος θα πρέπει να  
δημιουργούνται προϋποθέσεις έτσι ώστε να συμμετέχει η τοπική κοινωνία στη ζωή του σχολείου 
αλλά και της σχολικής κοινότητας στα κοινωνικά δρώμενα (Αθανασούλα- Ρέππα, 1999β:50). 
Επομένως και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μεταφορά της εξουσίας διάρθρωσης και 
εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος από την απομακρυσμένη κεντρική εξουσία του 
Υπουργείου Παιδείας σε τοπικό επίπεδο με την εκπαιδευτική μονάδα να πρωτοστατεί στη 
διαδικασία αυτή. 

Τελικό συμπέρασμα –Αναστολείς της αποκέντρωσης. 
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως όταν η εξουσία  μεταβιβάζεται σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο οι αποφάσεις λαμβάνονται άμεσα καθώς είναι γνωστές οι τοπικές ανάγκες, οι 
συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες .Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα παρατηρούμε συχνά 
κάποιες προσπάθειες αποσυγκέντρωσης της εξουσίας κυρίως με τη μεταφορά κάποιων 
διοικητικών αρμοδιοτήτων χωρίς όμως να μεταβιβάζεται η εξουσία λήψης αποφάσεων. Οι 
αρμοδιότητες θα πρέπει όντως να μεταβιβάζονται προκειμένου να αρθεί η γραφειοκρατία, η 
πολυδιάσπασή τους, που καθιστά πολλούς φορείς αρμόδιους και συνάμα αναρμόδιους για το ίδιο 
θέμα και να υπάρξει ευελιξία στην εκπαιδευτική πολιτική. Βέβαια μια τέτοια προσπάθεια σαφώς 
και θα προκαλέσει αντιδράσεις αν δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο εφαρμογής της. Αρχικά θα 
πρέπει να υπάρξει σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων, ενημέρωση και προετοιμασία των 
φορέων στους οποίους θα εκχωρηθεί εξουσία. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστούν τα εργασιακά 
δικαιώματα των εκπαιδευτικών, περιορισμό που θέτουν και οι συνδικαλιστικές τους ενώσεις 
καθώς θεωρούν πως υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν εξαρτώμενες σχέσεις και 
πελατειοκρατία. Ακόμα θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί αναφορικά  με την έντονη 
ανταγωνιστικότητα που μπορεί να ανακύψει μεταξύ των σχολείων προς «άγραν πελατών» καθώς 
και από τη δυνατότητα που θα έχουν οι γονείς να επιλέξουν το σχολείο με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν σχολεία μονοσήμαντα που θα χαρακτηρίζονται από υπερσυγκέντρωση κάποιων 
ομάδων μαθητών και αποκλεισμό κάποιων άλλων. Τέλος υπάρχουν περιορισμοί και όσον αφορά 
την επέμβαση της αγοράς προκειμένου να μην μετατραπούν οι σχολικές μονάδες σε εργοστάσια 
παραγωγής των μελλοντικών εργατών αλλά και ούτε φερέφωνα των εκάστοτε χορηγών. 
Επομένως η αποκέντρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να γίνει  μετά από μελέτη 
όλων των παραγόντων που εμπλέκονται  και των δυσκολιών που μπορεί να ανακύψουν (Fullan 
,2007) για να έχει θετικά αποτελέσματα και να προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Περίληψη 
Τα στελέχη που έχουν την ευθύνη της διοίκησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται καθημερινά να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν, στην 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην αποτελεσματική διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων, 
στην συνεργασία με τα στελέχη των ανώτερων επιπέδων διοίκησης, στην συνεργασία, με τους γονείς των 
μαθητών, με τους μαθητές καθώς και με διάφορους κοινωνικούς φορείς. Οι σύνθετες και πολλές φορές 
δύσκολες διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορούν να απλοποιηθούν με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών οι οποίες κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορούν να συμβάλουν 
αποφασιστικά στη υποστήριξη των λειτουργιών των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Οι ΤΠΕ είναι ένα 
καθοριστικής σημασίας εργαλείο υποστήριξης και ενίσχυσης τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και 
των οργανωτικών και διοικητικών λειτουργιών των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Με την παρούσα εργασία 
γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής των τρόπων αξιοποίησης των ΤΠΕ πρώτα σε επίπεδο Διαχείρισης και 
στην συνέχεια σε επίπεδο Διοίκησης. 
Λέξεις Κλειδιά :  ΤΠΕ και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Λήψη Αποφάσεων, Μοντελοποίηση 
Διαδικασιών, Datamining, OnlineAnalyticalProcessing 

Εισαγωγή 
Στην χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται ζωηρά το ενδιαφέρον για την εισαγωγή 

της  διοικητικής επιστήμης στο χώρο της εκπαίδευσης με έμφαση στην Διοίκηση των 
Εκπαιδευτικών Μονάδων. Πρωτεύοντα ρόλο για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος αυτού έχουν, η 
προσπάθεια που παρατηρείται για στροφή από το «Συγκεντρωτικό» στο «Αποκεντρωτικό» 
εκπαιδευτικό σύστημα, η πρόοδος της οργανωτικής και διοικητικής επιστήμης και κυρίως οι 
ανάγκες που προκύπτουν στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (Αθανασούλα – Ρέππα κ.α. 1999). Η 
διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η διαδικασία του συντονισμού ανθρώπων, 
δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων για την παροχή εκπαίδευσης με αποτελεσματικό τρόπο. 

Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι τα χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών Μονάδων, έτσι 
όπως διαμορφώνονται μέσα από τις διαδικασίες διοίκησης τους, έχουν την δυνατότητα να 
επηρεάσουν την πρόοδο των μαθητών που φοιτούν σε αυτές (Mortimore, 1995). Η λήψη 
αποφάσεων είναι μια από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητες ενός σύγχρονου διοικητικού στελέχους 
και η ικανότητα του να παίρνει τις σωστές αποφάσεις κρίνει την αποτελεσματικότητά του 
(Κουτούζης, 1999). Καθημερινά στη ζωή μας, είτε ως άτομα μεμονωμένα, είτε ως μέλη μιας 
ομάδας, είτε ως μέλη ενός μικρού η μεγάλου οργανισμού, καλούμαστε να πάρουμε ένα πλήθος 
αποφάσεων (Αθανασούλα – Ρέππα κ.α. 1999). Όταν θέτουμε στόχους είτε όταν σχεδιάζουμε πώς 
θα επιτύχουμε στόχους, η αποτελεσματικότητα μας καθορίζεται από την ικανότητα να 
λαμβάνουμε αποφάσεις  (Everald κ.α., 1999). Ως απόφαση ορίζεται η ενέργεια επιλογής μιας 
λύσης από ένα σύνολο δυνατών λύσεων (Καμπουρίδης, 2002). Τα τελευταία χρόνια και λόγω της 
ανάπτυξης της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων και της πληροφορικής, έχουν 
αναπτυχτεί μια σειρά από μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 
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Βασικές Έννοιες 

Εκπαιδευτική Μονάδα 
Η Εκπαιδευτική Μονάδα είναι ένας κοινωνικός οργανισμός, ο οποίος διαθέτει πόρους 

υλικοτεχνικούς, οικονομικούς,  ανθρώπινο δυναμικό, βρίσκεται σε συνεχή επιρροή και επίδραση 
με το εξωτερικό περιβάλλον, και επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους, δηλαδή να παρέχει σύγχρονη 
και αναβαθμισμένη μάθηση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η νομική επιστήμη, βλέπει την 
Εκπαιδευτική Μονάδα ως µία οργανωμένη δημόσια υπηρεσία, η οποία επιδιώκει συγκεκριμένους 
στόχους, παρέχει  υπηρεσίες στην κοινωνία και ασκεί δημόσια εξουσία (Σκουρής κ.α., 1995). Η 
παιδαγωγική επιστήμη προσεγγίζει την έννοια Εκπαιδευτική Μονάδα ως ένα παιδαγωγικό 
οργανισμό, ο  οποίος  παρουσιάζει  διαφορές  σε  σύγκριση  με  άλλους  οργανισμούς,  τόσο  στη 
λειτουργία του, όσο κυρίως στον παιδαγωγικό του χαρακτήρα.  Αποτελεί τη βασική μονάδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία διαθέτει κοινούς σκοπούς, καθορισμένο  πρόγραμμα  και  
ενιαία  διοίκηση,  και  η  οποία  δέχεται  εκπαιδευόμενους - μαθητές  με  συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις και για ορισμένο χρόνο σπουδών, παρέχοντας στο τέλος του κύκλου μαθημάτων 
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (Κωσταντίνου, 1998). H οικονομική επιστήμη βλέπει ότι  η 
Εκπαιδευτική Μονάδα αποτελεί έναν οργανισμό  που παρέχει εκπαίδευση, εξαρτάται  από  τη  
σχέση  κόστους  και  αποτελέσματος  και  επηρεάζει  σημαντικά  την  οικονομική  ανάπτυξη  της 
Χώρας (Σαίτη, 2000), (Προκοπιάδου, 2009). 

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών 
Με τον όρο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εννοούμε τα μέσα της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με τη μελέτη, σχεδίαση, 
ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Τα 
Πληροφοριακά Συστήματα αυτά αποσκοπούν στην παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση και 
μετάδοση  πληροφοριών κάθε τύπου και αποτελούνται από το υλικό, το λογισμικό και το 
ανθρώπινο δυναμικό (Χαραλάμπους, 2008), (Πιτσιάβας, Βλαχόπουλος, 2015). 
Στην Πληροφορική ως Υλικό - Ηardware ορίζεται το σύνολο των φυσικών εξαρτημάτων 
ενός υπολογιστή, όπως π.χ. ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, μικροτσίπ. Το υλικό 
καθοδηγείται κατά τη λειτουργία του από το Λογισμικό. Με τον όρο Λογισμικό-Software ορίζεται 
η συλλογή από προγράμματα, διαδικασίες  και οδηγίες χρήσης που εκτελούν ορισμένες εργασίες 
σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Με τον όρο Ανθρώπινο Δυναμικό εννοούμε τους ανθρώπους που 
απασχολούνται στο σύστημα όπως αναλυτές, προγραμματιστές, συντηρητές, χειριστές κ.α. 

Διοίκηση – Management 
Με τον όρο Διοίκηση - Management εννοούμε την μεθοδική προσπάθεια Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Διεύθυνσης και Ελέγχου δραστηριοτήτων για την επιτυχία δεδομένων σκοπών. Οι 
λειτουργίες της Διοίκησης είναι ο Προγραμματισμός – Σχεδιασμός, η Οργάνωση, η Διεύθυνση – 
Συντονισμός και ο Έλεγχος (Βαξεβανίδου, Ρεγκλείτης, (2015). 
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Σχήμα 1. Βασικές Λειτουργίες της Διοίκησης 

 
Ο Προγραμματισμός είναι η διαδικασία, το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες καθορίζονται 

οι στόχοι της επιχείρησης, προβλέπεται η μελλοντική πορεία και εξέλιξη των παραγόντων του 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της και προσδιορίζονται οι ενέργειες οι τρόποι και τα 
μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τον καθορισμό των 
στόχων, τη διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών και τα προγράμματα δράσης 
(Τζωρζτάκης, Τzωρτζάκη, 2007).  

Η Οργάνωση είναι ο συνδυασμός του ανθρώπινου δυναμικού, των δομών, των διαδικασιών 
και των κανόνων λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στον οργανισμό. Με 
τη λειτουργία αυτή γίνεται σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή μιας δράσης, τη λήψη 
μιας απόφασης, τα είδη διαδικασιών και κανόνων, σύμφωνα με τα οποία επιλύονται τα 
προβλήματα. Η οργάνωση είναι η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινομείται σε επιμέρους καθήκοντα, 
κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, αναθέτονται οι σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι 
κατάλληλοι πόροι (Κουτούζης, 1999).  

Η Διεύθυνση – Συντονισμός αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι, 
δηλαδή, η ενεργοποίηση η καθοδήγηση και η ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού του 
οργανισμού για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τόσο μακροχρόνια όσο και 
βραχυχρόνια. Η λειτουργία της διεύθυνσης ξεπερνά τα όρια της απλής έκδοσης οδηγιών και 
εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη του οργανισμού. Η συνεχής πληροφόρηση 
που απαιτείται σήμερα για την εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης καθιστά 
την επικοινωνία απαραίτητο εργαλείο της αποτελεσματικής διεύθυνσης.  

Ο Έλεγχος είναι η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων μελών της 
επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν 
τεθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει ο έλεγχος και ο σχεδιασμός του 
κατάλληλου συστήματος ελέγχου. Η λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη 
λειτουργία του προγραμματισμού. Οι δύο λειτουργίες είναι ή θα πρέπει να είναι οργανικά δεμένες. 
Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου είναι πάντα σύμφωνη με τους στόχους που έχουν τεθεί κατά 
τη διαδικασία του προγραμματισμού. 

Στο επίκεντρο όλων των λειτουργιών όπως φαίνετε στο Σχήμα 1 βρίσκετε η απόφαση.  Η 
Λήψη Αποφάσεων είναι μία διαδικασία κατά την οποία επιλέγουμε μία από διάφορες 
δυνατότητες, έχοντας πρώτα αναλύσει τις συνέπειες που θα είχε η επιλογή οποιασδήποτε 
εναλλακτικής απόφασης με βάση την εμπειρία και την γνώση μας. Στόχος μας είναι να βρεθεί η 
βέλτιστη εναλλακτική δηλαδή να ληφθεί η βέλτιστη απόφαση.  Η Μεθοδολογία Λήψης 
Απόφασης περιλαμβάνει τον καθορισμός του προβλήματος, την καταγραφή των εναλλακτικών 
λύσεων, την αξιολόγηση των λύσεων, την επιλογή της καταλληλότερης λύσης και την εφαρμογή 
της λύσης.  

Βασικές Λειτουργίες της Διοίκησης

Προγραμματισμός

Οργάνωση

Διεύθυνση

Έλεγχος Λήψη 
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Η λήψη αποφάσεων είναι μια βασική αρμοδιότητα των διοικητικών στελεχών σε ένα 
οργανισμό και με την σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής, οι σύνθετες και δύσκολες 
δραστηριότητες, μπορούν να απλοποιηθούν, κάνοντας χρήση συστημάτων που υποστηρίζουν την 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων και της 
πληροφορικής, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Βουτσινάς, 2003). Οι 
μεθοδολογίες, οι τεχνικές και τα εργαλεία αυτά συνθέτουν τα λεγόμενα Συστήματα Υποστήριξης 
Λήψης Αποφάσεων. 

Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης 
Στο πολύπλοκο και ασταθές περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, η 

Λήψη Αποφάσεων είναι αποτέλεσμα σύνθετων διαδικασιών. Τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης 
Αποφάσεων (DecisionSupportSystems) αποτελούν μια κατηγορία Πληροφοριακών Συστημάτων 
βασισμένη στα υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες Λήψης 
Αποφάσεων. Ένα κατάλληλα σχεδιασμένο Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων είναι ένα 
αλληλεπιδραστικό σύστημα λογισμικού που σκοπεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών Λήψης Αποφάσεων.  Σκοπεύει να βοηθήσει αυτούς που λαμβάνουν τις 
αποφάσεις ώστε να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες από ένα συνδυασμό ακατέργαστων 
δεδομένων, εγγράφων, προσωπικών γνώσεων και επιχειρηματικών μοντέλων έτσι ώστε να 
αναγνωριστούν προβλήματα και να παρθούν αποφάσεις.  

Στα πλαίσια ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, ο αποφασίζων υποστηρίζεται 
από αναλυτικές μεθόδους και μοντέλα για να θέτει στόχους και να ορίζει εναλλακτικά σενάρια, να 
αναλύει τις επιπτώσεις τους, να αξιολογεί τις εναλλακτικές λύσεις και τελικά να επιλέγει την 
κατάλληλη λύση που θα εφαρμοσθεί (ThieraufR. 1994).  Τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης 
Αποφάσεων υποστηρίζουν χωρίς να αντικαθιστούν τη κρίση των αποφασιζόντων, παρέχοντας 
τους πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Η χρήση των Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης 
Αποφάσεων για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων απόφασης διευρύνει το πεδίο 
αντίληψης των αποφασιζόντων και προοδευτικά αναπτύσσει τις δεξιότητές τους σε βαθμό που οι 
ίδιοι να βελτιώνουν τις αποφάσεις τους. (Βουτσινάς, 2003).  

Τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης της πληροφορικής στην επεξεργασία μεγάλου 
όγκου δεδομένων όπως τα Αρχιτεκτονήματα Δεδομένων (DataWarehousing), η τεχνολογία της 
Εξόρυξης Γνώσης (DataMining) και η Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων (OLAP) αποτελούν 
σήμερα ένα σύγχρονο τεχνολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη εξελιγμένων Συστημάτων 
Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων . 
 
Η Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας Επικοινωνιών 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις, 
μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη υποστήριξη των λειτουργιών των Εκπαιδευτικών 
Μονάδων (Ραβασόπουλος, Βουτσινάς, 2015). Η ένταξη των ΤΠΕ στην διοίκηση των 
εκπαιδευτικών μονάδων καθίσταται αναγκαία καθώς ένα πλήθος δραστηριοτήτων μπορεί να 
υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Η βελτίωση της λειτουργίας, της 
ευελιξία και της αποτελεσματικότητας μιας Εκπαιδευτικής Μονάδας εξαρτάται από τον βαθμό 
χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ. Με την χρήση των ΤΠΕ δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη 
διοίκησης των σχολικών μονάδων να κάνουν γρήγορη συλλογή, αποθήκευση και χρήση 
δεδομένων και πληροφοριών. Με κριτήριο την ανάγκη λήψης απόφασης θα μπορούσαμε να 
διακρίνουμε την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε δύο επίπεδα τα οποία σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο 
διοίκησης, το πρώτο σε επίπεδο Διαχείρισης και το δεύτερο σε επίπεδο Διοίκησης. Για να γίνει 
κατανοητό αυτό θα δώσουμε δύο όρους έναν για τη Εκπαιδευτική Διαχείριση και έναν για την 
Εκπαιδευτική Διοίκηση. Όπως αναφέρετε στο (Χαραλάμπους, 2008) με τον όρο εκπαιδευτική 
διαχείριση εννοούνε την συνεχή και σταθερή διαδικασία για διασφάλιση ότι ένας οργανισμός 
λειτουργεί εύρυθμα και αποτελεσματικά για να επιτύχει τους προκαθορισμένους στόχους. Με το 
όρο Εκπαιδευτική Διοίκηση εννοούμε την δυναμική διαδικασία του καθορισμού της στρατηγικής 
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και των στόχων για ένα οργανισμό ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτός θα λειτουργεί αποτελεσματικά 
για την επίτευξη τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χαραλάμπους (2008) η ειδοποιός 
διαφορά ανάμεσα στην οργάνωση και διοίκηση είναι η ανάγκη λήψης απόφασης η οποία 
εμπεριέχεται κυρίως στην διοίκηση. 

Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε επίπεδο Διαχείρισης 
Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην διεκπεραίωση σημαντικού αριθμού 

εργασιών που αφορούν σε διαχειριστικά θέματα της Εκπαιδευτικής Μονάδας. 
Σε σχέση με τους Μαθητές μπορούν να συμβάλλουν στις εγγραφές τους, στην βαθμολόγηση 

και στην αξιολόγηση τους, στην τήρηση αρχείου των επιδόσεων τους, στην παρακολούθηση των 
απουσιών τους, στον εντοπισμό και την παρακολούθηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

Σε σχέση με τους Εκπαιδευτικούς μπορούν  να συμβάλλουν στην παρακολούθηση των 
ατομικών τους φακέλων, στην διαχείριση και παρακολούθηση των αδειών τους, στην διαχείριση 
των καταστάσεων μισθοδοσίας. 

Σε σχέση με τα Μαθήματα μπορούν να συμβάλλουν στην ετοιμασία σχεδίων μαθημάτων, 
στην άντληση πληροφοριών για την προετοιμασία του μαθήματος, στην διεξαγωγή εξετάσεων, 
στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής τάξης, στην ανάπτυξη ψηφιακών ερωτηματολογίων για έρευνες. 

Σε σχέση με την Εκπαιδευτική Μονάδα μπορούν να συμβάλλουν στην ετοιμασία αναφορών 
για διάφορα θέματα λειτουργίας της, στον προγραμματισμό των εξετάσεων, στην δημιουργία του 
ωρολογίου προγράμματος, στην ανάπτυξη και καταγραφή των σχεδίων δράσης της, στην τήρηση 
οικονομικών αρχείων, στην προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού, στην τήρηση αρχείου 
εσόδων και εξόδων, στην παρακολούθηση των προμηθειών, στην κατάρτιση προγράμματος 
εφημεριών, τήρηση βιβλίου υλικών, παρακολούθηση παγίων, στην οργάνωση των εκδηλώσεων, 
στην οργάνωση και παρακολούθηση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α., στην 
τήρηση αρχείου της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, στον χρονοπρογραμματισμό έργων, στην 
δημιουργία διαγραμμάτων. 

Σε σχέση με την Επικοινωνία μπορούν να συμβάλλουν στην  καλύτερη και αμεσότερη 
επικοινωνία με τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς τους φορείς την τοπική κοινωνία, 
την κεντρική διοίκηση, τις εκπαιδευτικές κοινότητες Αναφορές για τα παραπάνω γίνονται στα 
(Χαραλάμπους, 2008), (Μακρή, Βλαχόπουλος, 2015), (Προκοπιάδου 2009),  (Πιτσιάβας, 
Βλαχόπουλος, 2015), (Δημοσθενίδης, Χατζής, 2014) κ.α. 

 Τα λογισμικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις χρήσεις που προαναφέραμε είναι 
πολλά. Αναφέρουμε μερικά από αυτά όπως, λογισμικό για την επεξεργασία κειμένου, την 
δημιουργία λογιστικών φύλλων,  την δημιουργία παρουσιάσεων, την δημιουργία και ανάπτυξη 
βάσεων δεδομένων, εφαρμογές για την επικοινωνία με τρίτους, την υποστήριξη της 
αλληλογραφίας,  την δημιουργία των ωρολογίων προγραμμάτων, την ανάπτυξη ιστοσελίδας, 
εφαρμογές για την υλοποίηση ηλεκτρονικών τάξεων, εφαρμογές για χρονοπρογραμματισμό 
εργασιών κ.α.  

Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε επίπεδο Διοίκησης – Λήψης Αποφάσεων 
Για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο επίπεδο της Διοίκησης για την υποστήριξη στην λήψη 

αποφάσεων θα πρέπει να θέσουμε ως βασική προϋπόθεση την ικανότητα των διοικητικών 
στελεχών να εφαρμόσουν τις τεχνικές που θα αναφέρουμε. Τα τελευταία επιτεύγματα της 
επιστήμης της πληροφορικής στην επεξεργασία δεδομένων όπως τα Αρχιτεκτονήματα Δεδομένων 
(DataWarehousing) και η Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων(OLAP), η τεχνολογία της 
Εξόρυξης Γνώσης (DataMining) αλλά και η Μοντελοποίηση Διαδικασιών (ProcessModeling) 
αποτελούν σήμερα ένα σύγχρονο τεχνολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη εξελιγμένων 
εργαλείων υποστήριξης της διοίκησης στην λήψη αποφάσεων. 

Μοντελοποίηση Διαδικασιών 
Στην σύγχρονη δομή των οργανισμών χρησιμοποιείται συχνά η έννοια της διοίκησης των 

διαδικασιών. Ως διαδικασία μπορούμε να ορίσουμε ότι είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων το 
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οποίο στοχεύει σε ορισμένα αποτελέσματα τα οποία προσδίδουν αξία στον οργανισμό (Ζαβλανός 
2003). 

Για να περιγράψουμε μια διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια γλώσσα 
τυποποίησης – μοντελοποίησης.Η ανάγκη για μια τεχνητή γλώσσα μοντελοποίησης προήλθε 
κυρίως από την αδυναμία της φυσικής γλώσσας να εκφράσει μια αυστηρά τυποποιημένη 
αναπαράσταση μια οντότητας και αυτό επειδή μια φυσική γλώσσα είναι γενικά διφορούμενη και 
χρησιμοποιεί πλήθος πλεονασμάτων (Βουτσινάς, 2003). Υπάρχουν διαδικασίες η καθήκοντα τα 
οποία επαναλαμβάνονται πολλές φορές κατά την διάρκεια μια εργασίας και γι αυτό απαιτείται μια 
αυστηρά τυποποιημένη αναπαράσταση των διαδικασιών(Ζαβλανός, 2003). Η Αναπαράσταση 
αφορά στα τμήματα του συστήματος όπως ανθρώπους, εξοπλισμό, πληροφορίες, λογισμικό, 
υπηρεσίες, προϊόντα (Βουτσινάς, 2003). 

 Η μοντελοποίηση των διαδικασιών χρησιμοποιείται συχνά και βασίζεται στην γραφική 
απεικόνιση των διαδικασιών. Ικανοποιεί απαιτήσεις που αφορούν στην επικοινωνία με τους 
συνεργάτες, στην εδραίωση μια βάση για την κατανόηση και την ανάλυση της διαδικασίας στον 
σχεδιασμό των διαδικασιών, στην εκτίμηση των ανεπιθύμητων καταστάσεων και στην 
εκπαίδευση του προσωπικού. Για του λόγους αυτούς έχουν αναπτυχθεί γλώσσες μοντελοποίησης 
και ενδεικτικά αναφέρουμε την BPMNBusinessProcessModelingNotation που έχει ως στόχο την 
δημιουργία μιας αναπαράστασης η οποία θα είναι εύκολα κατανοητή από των σύνολο των 
ανθρώπων σε ένα οργανισμό (BPMN, 2010). 

 Η μοντελοποίηση διαδικασιών θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην διοίκηση των 
Εκπαιδευτικών μονάδων με την μοντελοποίηση διαδικασιών όπως της οργάνωσης μιας 
εκπαιδευτικής εκδρομής, την οργάνωση μίας εκδήλωσης, στην διαχείριση λειτουργιών που 
αφορούν στις άδειες  των εκπαιδευτικών, στην διενέργεια των εξετάσεων, στις διαδικασίες 
μεταφοράς των μαθητών κ.α.. 

Η Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων (OnLineAnalyticalProcessing 
Ο όρος On-LineAnalyticalProcessing (OLAP) προσδιορίζει ένα σύνολο εφαρμογών οι οποίες 

επιτρέπουν στον χρήστη να προσπελαύνει δυναμικά και να αναλύει σύμφωνα με τις ανάγκες του 
πλήθος αποθηκευμένων δεδομένων (Βουκελάτος κ.α. 2003). 

Η λειτουργία OLAP χαρακτηρίζεται από δυναμική, πολυδιάστατη ανάλυση, των δεδομένων 
του οργανισμού. Βασικός στόχος είναι  να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη, να βλέπει τα 
λειτουργικά δεδομένα του οργανισμού σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης, από το πιο αναλυτικό 
στο πιο συγκεντρωτικό και αντίστροφα, από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με μία 
ανθρωποκεντρική μεθοδολογία απαλλαγμένη από τεχνικά θέματα (Βουτσινάς, 2003). 

Τα OLAP συστήματα επαναδιαμορφώνουν τις πληροφορίες και τις αποθηκεύουν σε 
πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων παρέχοντας δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας σε ένα 
πλήθος διαφορετικών διαστάσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των στελεχών της εκπαίδευσης 
(Βουκελάτος κ.α. 2003). Η χρήση των συστημάτων OLAP διευρύνει το πεδίο αντίληψης των 
αποφασιζόντων και προοδευτικά αναπτύσσει τις δεξιότητές τους σε βαθμό που οι ίδιοι να 
βελτιώνουν τις αποφάσεις τους (Ραβασόπουλος, 2010).Στο επίκεντρο κάθε συστήματος OLAP 
βρίσκεται η έννοια του κύβου που ονομάζεται και πολυδιάστατος κύβος  ή υπερκύβος.  Ένας 
κύβος είναι μια δομή δεδομένων που μας επιτρέπει τη γρήγορη ανάλυση των δεδομένων αυτών.  
Αποτελείται από αριθμητικά δεδομένα που ονομάζονται Μέτρα, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 
Διαστάσεις. Κάθε διάσταση μπορούμε να την συνοψίσουμε με μια Ιεραρχία (Βουτσινάς, 2003). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σχήμα 2. Από τον πίνακα στον κύβο και στον υπερκύβο 
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Η διαδικασία ανάπτυξης ενός OLAP μοντέλου περιλαμβάνει τρείς φάσεις και είναι ο 
σχεδιασμός του OLAP μοντέλου, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της αποθήκης δεδομένων και 
τέλος η υλοποίηση του OLAP μοντέλου μέσω της εφαρμογής OLAP που θα επιλέξουμε.  

Εφαρμογή της αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων βλέπουμε στην διαχείριση των 
οικονομικών των Εκπαιδευτικών Μονάδων στο (Ραβασόπουλος, Βουτσινάς, 2010) και στην 
διαχείριση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο (Ραβασόπουλος κ.α. 2010). 

Η τεχνολογία της Εξόρυξης Γνώσης (DataMining) 
Κάθε χρόνο παράγονται τεράστιοι όγκοι δεδομένων από επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς τα όποια αποθηκεύονται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Η εξαγωγή χρήσιμης γνώσης 
από αυτά έχει ξεπεράσει κάθε όριο και η ανάγκη για μια νέα γενιά εργαλείων έχει δημιουργηθεί 
(Χαλκίδη, Βαζιργιάννης, 2005). Η εξόρυξη δεδομένων (DataMining) είναι μια τεχνική που 
έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη. Ορίζουμε την εξόρυξη πληροφορίας ως την διαδικασία 
χρήσης μιας η περισσοτέρων τεχνικών εκμάθησης υπολογιστών για την αυτόματη ανάλυση και 
εξαγωγή γνώσεων από δεδομένα που περιέχονται σε μια βάση δεδομένων. Ο σκοπός μιας 
συνεδρίας εξόρυξης πληροφορίας είναι να εντοπίσει τάσεις και πρότυπα στα δεδομένα. (RoigerR, 
Geatz, 2008). Ο όρος εξόρυξη δεδομένων είναι αυτός που έχει επικρατήσει και χαρακτηρίζει τη 
διαδικασία της εύρεσης δομών γνώσης οι οποίες με ακρίβεια περιγράφουν μεγάλα σύνολα 
πρωτογενών δεδομένων (Χαλκίδη, Βαζιργιάννης, 2005). Το  βασικό προτέρημα της μεθοδολογίας 
σε σύγκριση με τις παραδοσιακές στατιστικές μεθόδους είναι ότι δεν απαιτείται καμία υπόθεση 
εργασίας αλλά παρέχει αυτόματα υπό μορφή κανόνων ένα σύνολο επιβεβαιωμένων τέτοιων 
υποθέσεων εργασίας(Βουτσινάς, 2003).. 

Τρείς είναι οι κύριοι τύποι γνώσης που μπορούν να εξαχθούν αυτόματα με την μορφή 
κανόνων από τα δεδομένα και είναι οι κανόνες ταξινόμησης, οι κανόνες ομαδοποίησης και οι 
κανόνες συσχέτισης (Βουτσινάς, 2003). Με δεδομένη την ύπαρξη μιας κατάλληλα σχεδιασμένης 
και συνεχώς ενημερωμένης αποθήκης δεδομένων η τεχνολογία του DataMining μπορεί αποδοτικά 
να χρησιμοποιηθεί για την συστηματική ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων την άντληση πιθανά 
κρυμμένης γνώσης, τάσεων όπως συμβάντα στις σχολικές μονάδες, συσχετισμούς μαθητικών 
επιδόσεων και κοινωνικού προφίλ  αναγνώριση χαρακτηριστικών συμπεριφοράς πρόβλεψη για 
μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης πρόβλεψη αριθμού μαθητών ανά τύπο σχολείου , εξαγωγή 
προτύπων που αφορούν στο προφίλ των μαθητών καθώς και πρότυπα αξιολόγησης της μαθητικής 
επίδοσης (Βουκελάτος κ.α., 2002), (GnardellisT., BoutsinasB., 2000).  

Προϋποθέσεις για αποτελεσματική Αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
Για την ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή των ΤΠΕ. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρονται οι σημαντικότεροι από αυτούς οι οποίοι είναι ο εξοπλισμός των 
Εκπαιδευτικών Μονάδων με σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, η εξασφάλιση κατάλληλων 
χώρων, η κατάλληλη στελέχωση των Εκπαιδευτικών Μονάδων, η δικτύωση των Εκπαιδευτικών 
Μονάδων, η επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών, των εκπαιδευτικών και των χρηστών των 
συστημάτων, η διαρκή υποστήριξη και καθοδήγηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων σε θέματα 
ΤΠΕ, η παροχή κινήτρων για επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, η 
εξασφάλιση χρηματοδότησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων για την υποστήριξη των ΤΠΕ, η 
ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής αναφορικά με την στρατηγική της ένταξης των ΤΠΕ στην 
διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων η κουλτούρα της Εκπαιδευτικής Μονάδας και η θετική 
στάση των εκπαιδευτικών (Μακρή, Βλαχόπουλος, 2015), (Προκοπιάδου 2009). 

Συμπεράσματα 
Η ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων κάτω από 

κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην αποτελεσματική λειτουργία της 
Εκπαιδευτικής Μονάδας και κατά συνέπεια στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης της πληροφορικής όπως η 
Προτυποποίηση Διαδικασιών (ProcessModeling) τα Αρχιτεκτονήματα Δεδομένων 
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(DataWarehousing), η Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων (OLAP) και η τεχνολογία της 
Εξόρυξης Γνώσης (DataMining) αποτελούν σήμερα ένα σύγχρονο τεχνολογικό υπόβαθρο για την 
ανάπτυξη εξελιγμένων Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων που είναι απαραίτητα για 
την λειτουργία μιας Εκπαιδευτικής Μονάδας. Η υιοθέτηση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που προϋποθέτει ενιαία 
κεντρική πολιτική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Μονάδων και διαρκή 
επιμόρφωση των εμπλεκομένων μελών της. Στην εργασία αυτή έγινα μια αναφορά στις χρήσεις 
των ΤΠΕ στην Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων τόσο σε επίπεδο διαχείρισης αλλά και σε 
επίπεδο λήψης αποφάσεων. Έγινε επίσης μια αναφορά στα λογισμικά που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες τωνΕκπαιδευτικών Μονάδων. 
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Περίληψη 

Η επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών θεωρείται ένας από τους βασικότερους παράγοντες που 
επηρεάζουν την απόδοση των εκπαιδευτικών και την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Για το 
λόγο αυτό, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών έχει αναδειχθεί κύριο θέμα στη διερεύνηση 
αρκετών μελετών στο διεθνή χώρο, που κύρια όμως αφορούν τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι αυτούς της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη 
έρευνα έχει σκοπό να αναλύσει και να μελετήσει την επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της 
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.   
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ικανοποίηση, συνθήκες εργασίας, προσχολική αγωγή και εκπαίδευση 
Χρησιμοποιήστε 3 έως 5 λέξεις κλειδιά χωρισμένες με κόμμα 

Εισαγωγή 
Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών διερευνάται συστηματικά στον διεθνή 

χώρο αφού ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης κάθε ατόμου αποτελεί αποφασιστικής 
σημασίας παράγοντα για την αποδοτικότητα, τη δημιουργικότητα, την ψυχική και την κοινωνική 
ευημερία του ίδιου αλλά και των ατόμων του άμεσου περιβάλλοντός του  (Κάντας, 2009). 

Οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στην κοινωνία εδραίωσαν το άγχος, ως ένα 
χαρακτηριστικό του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, οπότε η μελέτη της  επαγγελματικής τους 
ικανοποίησης  κρίνεται αρκετά  σημαντική καθώς είναι σε θέση να επηρεάσει τόσο την υγεία του 
ατόμου όσο και την ίδια την διδακτική πράξη.  

Η παρούσα έρευνα διερευνά το πώς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν την καθημερινότητά 
τους στο νηπιαγωγείο που υπηρετούν, πόσο ικανοποιημένοι είναι από το επάγγελμά τους, ποιες 
συνθήκες σχετίζονται με την ικανοποίησή τους, ποιοι παράγοντες επιδρούν στην άσκηση του 
επαγγέλματός τους και ποιοι από αυτούς διαφοροποιούνται από το κατά πόσο ικανοποιημένοι 
αισθάνονται οι ίδιοι. Και αυτό είναι σημαντικό επειδή η ικανοποίηση συνδέεται με την ποιότητα 
και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση. 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Επαγγελματική  ικανοποίηση 

Εννοιολογική αποσαφήνιση της επαγγελματικής ικανοποίησης 
Μέρος της καθαυτό ικανοποίησης του ανθρώπου είναι και η εργασιακή ικανοποίηση, η οποία 

είναι πολύ βασική για το αυτοσυναίσθημα του ατόμου, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε το χρόνο που 
αναλώνει στην εργασία κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει από ορισμούς για την επαγγελματική ικανοποίηση στην 
προσπάθεια των μελετητών να οριοθετήσουν  το φάσμα της, αλλά και να αναλύσουν την 
πολυδιάστατη φύση της. Έπειτα από προσεκτικότερη μελέτη των βιβλιογραφικών πηγών 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός για την 
επαγγελματική ικανοποίηση μεταξύ των επιστημόνων (Πυργιωτάκης, 1992).  

Οι έρευνες προσέγγισαν το φαινόμενο της επαγγελματικής ικανοποίησης με διαφορετικό 
τρόπο, οι ερευνητές όμως συμφωνούν  στο ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια 
πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή και συνίσταται από πολλά επιμέρους στοιχεία 
(Κουστέλιος, 2001), (Ματσαγγούρας & Μακρή-Μπότσαρη, 2003),  (Μπρούζος, 2004) χωρίς 
όμως, να αρνούνται και την ύπαρξη μιας σφαιρικής ικανοποίησης γενικά από την εργασία (Perie  
et al., 1997).  
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Θεωρητικές προσεγγίσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης 
Ιδιαίτερα διαφωτιστική για την έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι η «θεωρία των 

κινήτρων» του Maslow (Maslow, 1970). Η παραπάνω θεωρία συνδέει την  επαγγελματική 
ικανοποίηση με την ικανοποίηση των πέντε ιεραρχικών αναγκών του ατόμου. 

Στενά συνδεδεμένη με την παραπάνω θεωρία είναι και η «θεωρία των δυο παραγόντων» που 
έχει σαν κύριο εκφραστή της τον Herzberg (Herberg, 1968), ο οποίος διακρίνει δύο ειδών 
παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση και διαμορφώνουν την εργασιακή 
συμπεριφορά των εργαζομένων, τους ενδογενείς και τους εξωγενείς. 

Λίγο αργότερα διατυπώθηκε η «θεωρία του Alderfer», η οποία επισημαίνει ότι η 
επαγγελματική ικανοποίηση εξαρτάται από την ικανοποίηση τριών ειδών αναγκών: α) της 
ύπαρξης, β) της σχέσης και γ) της ανάπτυξης, προσωπικής και ψυχολογικής (Παπάνης & Ρόντος, 
2005). 

Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα κινείται η «διπολική θεωρία Χ και Υ» (MacGregor,1960). 
Σύμφωνα με τη θεωρία Χ, οι άνθρωποι εκ φύσεως αποστρέφονται την εργασία, ενώ από την άλλη 
μεριά, η θεωρία Υ υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από αυτονομία και 
δημιουργικότητα. 

Ακολούθως η «θεωρία της ισότητας» (Adams, 1965) αλλά και η «θεωρία της κοινωνικής 
ανταλλαγής» (Thibaut & Kelly, 1959). 

Επίσης η «θεωρία των κινήτρων επίτευξης» (Murray, 1938) και η «θεωρία της προσδοκίας», 
η οποία διατυπώθηκε από τον Vroom. Ο Vroom εκφράζει την άποψη ότι η επαγγελματική 
παρακίνηση του ατόμου προσδιορίζεται από τις πεποιθήσεις του για: α) τη σχέση ανάμεσα στην 
προσπάθεια που κάνει και την απόδοσή της, β) τη σχέση ανάμεσα στη δουλειά που κάνει και τα 
αποτελέσματα που αποφέρει, και γ) το πόσο τα αποτελέσματα από την εργασία του είναι 
επιδιωκόμενα και επιθυμητά (Vroom, 1964). 

Ακολούθως η «θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας» (Turner & Lawrence, 1965), που 
θεωρεί ως παράγοντες ικανοποίησης: α) την ποικιλία στην εργασία, β) το επίπεδο αυτονομίας των 
εργαζομένων, γ) την αλληλεπίδραση και τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση κατά την εκτέλεση μιας 
εργασίας, δ) το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και ε) την ευθύνη των εργαζομένων. 

Ομοίως η «θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας» (Oldham & Hackman, 1975), που 
αναφέρεται στην ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της εργασίας που επηρεάζουν τη 
στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων. α) ποικιλία δεξιοτήτων, β) η ταυτότητα του έργου, 
γ) η σπουδαιότητά του, δ) η αυτονομία και ε) η ανατροφοδότηση     Ενώ η «θεωρία της επιρροής»  
(Locke, 1976) πρεσβεύει ότι η ικανοποίηση που αντλεί το άτομο από την εργασία του καθορίζεται 
από τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που θα επιθυμούσε από την εργασία του και σε αυτό που 
πραγματικά έχει. 

Τέλος η «θεωρία της στοχοθέτησης» αναφέρεται στην αναγκαιότητα διατύπωσης ενός 
σαφούς και συγκεκριμένου στόχου για κάθε εργασία (Latham & Locke, 1979). 

Η σημασία της ικανοποίησης από την εργασία 
Η εργασιακή ικανοποίηση είναι πολύ σημαντική για την απόδοση των εργαζομένων. Τα 

άτομα που είναι ικανοποιημένα από την εργασία τους έχουν περισσότερα κίνητρα, προσπαθούν 
περισσότερο και είναι πιθανότερο να εργαστούν αποτελεσματικότερα. Αντίθετα όσοι 
αντιμετωπίζουν δυσάρεστες καταστάσεις στην εργασία τους εργάζονται λιγότερο αποτελεσματικά 
(Kwong et al., 2010). 

Οι Judge, Hanisch and Drankoski υποστήριξαν ότι είναι απαραίτητο για τη διοίκηση ενός 
οργανισμού να γνωρίζουν τους παράγοντες που ίσως να επηρεάζουν την ικανοποίηση των 
εργαζομένων. Επίσης όπως αναφέρουν χρειάζεται να ενισχύσουν αυτούς τους παράγοντες, καθώς 
σε τελική ανάλυση συμβάλουν στην βελτίωση τόσο των εργαζομένων όσο και του οργανισμού 
(Judge et al., 1995). 

Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση 
Έγιναν πολλές προσπάθειες από τους ερευνητές για να προσδιοριστούν οι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση οι οποίοι θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως εξής: 
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Εσωγενείς παράγοντες: είναι αυτοί που αναφέρονται στο περιεχόμενο και τις διαστάσεις της 
εργασία που σχετίζονται με θέματα όπως: α) η ελευθερία επιλογών στον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας, β) η ποικιλία δραστηριοτήτων, γ) η αξιοποίηση δεξιοτήτων, δ) ο βαθμός 
υπευθυνότητας, ε) οι ευκαιρίες για προσωπικό έλεγχο, στ) η ανατροφοδότηση κ.α.  

Εξωγενείς παράγοντες: Αναφέρονται στο πλαίσιο διεξαγωγής της εργασίας και περιλαμβάνει 
στοιχεία όπως: α) οι εργασιακές συνθήκες β) το ωράριο, γ) οι οικονομικές απολαβές, δ) η 
ασφάλεια, ε) η ηγεσία, στ) η εποπτεία από τον προϊστάμενο, ζ) οι διαπροσωπικές σχέσεις ός 
υπευθυνότητας, ε) οι ευκαιρίες για προσωπικό έλεγχο, στ) η ανατροφοδότηση κ.α. 

Ατομικοί παράγοντες: που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
ατόμου και τις προηγούμενες εμπειρίες του, και επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίησή του. 
Περιλαμβάνουν στοιχεία όπως: α) την ηλικία, β) το φύλο και γ) το μορφωτικό επίπεδο. 
(Σαλωνίτης, 2002). 

Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών ως παράγοντας της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου 

Η ποιότητα είναι έννοια σύνθετη και ιδεολογικά φορτισμένη με το νοηματικό της 
περιεχόμενο να προσδιορίζεται κάθε φορά διαφορετικά και να αντανακλά την ιστορική συγκυρία 
και τις κατά περίπτωση επικρατούσες συνθήκες. 

Αλλά και η σχολική πραγματικότητα είναι σύνθετη και περίπλοκη, προσδιορίζεται και 
αλλάζει διαρκώς από πληθώρα εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων (Σολομών, 1999) 

Επίσης, η εκπαιδευτική πράξη επιτελείται στις σχολικές μονάδες, έτσι ώστε προϋπόθεση για 
τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Ώστε σημαντικοί παράγοντες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου αποτελούν  οι παράγοντες 
πλαισίου της κάθε σχολικής μονάδας αλλά και οι παράγοντες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Απουσία επαγγελματικής ικανοποίησης και εξουθένωση 
Οι έννοιες επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση έχουν σαφώς 

διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικές αιτίες, αν και μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
επαγγελματική ικανοποίηση οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση. Η σχέση των δύο 
διαστάσεων  αν και φαίνεται αντιστρόφως ανάλογη είναι πολύπλοκη. Η μειωμένη επαγγελματική 
ικανοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση ή και το αντίθετο, αλλά μπορεί 
να εμφανιστεί και ανεξάρτητα από αυτή. Επιπλέον μπορεί να είναι και τα δύο αποτέλεσμα 
άσχημων εργασιακών συνθηκών (Κάντας, 1998). Βασικά, οι παράγοντες που επιδρούν θετικά 
στην επαγγελματική εξουθένωση επιδρούν αρνητικά στην επαγγελματική ικανοποίηση και το 
αντίστροφο. 

Συμπερασματικά, το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών είναι ένα σοβαρό φαινόμενο 
που έχει αρνητική επίδραση στην σωματική και ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση, αλλά και 
στην επαγγελματική τους ικανοποίηση δημιουργώντας αρνητικά συναισθήματα για την εργασία. 
Παράλληλα, το έντονο στρες έχει καταστροφικές επιπτώσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης 
και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 

Το Επαγγελματικό Έργο των Εκπαιδευτικών της Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης 

Το θεσμικό πλαίσιο για την προσχολική εκπαίδευση 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  παραμένει ένα σύστημα συγκεντρωτικό με ορισμένα 

χαρακτηριστικά αποσυγκέντρωσης, ώστε ένα πλήθος νόμων  και  προεδρικών διαταγμάτων 
κανονίζει καθετί στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), οπότε και στην 
προσχολική αγωγή & εκπαίδευση. 

Το θεσμικό πλαίσιο του νηπιαγωγείου βασικά είναι αποτυπωμένο στο Ν. 1566/1985 (Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις), στο Π.Δ. 
200/1998 (Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων), Ν. 2525 /97 Καθιέρωση της λειτουργίας του 
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Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στο ΦΕΚ 1420 8/8/2007 (Ωρολόγιο πρόγραμμα Κλασικού 
Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου). 

Εκτός από το χαρακτήρα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος γίνεται αναφορά: 
στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, στην οργάνωση 
και λειτουργία των νηπιαγωγείων, στο εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων, στα 
καθήκοντα και δικαιώματα των νηπιαγωγών, στο σύλλογο διδασκόντων των νηπιαγωγείων, & 
στην αξιολόγηση των νηπιαγωγών. 

Το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης  
Όπως εύστοχα παρατηρεί η Hoegemann καθώς οι βαθμίδες στους εκπαιδευτικούς 

ανεβαίνουν, ψηλώνει και η εκτίμηση που η κοινωνία τρέφει γι’ αυτούς.  Έτσι ο καθηγητής 
Πανεπιστημίου εκτιμάται περισσότερο από τον καθηγητή Λυκείου –Γυμνασίου, ο εκπαιδευτικός 
πρωτοβάθμιας λιγότερο και ο εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας, καθώς βρίσκεται ιεραρχικά 
τελευταίος ελάχιστα (Hoegemann,  2000). Σύμφωνα με τον David και άλλους, οι εκπαιδευτικοί 
προσχολικής ηλικίας, έχουν χαμηλό προφίλ, πληρώνονται λιγότερο, είναι κυρίως γυναίκες και ένα 
απλό στοιχείο που ενδέχεται να παίζει υποτιμητικό ρόλο είναι η ηλικία των μαθητών τους (David 
et al., 1996). 

Ευτυχώς, η σημαντικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης αναγνωρίζεται διαρκώς και 
περισσότερο από την επιστήμη αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, οπότε σημειώνεται κάποια 
πρόοδος και στην ελληνική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. 

Συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 
Πέρα από το θεσμικό πλαίσιο και μεταξύ των παραγόντων που επιδρούν στην άσκηση του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης συγκαταλέγονται και οι 
συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Ο χώρος του σχολείου και το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον διαμορφώνουν ιδιαίτερες 
συνθήκες εργασίας, οι οποίες προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα όρια και τις δυνατότητες του 
εκπαιδευτικού να ασκήσει αποτελεσματικά το επάγγελμά του, καθώς και την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου. (Γερμανός, 2003), (Ματσαγγούρας, 2001) τα γεωγραφικά δημογραφικά 
οικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας, η σύνθεση του συλλόγου το 
επαγγελματικό προφίλ του διευθυντή οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, αλλά και με 
την/ον Προϊστάμενη/ο, με τον Διευθυντή η συνεργασία με τους γονείς η κοινωνική προέλευση 
των μαθητών και το κοινωνικό γνωστικό επίπεδο η ενδοσχολική επιμόρφωση  και η  ανάγκη της 
επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών υπογραμμίζεται και από τους Everard και 
Morris (Everard &Morris, 1999) αλλά και ο εκσυγχρονισμός της βασικής εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Μλεκάνης, 2005) και τέλος οι αποδοχές. 

Ερευνητικό Πλαίσιο 

Μεθοδολογία 

Σκοπός 
Να διερευνηθούν οι συνθήκες εργασίας ως παράγοντας που επηρεάζει την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

Στόχοι 
Να καταφανούν οι συνθήκες εργασίας  που σχετίζονται με  την επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών   προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 
Να εντοπιστεί η δυνατότητα αύξησης της επαγγελματικής ικανοποίησης των παραπάνω 

εκπαιδευτικών. 

Ερευνητικά ερωτήματα 
-Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών; 
-Πόσο ικανοποιημένοι είναι ; 
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-Ποιες συνθήκες εργασίας επηρεάζουν την επαγγελματική  τους ικανοποίηση ; 
-Ποιοι παράγοντες,  επιδρούν στην άσκηση του επαγγέλματος τους και ποιοι από αυτούς 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο επαγγελματικής τους ικανοποίησης και ποιοι όχι; 
-Ποιοι τρόποι θα συμβάλλουν στην μελλοντική επαγγελματική  τους ικανοποίηση; 

Δείγμα  
Το δείγμα προέκυψε, μέσω της απλής τυχαίας δειγματοληψίας ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής & εκπαίδευσης που ανήκουν στη Β΄(Δυτική) Δ/νση ΠΕ 
Θεσ/νίκης αλλά και στην Α΄(Ανατολική) Δ/νση ΠΕ Θεσνίκης. Τελικά οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα  είναι 102 εκπαιδευτικοί. 

Πληθυσμός της έρευνας 
Ορίζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών  προσχολικής αγωγής & εκπαίδευσης σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. 

Ζητήματα Δεοντολογίας 
Η έρευνα φαίνεται δεοντολογικά αποδεκτή σύμφωνα με τις αρχές της ΑΡΑ. (Ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο, εμπιστευτικά δεδομένα, εγκυρότητα – αξιοπιστία, σαφής μεθοδολογία, 
κατάλληλο εργαλείο &  δείγμα, ορθή & ακριβής παρουσίαση δεδομένων, τριγωνοποίηση, 
μελετώντας ανάλογες έρευνες, ελκυστικό ερωτηματολόγιο) 

Ερευνητικό Εργαλείο 
Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου για να είναι εύκολη η 

συμπλήρωση, κωδικοποίηση και ανάλυση. Εφαρμόστηκε  πιλοτικά έγινε έλεγχος επανασχεδίαση, 
αποστολή και επιστροφή 

Στατιστική Ανάλυση 
Τα δεδομένα αφού συλλέχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε μία βάση 

δεδομένων του SPSS.  Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση και πιο συγκεκριμένα ανάλυση 
συχνοτήτων και υπολογισμός μέτρων θέσης και διασποράς και γραφική απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων της ανάλυσης συσχέτισης. Μετά εφαρμόστηκε επαγωγική στατιστική 
εφαρμόζοντας την ανάλυση συσχέτισης και τον έλεγχο διαφοράς μέσων ανεξαρτήτων δειγμάτων 

Ως προς τις ονομαστικές μεταβλητές έχει επιτευχθεί ανάλυση συχνοτήτων, και ως προς τις 
συνεχείς έχουν υπολογιστεί τα μέτρα θέσης και διασποράς, ενώ ως προς τις κατηγορικές 
μεταβλητές έχει επιτευχθεί ανάλυση συχνότητας των απαντήσεων, γραφική απεικόνιση των 
δεδομένων, και υπολογισμός των μέτρων θέσης και διασποράς. Εφαρμόστηκαν συσχετίσεις  Χ2  
για τη μελέτη ύπαρξης συσχέτισης ανάμεσα σε κατηγορικές μεταβλητές. Αναφορικά με τις 
συνεχείς μεταβλητές, εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson. Εφαρμόστηκε επίσης 
ανάλυση διασποράς ANOVA σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ως προς τον κάθε παράγοντα που 
προτρέπει ή εμποδίζει τον εκπαιδευτικό να εργαστεί αποτελεσματικά σε σχέση με το πόσο 
δηλώνουν επαγγελματικά ικανοποιημένοι. 

Τέλος, εφαρμόστηκε στατιστικός έλεγχος διαφοράς μέσων ανεξαρτήτων δειγμάτων ανάμεσα 
στους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Π.Ε. 
Δυτικής Θεσσαλονίκης σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 

Αποτελέσματα 
Περιγραφική Ανάλυση 
Προσωπικά Στοιχεία 

Η συντριπτική πλειοψηφία (94%) είναι γυναίκες, 63% είναι ηλικίας 41-50 ετών, 71% 
έγγαμοι, 55% έχουν 2 παιδιά. 
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Κατά μέσο όρο, σε μια σχολική μονάδα φοιτούν τριάντα τέσσερα παιδιά νήπια και προνήπια 
σε  κάθε τμήμα φοιτούν 19 νήπια και προνήπια, σε αναλογία 12 προς 7 αντιστοίχως και 
εργάζονται τρείς εκπαιδευτικοί κατά μέσο όρο σε μια σχολική μονάδα    Το 61% των 
συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών δηλώνει πως το οικονομικό επίπεδο των γονέων των 
μαθητών τους είναι μάλλον χαμηλό.  Το 54%  δηλώνει πως το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 
των μαθητών τους είναι μάλλον χαμηλό. Το 47% δηλώνει πως το επίπεδο των  μαθητών τους, 
γνωστικά,  είναι μάλλον υψηλό, ενώ 39% υποστηρίζει μάλλον χαμηλό.  Το 60%  δηλώνει πως το 
επίπεδο των  μαθητών τους, ψυχοκοινωνικά,  είναι μάλλον υψηλό. 

Οι παράγοντες που ορίζουν την κατάσταση του διδακτηρίου, τοποθετημένοι σε φθίνουσα 
σειρά, ως προς την επάρκεια, παρουσιάζονται παρακάτω: πρώτος ο παράγοντας σχετικά με τη 
θέρμανση των χώρων διδασκαλίας, μετά ο παράγοντας σχετικά με το φωτισμό και εξαερισμό των 
χώρων διδασκαλίας, ύστερα ο παράγοντας σχετικά με τη λειτουργικότητα και άνεση των χώρων 
διδασκαλίας, ακολούθως ο παράγοντας σχετικά με την καταλληλότητα και την άνεση των χώρων 
υγιεινής για τα νήπια, μετά σχετικά με την άνεση των χώρων υγιεινής για τους εκπαιδευτικούς, 
ύστερα σχετικά με το χώρο υποδοχής νηπίων-γονέων κατά την ώρα προσέλευσης-αποχώρησης, 
στη συνέχεια σχετικά με την άνεση του χώρου που καταλαμβάνει το γραφείο, κατόπιν σχετικά με 
τους βοηθητικούς χώρους και τέλος σχετικά με τους χώρους αποθήκευσης. 

Όσον αφορά την κατάσταση εξοπλισμού της σχολικής μονάδας, πιο επαρκής κρίνεται από 
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, η κατάσταση εξοπλισμού της σχολικής μονάδας πρώτα ως προς το 
παιδαγωγικό υλικό, μετά ως προς το εποπτικό υλικό και τέλος ως προς το τεχνολογικό/ψηφιακό 
υλικό. 

Ως προς την κατάσταση του εξωτερικού χώρου, πρώτα λοιπόν παρουσιάζεται επάρκεια ως 
προς την επίβλεψη των νηπίων από την/τον νηπιαγωγό, μετά ως προς την έκταση σε σχέση με τον 
αριθμό νηπίων, ύστερα ως προς την ποσότητα πρασίνου, κατόπιν ως προς τον ψυχαγωγικό-
αθλητικό εξοπλισμό και τέλος ως προς την ποικιλία διαμορφωμένων επιπέδων. 
 
Συνεργασία Κλίμα Σχολικής Μονάδας 

Το 63% των συμμετεχόντων/ουσών κρίνει επαρκή τη συνεργασία με τον/την προϊστάμενο/η 
του νηπιαγωγείου. Το 62% , κρίνει επαρκή τη συνεργασία με τους συναδέλφους και το 42% των 
συμμετεχόντων κρίνει μάλλον επαρκή τη συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο. Επίσης το 50% 
των συμμετεχόντων/ουσών κρίνει μάλλον επαρκή τη συνεργασία με τον Διευθυντή Π.Ε.  και το 
20% επαρκή. Ακολούθως το 59% κρίνει επαρκή τη συνεργασία με τους γονείς και το 40 % 
μάλλον επαρκή. Τέλος το 51% των συμμετεχόντων κρίνει καλό, το κλίμα της σχολικής μονάδας 
και το 41% το κρίνει πολύ καλό.  
 
Αναγνώριση και Αμοιβή του Εκπαιδευτικού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Ποικίλες είναι οι απόψεις των συμμετεχόντων για το κοινωνικό κύρος του εκπαιδευτικού. 
Ακόμα το 47% των συμμετεχόντων/ουσών κρίνει ανεπαρκείς τις οικονομικές απολαβές του ως 
προς την εξασφάλιση μιας άνετης ζωής, και το 59% των συμμετεχόντων κρίνει ανεπαρκείς τις 
οικονομικές απολαβές του ως προς τη σχέση με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της εργασίας. 
Επίσης το 39% των συμμετεχόντων κρίνει ανεπαρκείς τις οικονομικές απολαβές του ως προς τις 
απολαβές άλλων δημοσίων υπαλλήλων και το 33% μάλλον ανεπαρκείς. 
 
Ικανοποίηση από το Επάγγελμα 

Αξιοσημείωτο είναι πως το 55% είναι ικανοποιημένοι και το 32% πολύ ικανοποιημένοι από 
το επάγγελμά τους. Όμως το 67% των συμμετεχόντων δηλώνει πως θα ήθελε να αλλάξουν οι 
συνθήκες εργασίας στο σχολείο όπου εργάζονται. Επίσης το 64% δηλώνει πως δε θα εγκατέλειπε 
το επάγγελμα και το 23% θα το εγκατέλειπε για μια άλλη θέση στη δημόσια εκπαίδευση με 
μεγαλύτερο μισθό. 
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Κατόπιν βρέθηκε πως η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής 
και εκπαίδευσης διαφοροποιεί τους παρακάτω παράγοντες ως προς το επίπεδο σημαντικότητας 
που κρίνουν ότι ενέχουν στην άσκηση του επαγγέλματός  τους: τις αποδοχές τους, τα αναλυτικά 
προγράμματα, την  οργανικότητα  της σχολικής τους μονάδας,  τα προβλήματα κοινωνικής 
συμπεριφοράς των μαθητών τους, την πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού δυναμικού της 
σχολικής τους μονάδας, το επίπεδο των μαθητών τους, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους εξέλιξη, 
το κύρος του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης,  τα 
εξωδιδακτικά  καθήκοντα, την συνεργασία με τους συναδέλφους, με τον/την προϊστάμενο/η, με τη 
σχολική σύμβουλο, με τους γονείς, το κλίμα που επικρατεί στη σχολική τους μονάδα, την παραμονή 
τους στο ίδιο σχολείο για πολλά χρόνια, τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, το σύστημα παροχής 
αδειών, την υγειονομική τους ασφάλεια, τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και τον συνδικαλισμό. 

Αντίθετα το κατά πόσο είναι επαγγελματικά ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί δεν 
διαφοροποιεί τους παρακάτω παράγοντες ως προς το επίπεδο  σημαντικότητας που κρίνουν ότι 
ενέχουν αυτοί στην άσκηση του επαγγέλματός τους: το ωράριο του μαθητή,  τον αριθμό των  
μαθητών στην τάξη τους, το διδακτήριο στο οποίο στεγάζεται το σχολείο τους, τα διαθέσιμα ποσά 
για τις δαπάνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, το εναλλασσόμενο ωράριο (βάρδια), το 
εναλλασσόμενο ωράριο στο ολοήμερο τμήμα,  τα μέσα διδασκαλίας της σχολικής τους μονάδας, το 
οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων των μαθητών τους, την αρχική επαγγελματική τους 
εκπαίδευση, τις ευκαιρίες για την επαγγελματική τους εξέλιξη, το διδακτικό τους ωράριο, τα 
οικογενειακά τους προβλήματα, την απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο τους, τους λόγους 
υγείας τους, τις συχνές μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο, τη διοικητική οργάνωση, την εφαρμογή 
της αξιολόγησης, τις διακοπές και τις αργίες. 
 
Συμπεράσματα / Συζήτηση / Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα μέσα από το δείγμα της έδωσε σημαντικά και αξιόπιστα στοιχεία για την 
ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από τις 
συνθήκες εργασίας τους. 

Τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: Η συντριπτική πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής είναι ακόμα γυναίκες, και οι μισοί/ές έχουν πια Πτυχίο 
ΤΕΠΑΕ, επίσης οι μισοί/ές έχουν διοριστεί με την επετηρίδα και οι άλλοι/ες μισοί/ές με τον 
ΑΣΕΠ. Ακόμα η συνεργασία και το σχολικό κλίμα κρίνονται ικανοποιητικά ενώ οι οικονομικές 
απολαβές ανεπαρκείς. Ποικίλες όμως, είναι οι απόψεις των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών για το 
κύρος του επαγγέλματός τους. Τέλος παρά τις συνθήκες εργασίας τους οι συμμετέχοντες/ουσες  
είναι ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Στο μέλλον θα είναι ικανοποιημένοι αν παραμείνουν 
στη σχολική τους μονάδα και αν ο/η προϊστάμενος/η απαλλαχτεί από τα διδακτικά του/της 
καθήκοντα. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να φανούν χρήσιμα για άλλες έρευνες. Το γεγονός 
ότι η έρευνα αφορά έναν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κλάδο μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα 
ώστε να ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες που να εστιάζουν σε άλλες ειδικότητες, ενώ μπορεί 
να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες και μέσα από τη συσχέτιση δεδομένων. 

Βασικά τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες 
κατευθύνσεις και στο πλαίσιο διαφόρων επιστημονικών περιοχών, όπως η επαγγελματική 
ψυχολογία, η κοινωνιολογία της εργασίας, η δημόσια διοίκηση κλπ, ενώ είναι  χρήσιμα για τη 
χάραξη αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Προφανώς μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα σε πανελλαδική κλίμακα 
να δώσει περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ικανοποίηση των συγκεκριμένων εκπ/κών. 
Ίσως μια ποιοτική έρευνα, που θα εστίαζε περισσότερο στις απόψεις και τα συναισθήματα των 
εκπαιδευτικών, θα ήταν  βοηθητική. Ακόμη καλύτερη όμως προσέγγιση θα ήταν η τριγωνοποίηση 
(συνδυασμός μεθόδων) εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ποιοτικής 
έρευνας. 
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Περίληψη 
Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει το βαθμό δυνατότητας εφαρμογής του Κοινού 
Πλαισίου Αξιολόγησης, ως αυτοαξιολογικού εργαλείου, στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Αφορά στη συμμετοχή των Διευθυντών 
ως στελεχών διοίκησης, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενεργειών στον εκπαιδευτικό οργανισμό 
τους, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του. Ο βαθμός δυνατότητας για την 
εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ερευνάται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ερωτηματολογίου 
σε ένα δείγμα Διευθυντών Σχολικών μονάδων. Στη συνέχεια, αναλύονται τα πορίσματα της πιλοτικής 
έρευνας με εργαλείο το ερωτηματολόγιο και αναγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Οι 
απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα δείχνουν τις θετικές τους στάσεις και προθέσεις, καθώς και τη 
δυνατότητα φιλοδοξίας για μια προτεινόμενη πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, ως 
εφαρμοσμένου και επιτυχημένου αυτοαξιολογικού μοντέλου σε ελληνικούς οργανισμούς εκπαίδευσης  
Λέξεις κλειδιά: Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Εργαλείο Ποιότητας, Αυτοαξιολόγηση, Ηγεσία 

Εισαγωγή 
Henry Ford: «Ποιότητα σημαίνει ότι κάνουμε το σωστό, όταν κανείς δε βλέπει» 
Η ποιότητα ως έννοια είναι υποκειμενική και η διαφορετική απόδοση της ερμηνείας της 

οφείλεται στον τρόπο που ο κάθε άνθρωπος την αντιλαμβάνεται και την ορίζει. Για τους 
επιστήμονες, μελετητές και ερευνητές, η δυσκολία στον ακριβή ορισμό της ποιότητας φαίνεται ότι 
οφείλεται στη διάκριση της απόλυτης και της σχετικής έννοιάς της. Σύμφωνα με την απόλυτη 
έννοιά της, η λέξη ποιότητα συνδέεται με την τελειότητα, την ομορφιά, τη διαχρονικότητα, το 
εξαιρετικό (Ζαβλανός, 2002), ενώ  σύμφωνα με τη σχετική της έννοια, συνδέεται με την 
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, καθώς και με το βαθμό συμφωνίας προϊόντων ή 
υπηρεσιών με συγκεκριμένες προδιαγραφές (Dale, 1999). Στην προσπάθεια ορισμού της έννοιας 
ποιότητας, αναφέρουμε ενδεικτικά τον Crosby (1995), ο οποίος ορίζει την ποιότητα για ένα είδος 
(προϊόν ή υπηρεσία) ως τη συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη. 
Η ικανοποίηση του πελάτη μεγαλώνει, όταν η σημερινή απόδοση του αγαθού (υπηρεσίας ή 
προϊόντος) είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη (Deming, 1986). 

Ο προσδιορισμός της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση και ειδικότερα η σχεδίαση ή η 
πρόταση ενός εργαλείου αποτίμησής της, αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνητικών προσπαθειών 
και δημοσιεύσεων, γεγονός που επαληθεύει το αυξημένο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού και 
ακαδημαϊκού κόσμου. Θεωρείται δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα εξαιτίας της σύνθετης και 
ιδεολογικά φορτισμένης έννοιας, η οποία ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές, ιστορικές 
συγκυρίες, τις ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές και τους στρατηγικούς στόχους που 
επιδιώκονται, νοηματοδοτείται διαφορετικά (Δαγκλής, 2008). 

Ειδικότερα στη σημερινή εποχή που η εφαρμογή της αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς της χώρας μας εγείρει πληθώρα επιστημονικών και συνδικαλιστικών αντιδράσεων, η 
πρόταση ενός εργαλείου αυτοξιολόγησης ποιότητας στην εκπαίδευση, όπως το ΚΠΑ, απαιτεί 
διερεύνηση και ερευνητική τεκμηρίωση του βαθμού ετοιμότητας και αποδοχής του. Ωστόσο, 
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Η πρωτοβουλία για να ξεκινήσει μια ποιοτική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας ΚΠΑ, πρέπει να 
βασίζεται σε μια σαφή απόφαση από την ηγεσία και με διαβούλευση με όλους τους εργαζομένους 
στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Πράγματι φαίνεται αρχικά δύσκολο και άγνωστο για την ηγεσία 
και τους εργαζόμενους να δουν τη διοικητική διαχείριση και την πορεία του εκπαιδευτικού τους 
ιδρύματος μέσα από την ανάλυση της βαθμολογίας. Η αρχική ευαισθητοποίηση εφαρμογής του 
ΚΠΑ θα αναδειχθεί στο τέλος της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, για την οποία ο εκπαιδευτικός 
οργανισμός θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τις δομές του και τις λειτουργίες του μέσα 
από εργαλεία διοίκησης ποιότητας (EIPA, 2010). 

Η συμπεριφορά των ηγετών ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος προσανατολίζεται στη δημιουργία 
σαφήνειας και ενότητας σκοπού και ενός περιβάλλοντος, στο οποίο να διαπρέπει το ίδιο το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα και το ανθρώπινο δυναμικό του. Οι ηγέτες ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 
οφείλουν να  

 υποδεικνύουν τον προσανατολισμό του,  
 αναπτύσσουν την αποστολή, το όραμα και τις αξίες του,  
 παρέχουν κίνητρα και υποστηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό του,  
 λειτουργούν ως πρότυπα,  
 αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και ελέγχουν το σύστημα διοίκησης του εκπαιδευτικού 

οργανισμού και επιθεωρούν την απόδοση και τα αποτελέσματά του, 
 είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση της απόδοσης και προετοιμάζονται για το μέλλον και 

την εκπλήρωση της αποστολής του,  
 είναι οι συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και του εκπαιδευτικού 

οργανισμού τους και τέλος  
 είναι υπεύθυνοι για το χειρισμό των σχέσεων με τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 

και τη διασφάλιση των αναγκών τους (EIPA, 2010). 
Κύριος σκοπός της παρούσης εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των στάσεων των διοικούντων 

της εκπαίδευσης στην προσέγγιση της αυτοαξιολόγησης, με την ενδεχόμενη εφαρμογή του ΚΠΑ, 
ως εφαρμοσμένου και επιτυχημένου εργαλείου ΔΟΠ σε Δημόσιους Οργανισμούς. Συγκεκριμένα 
αποσκοπεί να διερευνήσει το βαθμό δυνατότητας εφαρμογής του ΚΠΑ, ως αυτοαξιολογικό 
εργαλείο, στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών (Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Δημοτικά σχολεία) και αφορά στη συμμετοχή των 
Διευθυντών -στελεχών διοίκησης– στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενεργειών στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό τους, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητάς του. 

Μεθοδολογία της έρευνας 
Για τη διερεύνηση του βαθμού δυνατότητας εφαρμογής του ΚΠΑ στο προαναφερθέν δείγμα 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με το πρόγραμμα του 
Google Drive, η αποστολή του οποίου πραγματοποιήθηκε από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των 
ερευνητών στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των διευθυντών/ντριών, σε μορφή 
ηλεκτρονικής φόρμας. Η ηλεκτρονική αποστολή και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
διασφάλισε σε απόλυτο βαθμό την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Παράλληλα με το 
ερωτηματολόγιο, απεστάλη στους συμμετέχοντες και ένα εισαγωγικό σημείωμα, στο οποίο 
καταγράφηκαν διεξοδικά, ο σκοπός της έρευνας, οι οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, 
η ταυτότητα των ερευνητών και η διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων.  

Η επιλογή του ερωτηματολογίου ως ερευνητικό εργαλείο έδωσε τη δυνατότητα σημαντικής 
μείωσης του χρόνου αποστολής και συλλογής δεδομένων, ταυτόχρονης ομαδικής αποστολής, 
ελεύθερης έκφρασης των συμμετεχόντων - δεδομένης της προσωπικής απουσίας του ερευνητή -, 
ευκολότερης ανάλυσης των δεδομένων και δυνατότητες καλαισθησίας στον τρόπο παρουσίασής 
του. 

Η δομή του ερωτηματολογίου συγκροτήθηκε από τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη 
ενότητα συγκαταλέγονταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές των ατομικών και υπηρεσιακών στοιχείων 
των συμμετεχόντων: το φύλο, τα συνολικά έτη υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση, τα συνολικά έτη 
της διευθυντικής τους εμπειρίας, καθώς και το επίπεδο σπουδών. Τη δεύτερη ενότητα του 
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ερωτηματολογίου αποτέλεσαν 30 ερωτήσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
αποτυπώσουν την παρούσα κατάσταση εφαρμογής ΔΟΠ κατά την άσκηση των διευθυντικών τους 
καθηκόντων. Η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 20 ερωτήσεις, οι οποίες 
διερεύνησαν το βαθμό προθυμίας των συμμετεχόντων να διοικήσουν με αρχές ποιότητας το 
σχολικό οργανισμό τους κατά την άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων. 

Η διερεύνηση του βαθμού αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης της δεύτερης θεματικής 
ενότητας του ερωτηματολογίου και του βαθμού προθυμίας των ερωτήσεων της τρίτης θεματικής 
πραγματοποιήθηκε με πενταβάθμια κλίμακα Likert, όπου 1= ΚΑΘΟΛΟΥ, 2=ΛΙΓΟ, 3=ΑΡΚΕΤΑ, 
4=ΠΟΛΥ και 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. 

Οι πρώτες 30 ερωτήσεις, που αποτέλεσαν τη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου και στις 
οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων 
της Π.Ε. Σερρών, στοχεύουν στο να αποτυπώσουν την παρούσα κατάσταση εφαρμογής ΔΟΠ κατά 
την άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων. 

Πιο συγκεκριμένα και για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας η εστίαση των ερευνητών έγινε 
στις ερωτήσεις 1 έως και 5, οι οποίες αφορούν στο 1ο Κριτήριο Προϋποθέσεων του ΚΠΑ, την 
«Ηγεσία». 

Οι επόμενες 20 ερωτήσεις, που αποτέλεσαν την τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου και στις 
οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων 
της ΠΕ Σερρών, στοχεύουν στο να διερευνήσουν το βαθμό προθυμίας της εφαρμογής αρχών ΔΟΠ 
κατά την άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων, με εργαλείο το ΚΠΑ. Το ερευνητικό 
ενδιαφέρον για το βαθμό προθυμίας εφαρμογής του ΚΠΑ από την ηγεσία στράφηκε στις 
ερωτήσεις 1 έως 4 της τρίτης ενότητας του ερωτηματολογίου. 

Στατιστική Ανάλυση 
Για τη στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου ερευνητικής εφαρμογής του ΚΠΑ σε 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS v.19 (Statistical 
Package for the Social Sciences), το οποίο επιστημονικά θεωρείται εύχρηστο και δημοφιλές για 
αναλύσεις ποσοτικών ερευνών.   

Για κάθε μία από τις 50 συνολικά ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ερευνητικής εφαρμογής 
του ΚΠΑ σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σε πρώτη ανάλυση των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε ποσοστιαία ανάλυση διακύμανσης των απαντήσεων (Frequencies). 

Στη συνέχεια έγιναν αναλύσεις  t-testς για ανεξάρτητα δείγματα, για τη σύγκριση των ομάδων 
ανδρών και γυναικών, καθώς και αναλύσεις απλής διακύμανσης (one way ANOVA) για το φύλο, 
τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας, τα έτη διευθυντικής εμπειρίας και το επίπεδο σπουδών, με σκοπό 
να εξεταστούν οι πιθανές διαφορές ως προς τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου. Κατά την 
ανάλυση των δεδομένων εξετάστηκε κατά πόσο οι μέσες τιμές των τεσσάρων ανεξάρτητων 
μεταβλητών των ερωτηματολογίων εμφάνισαν σημαντικές στατιστικά διαφορές σε σχέση με τις 
υπόλοιπες. 

Αποτελέσματα της έρευνας 
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 63 διευθυντές και διευθύντριες σχολικών 

μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σε σύνολο 75 (βαθμός απόκρισης 84%). Από 
το σύνολο των συμμετεχόντων, οι 24 ασκούν τα διευθυντικά τους καθήκοντα σε αστική περιοχή, 
ενώ οι 39 σε ημιαστικές και αγροτικές.  

Ως προς τη μεταβλητή του φύλου, συμμετείχαν 49 άνδρες διευθυντές, ποσοστό 78%  και 14 
γυναίκες διευθύντριες, ποσοστό 22%. Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων συμμετείχαν στη 
συγκεκριμένη έρευνα είχαν περισσότερα από 20 έτη συνολικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση (48 
συμμετέχοντες), ενώ οι 15 συμμετέχοντες είχαν λιγότερα από 20 έτη προϋπηρεσίας. Σημαντική 
μεταβλητή της παρούσης έρευνας αποτέλεσαν τα έτη διευθυντικής εμπειρίας. Οι περισσότεροι 
συμμετέχοντες φάνηκε ότι είχαν διευθυντική εμπειρία, με την πλειονότητα αυτών (34) να 
δηλώνουν περισσότερα από 4 έτη σε διευθυντική θέση. Τέλος το 27% των συμμετεχόντων στην 
έρευνα ήταν κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικής, το 10% δήλωσε ότι είχε τελειώσει Διδασκαλείο, το 
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27% κατείχε δεύτερο Πτυχίο, το 25% είχε Μεταπτυχιακές σπουδές και το 11% κατείχε 
Διδακτορικό. 

Όπως προαναφέρθηκε, η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης ερευνήθηκε στις 30 ερωτήσεις 
της δεύτερης ενότητας του ερωτηματολογίου, από τις οποίες όμως η εστίαση των ερευνητών 
δόθηκε στις ερωτήσεις 1 έως και 5, οι οποίες αφορούν στο 1ο Κριτήριο Προϋποθέσεων του ΚΠΑ, 
την «Ηγεσία». 

Στις ερωτήσεις που η στατιστική διαφορά ανάμεσα στις μεταβλητές (φύλο, προσόντα, έτη 
υπηρεσίας και διευθυντική εμπειρία) είναι σημαντική (= ή < ,05) τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται αναλυτικά με τους πίνακες από τις αντίστοιχες μεταβλητές. 

Πίνακας 6. Έχω προσδιορίσει την αποστολή του Εκπαιδευτικού Οργανισμού μου 
(στόχους), το όραμά του (πού θέλουμε να πάμε) και τις αξίες του. 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 ΛΙΓΟ 2 3,2 3,2 3,2

ΑΡΚΕΤΑ 25 39,7 39,7 42,9

ΠΟΛΥ 26 41,3 41,3 84,1

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 10 15,9 15,9 100,0

 ΣΥΝΟΛΟ 63 100,0 100,0  
 
Στην ποσοστιαία ανάλυση διακύμανσης της 1ης ερώτησης (πίνακας 1), που αφορά στον 

προσδιορισμό της Αποστολής, του Οράματος και των Αξιών του εκπαιδευτικού οργανισμού, μόνο 
το 3.2% των συμμετεχόντων Διευθυντών/ντριών έδειξαν ότι ελάχιστα έχουν προσδιορίσει την 
αποστολή και το όραμα του οργανισμού τους, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (57,2%) τα έχουν 
προσδιορίσει Πολύ έως Πάρα Πολύ.   

 
Πίνακας 7. : Επιτυγχάνω να επιλύω τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των 

συναδέλφων μου, εντοπίζοντας τις πιθανές πηγές τους και παρέχοντας επιλογές. 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 ΛΙΓΟ 3 4,8 4,8 4,8

ΑΡΚΕΤΑ 10 15,9 15,9 20,6

ΠΟΛΥ 32 50,8 50,8 71,4

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 18 28,6 28,6 100,0

ΣΥΝΟΛΟ 63 100,0 100,0  
 
Σε ποσοστό 79,4% οι συμμετέχοντες στην έρευνα Διευθυντές/ντριες της Π.Ε. Σερρών, 

απάντησαν ότι επιτυγχάνουν Πολύ έως Πάρα Πολύ να επιλύουν τις όποιες τυχόν συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ των συναδέλφων τους, εντοπίζοντας τις πιθανές πηγές τους και παρέχοντας 
επιλογές (πίνακας 2). 

 
Πίνακας 8. Ενημερώνω τους συναδέλφους μου για σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν ή 

αφορούν στην εκπαίδευση και στη σχολική μονάδα. 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 ΑΡΚΕΤΑ 1 1,6 1,6 1,6

ΠΟΛΥ 19 30,2 30,2 31,7

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 43 68,3 68,3 100,0

ΣΥΝΟΛΟ 63 100,0 100,0  
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Στη συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά στην ενημέρωση των συναδέλφων για σημαντικά 
θέματα εκπαίδευσης ή του σχολείου (πίνακας 3), οι συμμετέχοντες Διευθυντές/ντριες στη 
συντριπτική πλειονότητά τους απάντησαν ότι τους ενημερώνουν Πολύ έως Πάρα Πολύ, σε 
ποσοστό 98,5%.  

 
Πίνακας 9. Ενθαρρύνω και παρακινώ τους συναδέλφους μου σε επιμορφωτικές δράσεις, 

που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του σχολείου. 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 ΛΙΓΟ 3 4,8 4,8 4,8

ΑΡΚΕΤΑ 9 14,3 14,3 19,0

ΠΟΛΥ 31 49,2 49,2 68,3

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 20 31,7 31,7 100,0

ΣΥΝΟΛΟ 63 100,0 100,0  
 
Στην ανάλυση ποσοστών της ερώτησης για ενθάρρυνση και παρακίνηση συναδέλφων σε 

επιμορφωτικές δράσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του σχολείου, οι περισσότεροι 
Διευθυντές/ντριες απάντησαν ότι το πράττουν από Πολύ έως Πάρα Πολύ σε ποσοστό 80,9% 
(πίνακας 4). 

Στην Ερώτηση 5: «Επιδιώκω τη δημόσια καταξίωση και αναγνώριση της σχολικής μονάδας 
από το κοινό, προβάλλοντας τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρει», μεγάλο 
ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα φάνηκαν επιφυλακτικοί ή συγκρατημένοι στην 
προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών που προσφέρει ο εκπαιδευτικός τους 
οργανισμός, επιδιώκοντας τη δημόσια καταξίωση και αναγνώρισή του. Το 42.9% απάντησε ότι 
την επιδιώκει από Καθόλου έως Αρκετά. Αρκετά μεγαλύτερο και αντάξιο σχολιασμού με βάση τις 
αναλύσεις ANOVA, φαίνεται το ποσοστό των γυναικών που δείχνουν περισσότερο 
συγκρατημένες από τους άνδρες στο να προβάλλουν τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες του 
εκπαιδευτικού οργανισμού τους.  

Ο βαθμός προθυμίας για την εφαρμογή του ΚΠΑ από την Ηγεσία του σχολικού οργανισμού 
διερευνήθηκε στις 4 πρώτες ερωτήσεις της τρίτης ενότητας του ερευνητικού μας εργαλείου. Πιο 
συγκεκριμένα: 

 
Πίνακας 5. Είμαι πρόθυμος/η να αναθεωρώ περιοδικά την αποστολή του Εκπαιδευτικού 

Οργανισμού μου (στόχους), το όραμά του (πού θέλουμε να πάμε) και τις αξίες του 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 ΛΙΓΟ 6 9,5 9,5 9,5

ΑΡΚΕΤΑ 26 41,3 41,3 50,8

ΠΟΛΥ 24 38,1 38,1 88,9

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 7 11,1 11,1 100,0

ΣΥΝΟΛΟ 63 100,0 100,0  
 
Ο βαθμός προθυμίας περιοδικής αναθεώρησης της αποστολής, του οράματος και των αξιών 

του εκπαιδευτικού οργανισμού από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, φαίνεται στον πίνακα 5 να 
τους προβληματίζει, εφόσον οι περισσότεροι (σε ποσοστό 50,8%) απάντησαν από Λίγο έως 
Αρκετά, ενώ το 49,2% απάντησε ότι είναι Πολύ έως Πάρα Πολύ πρόθυμοι να αναθεωρούν 
περιοδικά την αποστολή του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, το όραμά του και τις αξίες του. 

Στην ποσοστιαία ανάλυση διακύμανσης της 2ης ερώτησης (Είμαι πρόθυμος/η να δημιουργήσω 
το κατάλληλο πλαίσιο και περιβάλλον λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ώστε να προωθηθεί η 
συγκρότηση ομάδας αυτοαξιολόγησής της), που αφορά στο βαθμό προθυμίας για δημιουργία 
κατάλληλου πλαισίου και περιβάλλοντος λειτουργίας του σχολικού οργανισμού, που να 
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προωθείται η συγκρότηση ομάδας αυτοαξιολόγησής του, το 47,7% των συμμετεχόντων 
Διευθυντών/ντριών φάνηκε να είναι πρόθυμο από Καθόλου έως Αρκετά, ενώ το 52,3% εκδηλώνει 
βαθμό προθυμίας από Πολύ έως Πάρα Πολύ.   

 
Πίνακας 6. Είμαι πρόθυμος/η να επανακαθορίσω τις αποφάσεις για τη διοίκηση της 

σχολικής μονάδας, ανάλογα με τις αντιδράσεις και τις προτάσεις των συναδέλφων. 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 ΛΙΓΟ 12 19,0 19,0 19,0

ΑΡΚΕΤΑ 23 36,5 36,5 55,6

ΠΟΛΥ 21 33,3 33,3 88,9

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 7 11,1 11,1 100,0

ΣΥΝΟΛΟ 63 100,0 100,0  
 
Το 55,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει Λίγο έως Αρκετά πρόθυμοι να 

επανακαθορίσουν τις αποφάσεις τους για τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις 
αντιδράσεις αλλά και προτάσεις των συναδέλφων τους (πίνακας 6). 

Στην ερώτηση 4: «Είμαι πρόθυμος/η να προβάλλω στο κοινό με διάφορα μέσα (έντυπα, 
ηλεκτρονικά, ΜΜΕ) τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η σχολική μονάδα», οι 
περισσότεροι από τους μισούς Διευθυντές/ντριες που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν σε 
ποσοστό 58,7%, ότι είναι Πολύ έως Πάρα Πολύ πρόθυμοι να προβάλλουν στο κοινό με διάφορα 
μέσα (έντυπα, ηλεκτρονικά, ΜΜΕ) τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η σχολική 
τους μονάδα. 

Συμπεράσματα της έρευνας 

Αναλύοντας αρχικά τα αποτελέσματα των δημογραφικών στοιχείων της έρευνας, είναι 
εμφανές ότι στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί-Διευθυντές σχολικών μονιάδων που 
συμμετείχαν σε αυτή, είναι άνδρες οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τη μισή επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, διαθέτουν εμπειρία στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων και έχουν 
αυξημένο επίπεδο σπουδών. 

Από την ανάλυση του κύριου μέρους του ερωτηματολογίου, διαπιστώνεται ότι στην 
παρούσα χρονική στιγμή οι διοικούντες σχολικών οργανισμών επιβεβαιώνουν τόσο με τις 
στάσεις τους, κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων, όσο και με το βαθμό 
προθυμίας τους για  υιοθέτηση βέλτιστων στάσεων, διαδικασιών και πρακτικών, την 
ετοιμότητα και την επιθυμία τους σε υψηλό ποσοστό να εφαρμόσουν ένα αυτοαξιολογικό 
εργαλείο ΔΟΠ, όπως το ΚΠΑ. 

Παρόλο που η εκπαιδευτική κοινότητα, στην παρούσα χρονική στιγμή, είναι 
επιφορτισμένη από τις δυσάρεστες μισθολογικές αλλαγές, τη γενικότερη οικονομική 
κρίση και τη διαδικασία αξιολόγησης της εκπαίδευσης, εν τούτοις οι στάσεις, οι απόψεις 
και οι προθέσεις των Διευθυντών/ντριων αφήνουν μεγάλα περιθώρια εφαρμογής ενός 
αυτοαξιολογικού μοντέλου που προωθεί τη ΔΟΠ στο ελληνικό δημόσιο σχολείο.  

Όσον αφορά στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα ερωτήματα που αφορούσαν στο 
κριτήριο της Ηγεσίας, παρατηρούμε ότι οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων της 
έρευνας δείχνουν συγκρατημένοι τόσο στον προσδιορισμό της αποστολής του 
εκπαιδευτικού οργανισμού τους, των οραμάτων και των αξιών του, όσο και στο βαθμό 
προθυμίας να αναθεωρούν περιοδικά τους στόχους, το όραμα και τις αξίες του. Εν 
τούτοις, νιώθουν ιδιαίτερα ικανοί στο να επιλύουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των 
συναδέλφων τους, δεν αμελούν να ενημερώνουν το προσωπικό της σχολικής τους 
μονάδας για σημαντικά θέματα της εκπαίδευσης, και να τους παρακινούν σε 
επιμορφωτικές δράσεις. Αξιοσημείωτο φαίνεται το γεγονός της επιφυλακτικότητάς τους 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 969 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

στην επιδίωξη της δημόσιας καταξίωσης του σχολικού οργανισμού, της δραστηριότητας 
και των υπηρεσιών που προσφέρει. Ακόμα περισσότερο επιφυλακτικές δείχνουν σε αυτό 
οι γυναίκες Διευθύντριες, ενώ ενθαρρυντική φαίνεται η προθυμία όλων να προβάλλουν τη 
σχολική τους μονάδα και τις δράσεις της. Αφενός δείχνουν συγκρατημένοι στη δημόσια 
προβολή του σχολικού οργανισμού τους, αφετέρου δηλώνουν περισσότερο πρόθυμοι να 
το κάνουν. 

Η μικρή εμπειρική διαδρομή συγγραφής της παρούσας εργασίας, η ερευνητική 
εφαρμογή του ΚΠΑ σε υπηρεσίες της Δημόσιας Εκπαίδευσης στην ΠΕ Σερρών και οι 
θετικές στάσεις και προθέσεις των συμμετεχόντων του δείγματος μας δίνει τη δυνατότητα 
να φιλοδοξούμε για μια προτεινόμενη πιλοτική εφαρμογή του ΚΠΑ, ως εφαρμοσμένου 
και επιτυχημένου αυτοαξιολογικού μοντέλου σε ελληνικούς οργανισμούς εκπαίδευσης. Η 
υιοθέτηση και εφαρμογή του ΚΠΑ από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, φορείς και σχολικές μονάδες) είναι μια οικονομική, γρήγορη και 
επιτυχημένη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα εσωτερικής 
ουσιαστικότητας με το ίδιο το προσωπικό του οργανισμού να υλοποιεί το σχεδιασμό, το 
όραμα και τους στόχους που θέτει, συμμετοχικά και συνεργατικά, να ενισχύει τις γνώσεις, 
τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες βελτίωσης και να καλλιεργεί κλίμα συνευθύνης 
μεταξύ των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες για βέλτιστη ανάδειξη του έργου τους. Θέτει 
ξεκάθαρα τα όρια των αρμοδιοτήτων, των ρόλων και των ευθυνών ηγεσίας και 
προσωπικού κατά τη διαδικασία αυτοβελτίωσης, λειτουργώντας ομαδικά και 
συνεργατικά, με κοινό γνώμονα την αποτύπωση και τον εντοπισμό των σημείων που 
επιδέχονται βελτίωσης και την καλύτερη διόρθωση και ανάδειξή τους. Εισάγει τις αρχές 
της ΔΟΠ και οδηγεί τις διαδικασίες σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο Προγραμματισμού, 
Εκτέλεσης, Ελέγχου και Ανάδρασης. Διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ όμοιων 
οργανισμών και κυρίως αξιοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με μοναδικό στόχο 
τη διοικητική αυτοβελτίωση του οργανισμού, χωρίς να τα συνδέει με οικονομική εξέλιξη 
των εργαζομένων, προαγωγές, εξέλιξη ή μονιμοποίηση. Λαμβάνει υπόψη το κοινωνικο-
πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ο εκπαιδευτικός οργανισμός και εμπλέκει στην 
αξιολογική διαδικασία τους πολίτες/πελάτες του (μαθητές, γονείς, συνεργάτες). 

Η διαπίστωση της έλλειψης γνώσης από την εκπαιδευτική κοινότητα για το 
αυτοαξιολογικό εργαλείο ΚΠΑ, δίνει τη δυνατότητα πρότασης για στοχευμένες 
επιμορφώσεις στελεχών εκπαίδευσης στο ΚΠΑ. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η 
διαδικασία επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης στο ΚΠΑ και την εφαρμογή του στους 
ελληνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, προτείνεται η μετάφραση και έκδοση του 
εγχειριδίου του Caf and Education (EIPA, 2010) από το Υπουργείο Παιδείας και η 
διανομή του σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κατόπιν επιμόρφωσης. 

Σαφέστατα η επέκταση της παρούσας έρευνας σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, 
συμπεριλαμβανομένου δείγματος από αστικότερες ή απομακρυσμένες και παραμεθόριες 
περιοχές της χώρας μας θα έδινε μεγαλύτερη εγκυρότητα αποτελεσμάτων στην πρόθεση 
της εκπαιδευτικής κοινότητας να εφαρμόσει το ΚΠΑ, ως αυτοαξιολογικό εργαλείο 
διοίκησης ποιότητας. Ασφαλή αποτελέσματα πιθανόν θα έδινε η συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα επικύρωναν ή όχι τις απαντήσεις 
των Διευθυντών/ντριών.  

Τέλος, κρίνεται απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική η κοινοποίηση των διαδικασιών 
και αποτελεσμάτων εφαρμογής του ΚΠΑ από εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να αποτελέσουν υποδείγματα μελλοντικών εφαρμογών και να 
βοηθήσουν πιθανούς μελλοντικούς χρήστες.  
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Abstract 

There is a vast body of literature on leadership training, moreover, systematic reviews about recent studies 
are lacking. This paper is a review of current studies focusing on a systematic approach. We have 
conducted a systematic review of all published works in the last ten years. The literature search has been 
performed using electronic database searching and general purpose search engines on the internet such as 
“Google scholar”. As results of the conducted review, 52 studies have been collected for analysis. These 
studies have been reviewed and analyzed through a set of specific and well-defined categories. This paper 
synthesizes the quantitative and qualitative results of the review. The outcomes show that professional 
learning and development for school leaders needs systematic improvement, suggesting paying more 
attention to their development needs and to the socialization processes involved. 
Λέξεις κλειδιά: literature review, school leadership, school leaders, leadership training, leadership 
development 

Introduction 
In the last decade, important international and comparative surveys (TALIS 2008, 2013), 

situate school leaders in a key policy priority for the development of quality of education 
addressing every country to the economic, social and political development. More specifically, the 
TALIS Technical Report (OCDE, 2014) highlighted important data about school leaders training 
and about their working experience, linking these factors with the effectiveness of the school. On 
the same line, an OECD research (Beatriz, Deborah, & Hunter, 2008), finalized to the 
development of policies of educational leadership, analyzed policies and practices of school 
leadership around the world. 

These surveys are part of the research area known as School Effectiveness Research, finalized 
to investigate factors related to student learning and outcomes. These researches highlighted an 
interdependency between the quality of school leadership and the school quality level (Hallinger & 
Heck, 2010; Wahlstrom, Louis, Leithwood, & Anderson, 2010). The quality leadership has infact 
been identified as one of the strategic factors of the school quality improvement, as well as school 
leaders leadership style resulted in being the better observation point to identify educational 
problems in a school. 

As regards to school leaders’ recruitment and education, interesting data can be extracted from 
a recent Eurydice report (European Commission/EACEA/Eurydice, 2013). Combining statistical 
data and qualitative information about European education systems, the report shows a 
comparative analysis about the different school leaders’ recruitment and training procedures in 
Europe. School leaders’ recruitment and their initial and continuing training vary significantly 
from country to country. National education policies define the conditions of access to the position 
of school head, the recruitment procedures, the initial and in-service training, requirements and 
plans. These depend on legal status and on professional profile required by different nations and 
based on decentralism of educational system and on the level of school autonomy. 

In this contest, many empirical researches about leadership frameworks and school 
leaders’professional training and education are available. 

Lacking of a recent systematic review on these issues, convinced us in starting a research path 
finalized to highlight theories and concepts related to international learning models. The analysis 
of instructional strategies and of learning approaches returned important data to carry out 
evaluations about learning models effectiveness. 
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This paper reports the quantitative and qualitative outcomes of a literature review of published 
works on leadership initial and in-service training. This work represents the first part of a larger 
study realized within the research framework of my Ph.D. in Information Engineering (University 
of Florence) finalized to identify an effective and efficient learning model for school leaders of 
Italian school. 

Method 
In this section, we present research criteria adopted to make research strategy repeatable and 

with scientific relevance. The choice to use research criteria rigorous and transparent is finalized to 
obtain a systematic and well defined revision process 

The research question 
The first step affording a literature systematic review has been the definition of research 

question able to clarify our cognitive targets and able to address literature analysis clearly and 
precisely. 

Starting from the question “Which are the most effective learning strategies and instructional 
models for school leaders professional development?” we analysed the international literature in 
order to individuate empirical evidences about: learning model types and instructional strategies 
more widespread in the international scenario, the most effectiveness training plans, the usage of 
ICT in school leaders training. 

Inclusion and exclusion criteria 
We chose to collocate our review within last decade, because of the growing interest from 

international literature and from educational policies for school leadership. 
With regard to typologies of publications included into the review, we selected empirical 

studies and included not only scientific articles published on peer reviewed academic journals but 
also peer reviewed conference proceedings, research reports, doctoral dissertations, technical 
reports and publications of public and private research institutions and organizations. 

About the choice of source of data to be used for the review, as well as for other procedural 
decisions, we inspired to the work of Ranieri e Manca (2013). 

The search strategy has been addressed to a wide survey, not limited to a unique database. We 
highlighted three international electronic databases on which we conducted parallel researches: 
ERIC (Education Resources Information Center), Scopus (SciVerse) and Web of Knowledge 
(Thomson Reuters), finally general-purpose search engines on the internet such as Google scholar. 
This procedure has sometimes outputted duplicates, but allowed an in-depth comparison between 
sources. 

As last criteria, the research in the international literature has been accomplished with the 
English language, individuating twentyfive keywords combined using Boolean operators. 

Many and repeated searching sessions has been held in parallel on the three databases and 
using the Google Scholar search engine. To enforce coherency and orderliness to the whole 
process we set up the search criteria using the same keywords and the same Boolean 
expressions,including or excluding specific operators (AND, OR, NOT), for all the sessions. Two 
hundred thirty-two references have been considered by reading titles and abstracts (ERIC, 81 
studies; Scopus, 45 studies, Web of Knowledge, 32 studies; Google scholar, 74 studies). 

Fine-grained selection identified 69 studies to whom we added 10 studies individuated using 
suggestions from personal contacts, websites, hand searching of journals and quotes from 
reference lists. Overall, the review individuated 79 relevant studies; these studies have been 
entirely read. 

Inspiring to Newman and Elbourne (2004), we arranged a list of categories and under 
categories (see data matrixes, Table 1 and 2) for the evaluation and synthesis of the selected 
literature. 

Categories have been identified in order to describe the studies also as regards to the learning 
approach so that, in the perspective of our research question, from the analysis would emerge the 
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learning models, the instructional strategies employed, and their effect in terms of educational 
effectiveness. 

From the data matrixes, we excluded 27 theoretical studies not containing empirical data and 
outcomes. The final number of the selected studies suitable to be included into the matrix is 52. 
The systematic review of the literature has been completed at 2015, December. In the following 
paragraphs we report the results. 

Results 
In this section, we show the features of the 52 studies analysed in the review. First, we 

organized the papers considering the publication year, the geographical area, the setting, the aims 
and the research design (Table 1). 

Second, we aggregated them according to learning approach and learning mode (Table 2). 

Key features of the studies 
According to Table 1, researches are positioned in North America (24 studies) and in Europe 

(13 studies). Relatively to these two countries, the numbers of studies are: USA - 22; Canada - 2; 
UK - 5; Cyprus - 4; Germany - 3. 

As shown in Table 1, the most of the studies are concentrated between 2010 and 2015. This is 
the period in which important international inquires, collocated into a research area known as 
School Effectiveness Research, highlighted important data about school leader education and 
about their work experience, linking these factors with the school effectiveness. In this period has 
been revealed an increasing interest toward the quality of school leadership and towards learning 
approaches of school leaders’ professional development. 

Many of the reviewed studies take beginning school leaders as their main participants (24 
studies), only 9 studies deals with professional development, while 19 studies deals with both the 
training areas. These numbers are justified by the educational policies of the international scenario 
norming initial training of school leaders. 

In many European and extra European countries, educational policies require for the future 
school leaders a specific training to hold the new role and a certification attesting specific 
requirements. The training may take place before the access to the position of school head, during 
enrollment or during their first years in the profession. It mainly deals with national programmes 
but also with independent non-governatives organizations sponsored programmes (academies, 
universities, schools, etc.). On the contrary, continuous professional development is not the main 
focus of international educational policies. 

According to Table 1, about the research method the most of the studies have been conducted 
with qualitative research strategies (34 studies), while few with quantitative approach (7 studies), 
and finally the mixed-method approach has been applied in very few articles (11 studies). 

Relating to the research instruments, the scholars used observations, semi-structured 
interviews, open questions standardized questionnaires, case studies, focus groups. 
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Table 1. Key features of the studies 

Year No. of 
studies

  Geographical 
area 

   Settin
g 

  Aim
s 

  Researc
method

 

   
UE 

 
NA

 
SA 

 
ME A Af O IT PD B E ATN

 
M

 
QtA Ql

2005 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1  0 0 0 1 

2006 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2  0 0 1 1 

2007 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2  0 0 0 2 

2008 3 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3  0 0 1 2 

2009 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  0 0 0 1 

2010 7 3 2 0 0 1 1 0 3 3 1 6  1 1 0 6 

2011 4 1 2 0 0 0 1 0 2 1 1 4  0 1 0 3 

2012 6 0 5 0 0 0 0 1 1 0 5 5  1 2 2 2 

2013 11 4 4 0 0 2 1 0 3 4 4 9  2 2 1 8 

2014 10 0 4 0 0 4 2 0 5 0 5 9  1 4 2 4 

2015 5 2 2 0 0 0 0 1 2 0 3 4  1 1 0 4 

TOT 52 13 24 0 0 7 5 3 24 9 19 46 6 11 7 34

 

Note: UE = Europe; NA = North America; SA = South America; ME = Middle East; A = Asia; 
Af = Africa; O = Oceania; IT = Induction training - beginning leaders (zero to two years); PD = 
Professional development – intermediate, experienced and very experienced leaders (>3 years); B 
= Both; EE = Evaluating the efficacy of a training programme/methodology ; ATN = Analysing 
the training needs; MA = Mixed-method approach; QtA = Quantitative approach; QlA = 
Qualitative approach 

Main learning strategies and instructional models 
Table 2 summarizes the results presented in this section. About the learning approach and the 

learning mode, data shows that some of them found a very rare implementation within the contests 
of the analysis. 

More specifically, only two studies reported experiences of informal learning, two studies are 
focused on experiential learning, while three of them are focused on content delivery approach. 

Data can be explained based on what emerged in the previous table. Almost half of the studies 
(25) deal with initial training of school leaders, this training is necessarily held in institutional and 
formal contexts. 

As regards to the low percentage distribution of the experiential learning, to the methods based 
on self-assessment, reflection and planning and of content delivery approach, we can affirm that 
these methodologies are widely used in the school leaders training but within multi-phase 
programmes. In our review they are documented in the multi-phased and integrated approach (15 
studies) characterized by the succession of different educational strategies (workshops, seminars, 
university courses, coaching and mentoring sessions, collaborative work, skill assessments, 
simulations, case studies, problem solving, networking, internships). 

A very interesting data is the number of studies about coaching and mentoring (17 studies). 
The most of the studies (10 studies) refers mentoring e coaching experiences applied to the 
induction training (pre-service training or during first two years following nomination). Only two 
studies of these, target the school leaders’ continuous professional development. Finally, four of 
these studies are related to beginning leaders, experienced and very experienced leaders. 
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Being approaches for on-the-job learning, coaching and mentoring, result to be functional to 
school leaders professional and educational needs, specifically during the phase of induction 
training. 

Finally, referring to Table 2, with regard to the learning modes, the selected studies highlight a 
wider spreading of face-to-face mode (24 studies) and of blended learning mode (20 studies) than 
e-learning mode (3 studies). These results can be explained based on the large number of studies 
related to coaching and mentoring approach and multi-phased and integrated approach. Mentoring 
and coaching are realized face-to-face, while the multi-phased and integrated approach need 
blended learning mode. 

 
Table 2. Learning approach and learning mode 

Learning approach 
Content 
delivery 

Autonomous and 
informal learning 

Collaborative/ 
cooperative 

learning 

Mentoring/ 
Coaching 

Self- 
assessment/ 
reflection 

and planning 

Experiential 
learning 

Multi-phased 
and integrated 

approach 

3 4 4 17 7 2 15 
 

Learning mode 
Face-to-face E-learning Blended learning Not specified 

24 3 20 5 

Discussion Analysis 
In this section, we analyze the findings of the 52 identified studies in the light of the following 

items extracted from Kirkpatrick's Four-Level Training Evaluation Model (Kirkpatrick & 
Kirkpatrick, 2006) and re-elaborated for the research purpose: (1) Reaction: How school leaders 
reacted to the training approach; (2) Learning and behaviors: Which learning approach has been 
more effective in terms of learning improvement and behavior changing. 

Reaction: How school leaders reacted to the training approach 
With regard to how school leaders reacted to the training approach, on the basis of the papers 

analysed, the results suggest criticalities of national programmes related to novice school leaders 
(Bush et al., 2011; Nicolaidou & Petridou, 2011; Wilson & Xue, 2013). These programmes have 
been built on multi-phased and multi-method systems where transmissive strategies are combined 
with school-based interactive and active methods. The related satisfaction surveys highlight a low 
level of satisfaction about the training activities based on content delivery approach (seminars and 
courses). In two cases (Michaelidou & Pashiardis, 2009; Zachariou et al., 2013), school leaders 
declare to be poorly equipped for their new role as leaders of sustainable schools. They revealed 
that they would have preferred to be trained before their promotion to the post, in order to be better 
prepared and trained for their leadership duties and role. It looks to be more useful and more 
convenient for the leaders to attend school based in-service training and experiential workshops. 

One Taiwanese study (Chen & Chen, 2014) highlights the efficacy of workplace experiential 
learning after pre-service training. All participants viewed internship as a necessary and valuable 
process for aspiring school leaders improving their subsequent school leadership and 
administration. A further Turkish study (Yildirim, 2010) confirms the effectiveness of social 
learning, cooperative learning methods, and brainstorming techniques. While in-service training 
programs in Turkey are generally not considered successful, the participants of a new in-service 
training seminar, designed and implemented according to the Kolb Learning Model and based on 
collaborative works, were extremely satisfied. 

On the other hand, scholars have emphasized the positive trainees’ reaction of informal 
learning and of a mixed formal-informal learning approach (Coleman, 2010; Naicker and Naidoo, 
2014; Sauers and Richardson, 2015; Zhang and Brundrett, 2010). In a mentoring programme 
(Scott, 2010) the mentees liked both the formal and informal aspects of the programme, although 
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preferred the informal mentoring relationship. Moreover, experiences within communities of 
practice, show that school leaders recognize the valuable contribution that the community made to 
their own and to other participants’ professional development (Coleman, 2010; Naicker and 
Naidoo, 2014; Sauers and Richardson, 2015) 

Learning and behaviors: Which learning approach has been more effective in terms 
of learning improvement and behavior changing 

With regard to which learning approach has been more effective in terms of learning 
improvement and behavior changing, almost half of the studies confirm the positive impact of 
mentoring and coaching in leadership identity development. The mentoring/coaching approach is 
moreover the key component of many practice-based programme documented in many selected 
studies (Bush, Kiggundu, & Moorosi, 2011; Barnett, 2013; Enomoto & Gardiner, 2006; Mestry & 
Schmidt, 2010; Lochmiller, 2014; Moorosi, 2014; Rieckhoff, 2014; Moorosi, 2014). Mentoring 
and coaching methodologies are internationally recognized having a pivot role in transfer of 
competence from veteran to novice leaders (Scott, 2010). In one case (Patti, Holzer, Stern, & 
Brackett, 2012) scholars highlight the efficacy of personal-professional coaching in a process of 
self-reflection about professional roles and practices, leadership strengths and challenges, and 
emotional and social skill development. In the same way, a study (Rhodes & Fletcher, 2013) 
points to the importance of coaching and mentoring as potential scaffolds to create an appreciation 
of self-efficacy’s value at all stages of the headship journey. 

On the other hand, scholars highlight the efficacy of mentoring and coaching methodologies 
whenever these are activated within peer groups (Aas & Vavik, 2015; Boerema, 2011; Moorosi, 
2014; Owen, 2012; Smith, 2007). For example, a group coaching format experience (Aas & 
Vavik, 2015) demonstrates the importance of building a social learning environment with 
opportunities for contextual feedback and reflections from other leaders. Similarly, in a 
community of practice-based mentoring model (Smith, 2007), the group members are all mentors 
and also simultaneously mentees. They experience particular ways of belonging and participating, 
and particular forms of intellectual activity culminating in highly significant personal, career and 
social outcomes for its members. In both cases, the group setting allows the participants to 
influence one another and to collaborate and cooperate, thereby developing social competence. 

Many of the studies focus on interpersonal relationships among participants considering their 
pivotal role to improve knowledge, skill levels, and attitudes and for the overall success of a 
learning programme (Bridwell-Mitchell & Lant, 2013; Ford & Vaughn, 2011; McCulla & 
Degenhardt, 2015; Swaffield, Jull, & Ampah-Mensah, 2013). They confirms that meaningful 
interaction among colleagues and with critical friends (professional learning groups, collaborative 
learning communities, critical friends groups, communities of practice), is the better strategy to 
develop appropriate leadership behaviors in school leaders. 

As we have seen, there are few studies entirely dedicated to informal learning experiences in 
the school leaders’ professional development. In between them are particularly meaningful the 
experiences of peer learning and mentoring and coaching informal practices, addressed to less 
experienced colleagues in a community of professional practice. (Coleman, 2010; Naicker & 
Naidoo, 2014; Sauer & Richardson, 2015; Zhang & Brundrett, 2010). Communities of practices 
play a pivot role in all the phases of school leaders’ professional development. These build up 
spontaneously during shared work experiences and break school leaders’ isolation (Naicker & 
Naidoo, 2014). Communities of practice are the ideal place to activate professional practice self- 
reflection experiences, to enhance peer communication and to share activities, in order to 
incentives solidarity about common set of problems (Coleman, 2010). 

Moreover, a group of studies recommend to pay more attention to recruit high-quality leaders 
through integrated attention to candidate selection and development (Cowie & Crawford, 2008, 
Cowie & Crawford, 2009; Hilliard, 2015; Russell & Sabina, 2014). Analyzed studies highlight the 
importance to identify and develop high-quality school leaders by a principal succession planning 
programme. The most important step in preparing new leaders is to "get the right people on the 
bus" through well-developed criteria and assessment (Russell & Sabina, 2014). Following this first 
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phase there is the in-service training which should focus on engagement with authentic leadership 
experiences, according to Kolb's experiential learning cycle: concrete experience, reflective 
observation, abstract conceptualisation, active experimentation (Kolb, 1984). In the studies, 
programmes for developing high-potential candidates include a range of strategies: shadowing 
(McCulla & Degenhardt, 2015), engagement in action research projects (Russell & Sabina, 2014), 
usage of video of practice, only recently become a critical part of leadership development training 
(Clark, 2012). Even if no any preparation programme can completely prepare school leaders for 
the experience of leadership, school leaders should be active participants in their own learning 
processes, and, supported by their peers, should use their personal skills and strategies to respond 
to problems of real or simulated practice. 

Finally, examined studies recommend to pay more attention to support school leaders 
induction.This has to be carried out in the form of a protected and driven integration into the new 
role, supported by specifically trained professionals having the function of support (Hilliard, 
2015). 

Conclusions 
The quantitative results of the review show that educational policies mainly focused on school 

leaders’ induction training. Half of the studies we have selected are related to school leaders’ 
initial training, therefore the majority of them closely match this target as regards to learning 
model and learning strategies. This suggests that more studies are needed on school leaders’ 
continuous learning. More researches are required on informal learning too, playing instead a 
fundamental role in all the phases of school leaders’ professional development. 

Finally, numerical data show a very low number of studies related to e-learning moreover 
considering the wide spreading of new virtual spaces for learning and communication and new 
mode of informal networking. 

Relating to qualitative analysis, the literature review clearly shows that many programmes do 
not meet leadership development needs. Professional learning and development for school leaders 
needs systematic improvement. The scholars suggest paying more attention to their development 
needs and to the socialization processes involved. They highlight the efficacy of networks of peers 
and the value of learning through the establishment of critical friends. The importance of the 
interpersonal relationships among participants emerged as a key ingredient in the school leaders’ 
professional development. 

Moreover, the literature we have reviewed reinforces the importance of coaching and 
mentoring as potential scaffolds to create an appreciation of self-efficacy’s value at all stages of 
the headship journey. 

Finally, scholars recommend to pay more attention to school leaders’ succession planning 
(recruiting, developing, and placing school leaders). The selection and development of leadership 
candidates are seen as the core activities in a succession-planning programme. Identification of 
high-potential school leaders and their engagement in authentic leadership experiences is 
recommended. The scholars suggest to pay attention to strategies to support school leaders’ 
induction too. Significant component of plan of induction are learning communities by veteran and 
novice leaders and school-based mentorship or coaching programmes. 
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Περίληψη 
Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην ανακάλυψη και στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπου για τη λήψη αποφάσεων, στην ανάπτυξη της επαγγελματικής 
του ωριμότητας και αποτελεί  πολυδιάστατη προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων στην αντιμετώπιση των 
δυσκολιών που σχετίζονται με το σύνολο των επαγγελματικών τους επιλογών (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2008). 
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην ομάδα των ανήλικων εγκλείστων με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών 
τους στη συμβουλευτική,  μέσω της ανάλυσης ερωτηματολογίου που δόθηκε σε τριάντα τρεις 
εκπαιδευτικούς των καταστημάτων κράτησης του νομού και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Ανηλίκων 
Βόλου. Το ερωτηματολόγιο διερευνά μεθόδους, ιδιαιτερότητες και δυσκολίες της συμβουλευτικής 
διαδικασίας. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμβουλευτική στους ανήλικους έγκλειστους 
εφαρμόζεται με την μορφή βιωματικών δράσεων και ότι απαιτείται  συστηματικότερη  και πιο οργανωμένη 
ενημέρωση για τη διαδικασία με ουσιαστικότερη ενσωμάτωση στα προγράμματα ανήλικων έγκλειστων.  
Ακόμα αναδεικνύεται η ανάγκη δημιουργίας υποδομών όπως εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και 
Ι.Ε.Κ. με γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των  έγκλειστων παιδιών με στόχο την επαγγελματική 
και κοινωνική ενσωμάτωσή τους.  
Λέξεις κλειδιά: Ανήλικοι Έγκλειστοι, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Επανένταξη 

Εισαγωγή 
Η συμβουλευτική  γενικά αλλά και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας ειδικότερα, είναι μια 

αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ ενός ατόμου που χρειάζεται στήριξη και ενός 
επαγγελματία που το βοηθά (Schell, Gillen, Scaffa, & Cohn, 2013). Αυτή η διαδικασία 
περιλαμβάνει την επιδίωξη της δραστηριοποίησης  του ίδιου του ατόμου καθώς και την 
ενεργοποίηση των δυνατοτήτων  του (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001).  Σύμφωνα με τον Rogers (1959) 
o σύμβουλος  θα πρέπει να αποδέχεται τον πελάτη  του άνευ όρων, χωρίς να τον επικρίνει, και 
πρέπει  επίσης,  να εισέλθει  ενσυναισθητικά στον προσωπικό κόσμο του, να τον οδηγεί στην 
αυτογνωσία και στην λήψη αποφάσεων. Καθώς  η έρευνα για την συμβουλευτική και τη δράση 
της σε ανήλικους έγκλειστους είναι εξαιρετικά περιορισμένη στην Ελλάδα και έχοντας υπόψη τις 
σημαντικές ανάγκες των κρατούμενων για παροχή υγείας, ψυχολογική  στήριξη και 
επαγγελματική καθοδήγηση (Τόγκας, Γκουβάς και Νικολόπουλος, 2014), κρίνεται σημαντική η 
εκπόνηση έρευνας για την διερεύνηση των αναγκών των ανήλικων εγκλείστων στην 
συμβουλευτική διαδικασία. Η έρευνα εκπονήθηκε στη Μαγνησία  στα δύο καταστήματα 
κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Ανηλίκων Βόλου. Ο σκοπός της έρευνας ήταν η 
διερεύνηση των προκλήσεων και αναγκών της συμβουλευτικής διαδικασίας στους ανήλικους 
έγκλειστους, εξετάζοντας  τις συνθήκες που επικρατούν, την συχνότητα και ζήτηση της 
διαδικασίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή της.  Απώτερος σκοπός της  
έρευνας είναι  να  διερευνηθούν διαφορετικές όψεις της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με σκοπό 
τη βελτίωση της διαδικασίας ώστε να βοηθηθεί η κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των 
ανήλικων έγκλειστων.  
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Σώμα 
Σημαντικό πεδίο εφαρμογής της συμβουλευτικής αποτελεί η επαγγελματική ανάπτυξη του 

ανθρώπου που σχετίζεται με την αυτογνωσία και τη λήψη απόφασης για την επιλογή 
επαγγέλματος. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από εξειδικευμένους συμβούλους προς αυτήν την 
κατεύθυνση εντάσσονται στην Επαγγελματική Συμβουλευτική ή Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 
(Schell, Gillen, Scaffa, & Cohn, 2013). Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία 
που στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπου για τη λήψη αποφάσεων, στην 
ανάπτυξη της επαγγελματικής του ωριμότητας, στη βελτίωση των δεξιοτήτων αναζήτησης 
εργασίας και στην αύξηση της απόδοσης στην εργασία και της ικανοποίησης από αυτήν. Από την 
Μαλικιώση-Λοΐζου (2008) ορίζεται ως: «η πολυδιάστατη προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων 
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με το σύνολο των επαγγελματικών τους 
επιλογών». Ο όρος σταδιοδρομία καλύπτει τόσο την προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή 
όσο και την άσκηση κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητας ή  ακόμη και την αλλαγή 
δραστηριότητας (Isaacson & Brown, 2000). Επιπλέον, περιλαμβάνει την έννοια της 
επαγγελματικής εξέλιξης. Η επαγγελματική σταδιοδρομία στις μέρες και στο μέλλον δεν έχει 
πλέον μονοσήμαντο χαρακτήρα διότι πολλοί εργαζόμενοι δεν θα αρχίζουν και δε θα τελειώνουν 
την επαγγελματική τους ζωή με την ίδια δουλειά όπως συνέβαινε παλιότερα. Η επιλογή 
επαγγέλματος δεν είναι μια απλή διαδικασία αλλά είναι μια διαδικασία που έχει πολύ σημαντικό 
ρόλο στη ζωή του κάθε ανθρώπου και σχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντά του, τις αξίες του, τις 
ικανότητές του, καθώς και με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που διαθέτει (Μαλικιώση-Λοΐζου, 
1999). Για αυτό το λόγο η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός εφαρμόζονται 
στο σχολικό πλαίσιο, είτε μέσα από το «μάθημα»  του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού που πραγματοποιείτε  με βιωματικές δράσεις είτε μέσα από τις υπηρεσίες  και 
πληροφορίες που προσφέρουν οι σύμβουλοι των ΚΕ.ΣΥ.Π (Κέντρα Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού). 

Σε μερικές περιπτώσεις η  έννοια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής χρησιμοποιείται αντί 
του όρου Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Η  Επαγγελματική Συμβουλευτική αναφέρεται στις 
διαδικασίες υποβοήθησης του ατόμου  καθώς και της λήψης αποφάσεων, ενώ στο πεδίο του 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού  εκτός  τούτων υπεισέρχονται και άλλα ζητήματα όπως ο 
τομέας της Οικονομίας και της Απασχόλησης, (Κασσωτάκης, 2004). H διαδικασία του 
επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα των συμβούλων. 
Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία στοχεύουν τόσο στην ανακάλυψη όσο και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων  που αφορούν το σχεδιασμό σταδιοδρομίας (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2004).  
Τέτοιες είναι, η δεξιότητα δημιουργίας της  προσωπικής επαγγελματικής εικόνας, η δεξιότητα 
συγκέντρωσης και εκτίμησης διάφορων  επαγγελματικών πληροφοριών, η δεξιότητα λήψης της  
απόφασης, η δεξιότητα παρουσίασης των επαγγελματικών προσόντων σε πιθανούς μελλοντικούς 
εργοδότες καθώς και η δεξιότητα  της επαγγελματικής προσαρμογής (Steptoe-Warren, 2013). 

Συμβουλευτική κρατουμένων 
Η σωφρονιστική Συμβουλευτική είναι η Συμβουλευτική που εφαρμόζεται μέσα στα 

καταστήματα κράτησης και έχει ως στόχο της, τη στήριξη και την ενδυνάμωση των κρατουμένων, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να συμμετέχουν δημιουργικά 
στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης 
(Δημητρούλη, Θεμελή, & Ρηγούτσου, 2006). Η ενδυνάμωση είναι μια διαδικασία όμοια με ένα 
μονοπάτι ή ένα ταξίδι, κάτι που αναπτύσσεται καθώς δουλεύουμε πάνω σ' αυτή (Page & Czuba, 
1999). Επιπλέον, η Συμβουλευτική έχει ως στόχο, την απόκτηση μιας προοπτικής προσωπικής ή 
επαγγελματικής (Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής & Νευροψυχιατρικής του παιδιού, 1994). 
Μια  αποτίμηση της σημερινής κατάστασης στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων στην 
Ελλάδα καταδεικνύει ότι το  επίπεδο ένταξης των συμβουλευτικών διαδικασιών όσον αφορά τους 
τομείς των  ολοκληρωμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων, της υποδομής  καθώς και  της μόνιμης 
στελέχωσης  για παροχή μιας διαρκούς εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής, είναι 
πολύ χαμηλό (Γεωργιάδης, 2016). Οι πραγματοποιήσεις  κάποιων παρεμβάσεων οι οποίες έχουν 
ως  στόχο  την  διαχείριση  του χρόνου των έγκλειστων και την συμπλήρωση  της εκπαίδευση 
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τους  κατά  τη διάρκεια  της κράτησης τους, είναι θετικές αλλά  δεν μπορούν με κανένα τρόπο να 
υποστηρίξουν ένα ολοκληρωμένο ατομικό σχέδιο ζωής για  κάθε ανήλικο που πρόκειται να 
αποφυλακισθεί. Για να μπορέσουν να  υλοποιηθούν  ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις, είναι απαραίτητη η ύπαρξη  κάποιων  παραγόντων που  να σχετίζονται πιο 
ουσιαστικά  με τη  στελέχωση, τη λειτουργία  των καταστημάτων και  με τη γενικότερη στήριξή 
του κράτους σε αυτές τις δομές. 

Η έννοια της επανακοινωνικοποίησης  ή επανένταξης πρέπει να είναι βασικό μέλημα των 
καταστημάτων αλλά και του κράτους. Η έννοια της κοινωνικής επανένταξης μετεξελίχθηκε και 
προσδιορίζεται διαφορετικά από ότι  παλαιότερα, όπου η επανένταξη  συνδεόταν με 
εξαναγκαστικές παρεμβάσεις που γινόταν στην προσωπικότητα του έγκλειστου (Garlnad, 2001). 
Στις μέρες μας η έννοια της  αναφέρεται στον  σεβασμό της  ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των 
δικαιωμάτων του έγκλειστου καθώς και  στις γενικότερες παροχές προς αυτόν (όπως εκπαίδευση 
και κατάρτιση) κατά  την περίοδο της έκτισης της ποινής του. Αυτό όμως επιτυγχάνεται, έχοντας 
ως βασική προϋπόθεση τη συναίνεσή του και όχι την αναγκαστική εφαρμογή και επιβολή 
κάποιων παροχών. Η κοινωνική επανένταξη συνεχίζει και σήμερα να έχει αποδοχή στη θεωρητική 
συζήτηση, τόσο ως σκοπό της αντεγκληματικής πολιτικής, όσο και ως δικαίωμα του ατόμου που 
εκτίει ποινή και στερείται  την ελευθερία (Γιοβάνογλου, 2006). Σε κάθε σύστημα σωφρονιστικής 
πολιτικής που είναι ολοκληρωμένο, η επανένταξη είναι αναπόσπαστο κομμάτι του και καλύπτει  
το πεδίο της λεγόμενης «μετασωφρονιστικής μέριμνας» η οποία αφορά την εξάλειψη των 
συνεπειών του εγκλεισμού (κατάθλιψη, ιδρυματισμός) καθώς και  την επανένταξη του έγκλειστου 
στο πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι (Van der Helm,  Klapwijk, Stams, & Van der Laan, 2009). 
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι μεγάλο  ποσοστό ανηλίκων κατά την περίοδο της 
κράτησής τους, είναι πλήρως ιδρυματοποιημένοι και συνήθως αρνητικοί και παραιτημένοι από 
κάθε επιθυμία για  επανακοινωνικοποίηση και μετάβαση στην κοινωνική ζωή . 

Σημαντικό εφόδιο για την επανένταξη είναι η εκπαίδευση. Το κείμενο που καθορίζει το 
γενικό πλαίσιο για την Εκπαίδευση στις Φυλακές είναι οι Συστάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης Νο R (89) 12, ενώ στην Ελλάδα, ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας (ΦΕΚ Α 
291/24.12.1999).  Σύμφωνα με τα κείμενα αυτά η εκπαίδευση στη φυλακή πρέπει να εστιάζει 
στην ανάπτυξη του έγκλειστου ως συνολική οντότητα διότι  απώτερος στόχος της είναι η 
επανακοινωνικοποίηση και επανένταξη του στην κοινωνία. Όσον αφορά την  επαγγελματική 
κατάρτιση του  θα πρέπει να έχει ως στόχο τόσο την  ευρύτερη ανάπτυξη του εγκλείστου όσο και 
την εναρμόνιση των πραγματικών αναγκών του με  τα δεδομένα της αγοράς εργασίας. 

Επομένως,  τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται για τους έγκλειστους  σε 
καταστήματα κράτησης, πρέπει να έχουν ως σκοπό  τόσο την διασύνδεσή τους με την αγορά 
εργασίας όσο και την ομαλή ένταξη τους ή επανένταξη τους  στο κοινωνικό σύστημα. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία που θα τους παρέχεται δεν θα πρέπει να συνδυάζει  μόνο την παροχή των 
απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων  αλλά και την ψυχοκοινωνική τους στήριξη,  ώστε να μπορούν 
να ανταποκριθούν πιο εύκολα στις νέες συνθήκες της ζωής τους και να ενταχθούν όσο πιο ομαλά  
και πιο αποτελεσματικά είναι δυνατό (Listwan,  Cullen  & Latessa 2006). Αφού  ο σκοπός του 
εγκλεισμού στα καταστήματα κράτησης των ανηλίκων που παρουσιάζουν κάποια παραβατική 
συμπεριφορά, προσανατολίζεται στον σωφρονισμό και την αποκατάσταση, τότε και η εκπαίδευση 
που τους παρέχεται  μέσα στους συγκεκριμένους χώρους θα μπορούσε να τους παρέχει αρκετή 
βοήθεια  αλλά και  ταυτόχρονα να περιορίσει τις  πιθανότητες υποτροπής τους (Magos, 2014). 
Άλλωστε, ο βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα καταστήματα κράτησης  είναι η 
απόκτηση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και αν είναι εφικτό, η απόκτηση επαγγελματικής 
κατάρτισης, ώστε κατά την επιστροφή τους στην κοινωνία, να διαθέτουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα εφόδια,  ικανά να τους βοηθήσουν στην επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη 
(Βεργίδης, 2015). 

Διεθνείς έρευνες υποστηρίζουν και αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση στις φυλακές έχει θετική 
επίδραση στους έγκλειστους (Burrell & Warboys, 2000) καθώς αυξάνει σημαντικά την 
αυτοεκτίμηση  και βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές δεξιότητες τους (Parker, 1990). Οι 
έγκλειστοι, νιώθουν ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, 
καθώς, για πρώτη φορά ίσως, τους δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις 
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θετικές πλευρές της προσωπικότητας τους (Leone & Meisel, 1997). Επίσης σύμφωνα με τους 
Meiners & Winn (2014) η εκπαίδευση στις φυλακές μειώνει τον αριθμό των έγκλειστων που 
ξαναμπαίνουν στη φυλακή,  βοηθώντας παράλληλα  σε μεγάλο βαθμό την επιτυχημένη 
επανακοινωνικοποίηση τους (Twomey, 2008). 

Η επαγγελματική συμβουλευτική σε συνδυασμό με την εκπαίδευση που παρέχεται, μπορούν 
να  δημιουργήσουν ένα πλαίσιο στο οποίο οι ανάγκες και οι δεξιότητες του έγκλειστου 
αναγνωρίζονται, συνθέτοντας έτσι μια σειρά ξεκάθαρων στόχων οι οποίοι βοηθούν τη μελλοντική 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη   του. 

Μέθοδος 
Η παρούσα μελέτη  στόχο έχει τη μελέτη και διερεύνηση της  διαδικασίας της 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και των αναγκών της στους ανήλικους έγκλειστους. Συγκεκριμένα 
βασικοί στόχοι της έρευνας είναι: 
1. Η  διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο  εφαρμόζεται  η συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
2.  Η διερεύνηση των αναγκών που  υπάρχουν όσο αφορά την συγκεκριμένη μορφή 
συμβουλευτικής και 
3. Η διεύρυνση των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών της εφαρμογής της συμβουλευτικής 
διαδικασίας στους έγκλειστους ανήλικους 

Συμμετέχοντες 
Οι συμμετέχοντες αποτελούνταν από τριάντα τρεις εκπαιδευτικούς των καταστημάτων 

κράτησης  του νομού και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Ανηλίκων Βόλου, από τους οποίους οι  
13 ήταν άνδρες και οι  20 ήταν γυναίκες. Όσο αφορά τις ειδικότητες των συμμετεχόντων οι 12 
ήταν δάσκαλοι και οι  21 εκπαιδευτικοί όλων  των ειδικοτήτων. 

Κατασκευή εργαλείου και ανάλυση δεδομένων  
Η παρούσα έρευνα  διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2016. Το είδος της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε ήταν ποσοτική με την τεχνική του ερωτηματολογίου. Το είδος των ερωτήσεων  
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν α) κλειστές ερωτήσεις β) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και  τέλος 
γ) κάποιες ανοιχτές ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε ειδικά για της ανάγκες της 
παρούσης έρευνας. 

Για την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα στοιχεία/δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και 
καταχωρήθηκαν σε ένα αρχείο  δεδομένων (data file) για να είναι εφικτή η στατιστική τους 
επεξεργασία με τη χρήση του SPSS. Μετά τον έλεγχο για την ακρίβεια των δεδομένων, 
χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής. Η περιγραφική στατιστική αφορούσε 
τον υπολογισμό των μέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων των μεταβλητών. 

Αποτελέσματα 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι θεματικοί άξονες του ερωτηματολογίου και τα 

ποσοστά των απαντήσεων όπως αυτά διαφαίνονται μετά τη στατιστική επεξεργασία του 
ερωτηματολογίου. 
1. Επαγγελματικός  Προσανατολισμός 

Στην ερώτηση τι είναι για  εσάς ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός,  το 41,9 % απάντησε 
ότι είναι ενημέρωση και παροχή βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση, το 25,8 % ότι είναι 
καθοδήγηση για μελλοντικές  εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, το 16,3  % ότι είναι 
απαραίτητο μάθημα στο σχολείο και το 16,3% ότι αποτελεί  εξεύρεση   ικανοτήτων,  
ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων. 
2. Εφαρμογή Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Στην ερώτηση με ποια μορφή εφαρμόζεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός,  το 50% 
απάντησε με βιωματικές δράσεις και το 50% με επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους και 
συζητήσεις. 
3. Οφέλη  Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
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Στην ερώτηση ποιά είναι τα οφέλη του  Επαγγελματικού Προσανατολισμού  το  52%  
απάντησε ότι είναι γνωριμία με τα επαγγέλματα, το 16% ότι είναι διαδικασία προβληματισμού για  
εναλλακτικές εκπαιδευτικές και  επαγγελματικές  επιλογές, το 12% ότι τα οφέλη είναι ελάχιστα 
διότι δεν γίνεται οργανωμένα και με διάρκεια, το 12%  ότι είναι προσανατολισμός σε 
κατευθύνσεις που δεν έχουν σχέση με την παραβατικότητα και επιλογές για ένταξη στην 
κοινωνία, και το  8% ότι  είναι  ενημέρωση για τα οφέλη της κοινωνίας. 
4. Συνεργασία με ΚΕΣΥΠ 

Στην ερώτηση αν υπάρχει συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ, το 84%  απάντησε  όχι και το 16%  ναι. 
5. Μορφή συνεργασίας με ΚΕΣΥΠ 

Στην ερώτηση ποιά μορφή συνεργασίας υπάρχει,  το 83% απάντησε μέσω ενημέρωσης και το 
17% μέσω συζήτησης με τον ενδιαφερόμενο. 
6. Αναγκαιότητα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία των καταστημάτων κράτησης 

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι χρειάζεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία 
των καταστημάτων κράτησης,  το 100% απάντησε θετικά 
7. Τρόπος  εφαρμογής 

Στην ερώτηση πως θα πρέπει να εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο των σχολείων 
κράτησης,  το 35,4% απάντησε με εργαστήρια για γνωριμία με τα τεχνικά επαγγέλματα, το 12,9% 
, μέσω εφαρμογής μαθήματος  που να εφαρμόζεται παράλληλα αλλά και χωριστά από τα άλλα 
μαθήματα, το 12,9%  με ύπαρξη ειδικού χώρου, με εξειδικευμένο προσωπικό και ατομικές 
συναντήσεις, το 12,9% με συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, το  9,7% με ένταξη στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα, το 9,7%  με επιπλέον επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, το 3,2 % με  
εφαρμογή ειδικού ΣΕΠ προσαρμοσμένο στις δεξιότητες, ικανότητες και ιδιαιτερότητες των 
παιδιών και το 3,2% συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς. 
8. Ιδιαιτερότητες εφαρμογής 

Στην ερώτηση ποιές είναι οι ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού προσανατολισμού στα 
σχολεία, το 19,3 % απάντησε ότι είναι ειδικοί μαθητές και για αυτό χρειάζεται ειδικός 
επαγγελματικός προσανατολισμός με  ενημέρωση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα  για να 
ενταχθούν στην κοινωνία. Το 12,9% ότι υπάρχουν περιορισμοί και δυσκολίες στις επισκέψεις στα 
καταστήματα κράτησης, το 12,9% ότι είναι παραβατικά άτομα  προερχόμενα από  συνθήκες που 
επιβάλλουν περιορισμούς και αποκλεισμούς, το 9,6% ότι αναφέρεται σε παιδιά που δεν γνωρίζουν 
τα οφέλη της νόμιμης εργασίας και δεν θέλουν να αλλάξουν, το 9,6% ότι  η ηλικία των παιδιών 
αποτελεί εμπόδιο και ότι πολλά έχουν σαν δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά, το 6,45% ότι υπάρχει 
έλλειψη  ιδιαίτερης εκπαιδευτικής προσέγγισης από  εξειδικευμένο προσωπικό, το 6,45% ότι τα 
παιδιά δεν ανταποκρίνονται καθώς δεν γνωρίζουν την έννοια του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και το 6,45% θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα. 
9. Δυσκολίες εφαρμογής 

Στην ερώτηση  ποιές οι δυσκολίες στην εφαρμογή του, το 19,3% απάντησε η συχνή αλλαγή 
μαθητικού δυναμικού λόγω μεταγωγών, απολύσεων, διαφυγών, το 19,3%  η άγνοια των παιδιών 
και η έλλειψη αποδοχής τους, το 16,1 % η έλλειψη κατάλληλου υλικού και η μη σύνδεση με 
κατάλληλους φορείς, το 9,6% η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κακή ψυχολογία, οι ιδιαιτερότητες και 
τα δεινά του εγκλεισμού, το 9,6% ότι τίποτε δεν είναι δύσκολο αν υπάρχει συνεργασία, το 6,4% ο 
κανονισμός λειτουργίας του καταστήματος, το 6,4% οι περιορισμοί επισκέψεων και 
μετακινήσεων, το 6,4% το ότι εξαιτίας της ηλικίας τους έχουν ασκήσει ήδη κάποιοι κάποιο 
επάγγελμα οπότε η διαδικασία δεν τους αφορά,  το 3,2%  ότι οι δυσκολίες στο χειρισμό γλώσσας 
είναι σημαντικές και το 3,2 % ότι το σφιχτό ωρολόγιο πρόγραμμα των καταστημάτων κράτησης 
δεν προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών. 

Συζήτηση 
Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν, ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός ως διαδικασία 

αποτελεί  κατά κύριο λόγο ενημέρωση, παροχή βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση, 
εξεύρεση   ικανοτήτων καθοδήγηση για μελλοντικές  εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. 
Εφαρμόζεται λιγότερο από όσο θα επιθυμούσαν οι συμμετέχοντες στα σχολεία των 
καταστημάτων κράτησης και παίρνει τη μορφή βιωματικών  δράσεων.  Δεν υπάρχει συνεργασία 
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με το Κεσύπ παρά μόνο η  δυνατότητα κάποιων επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους και αυτό 
από τα σχολεία του Ιδρύματος. Για την επίλυση των άνω δυσκολιών προτάθηκε η 
συστηματικότερη ενημέρωση, η δημιουργία εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης, 
περισσότερες  βιωματικές δράσεις και η  ένταξη του ΣΕΠ στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ως 
μάθημα,  προσαρμοσμένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών.  

Είναι σαφές από τα αποτελέσματα της έρευνας πως υπάρχουν βασικές ελλείψεις στη 
διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής όσο αφορά την οργάνωση και συντονισμό των 
δομών κράτησης. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προέκυψε και σε συνάρτηση με την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι η έλλειψη διασυνδέσεων με άλλους φορείς. Αυτή η έλλειψη 
διατηρεί και ενισχύει  τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτών των παιδιών και  αναχαιτίζει τις 
δυνατότητες επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης στο μέλλον. Ενδιαφέρον έχει ότι όλοι 
οι  συμμετέχοντες υποστήριξαν την αναγκαιότητα για τη συμβουλευτική διαδικασία. Η κατάρτιση 
των εκπαιδευτών που εργάζονται σε δομές κράτησης ανηλίκων στη συμβουλευτική 
επαγγελματικού προσανατολισμού θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στη σύνδεση 
αυτών των παιδιών με την αγορά εργασίας στο μέλλον, πιθανώς μέσω της συνεργασίας δομών 
απασχόλησης.  Αναγκαία προς αυτή την κατεύθυνση  καθίσταται η δημιουργία ενός σαφούς 
κρατικού πλαισίου που θα αφορά την ίδρυση, οργάνωση και  

λειτουργία συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού των συστημάτων κράτησης 
ανηλίκων με στόχο την επανένταξη τους.  

Όσο αφορά τις μελλοντικές ερευνητικές προεκτάσεις στη θεματική της επαγγελματικής 
συμβουλευτικής των ανήλικων έγκλειστων, θα ήταν πολύ χρήσιμη η εκπόνηση συνεντεύξεων με 
τους επαγγελματίες που εργάζονται στα συστήματα κράτησης καθώς και με τους ίδιους τους 
ανήλικους έγκλειστους ώστε να επιτραπεί  μια βαθύτερη ποιοτική διερεύνηση των δεδομένων  
που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο. 
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Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική 
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chrispourikas@gmail.com 

Περίληψη 
Η προσέλευση και υποδοχή στην Ελλάδα πολλών, ξένων προσφύγων και μεταναστών διαφόρων εθνικών 
και πολιτισμικών προελεύσεων τα τελευταία χρόνια, αποδίδει στην χώρα μας τα χαρακτηριστικά μιας 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ο παραγκωνισμός, όμως, των ατομικών ιδιαιτεροτήτων, η παράβλεψη των 
ατομικών αναγκών των πολιτισμικών ομάδων και η παροχή ενιαίας εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην 
κοινωνική αφομοίωση, εγείρουν σοβαρές αντιδράσεις. Η πολυπολιτισμική συμβουλευτική έρχεται να 
αμβλύνει το παραπάνω πρόβλημα και να βοηθήσει τους λειτουργούς συμβουλευτικής να κατανοήσουν την 
νέα αυτή διάσταση στα προβλήματα των συμβουλευόμενων. Κεντρικά στοιχεία της αποτελούν ο σεβασμός 
της πολιτισμικής ομάδας του ατόμου καθώς και η κατανόηση της κουλτούρας και των πολιτισμικών αξιών 
του. Στα χαρακτηριστικά ενός πολυπολιτισμικού συμβούλου προστίθενται πλέον, εκτός από τις κλασικές 
δεξιότητες συμβουλευτικής, η επίγνωση των πολιτισμικών ζητημάτων και ενσυναίσθηση, η επιδεξιότητα 
αναφορικά με τις πολιτισμικές παρεμβάσεις και η ικανότητα προσαρμογής του μοντέλου της 
συμβουλευτικής στις ανάγκες και τα πραγματικά χαρακτηριστικά των συμβουλευόμενων. 

Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική, εκπαίδευση, πολυπολιτισμική. 

Εισαγωγή 
Οι σύγχρονες κοινωνίες βιώνουν έντονες πολιτισμικές αλλαγές εξαιτίας της επιρροής 

σύνθετων κοινωνικο-πολιτικών παραγόντων. Οι αλλαγές αυτές έχουν οδηγήσει στην συνύπαρξη 
πολλών και διαφορετικών πολιτισμών με αποτέλεσμα πολίτες διαφορετικών χωρών να 
αλληλεπιδρούν με πολιτιστικά διαφορετικούς ανθρώπους σε ποικίλα πλαίσια. Υπάρχει όμως, 
σημαντικό έλλειμμα στην αποδοχή αυτής της διαφορετικότητας με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται προκλήσεις στην ενσωμάτωση των πολιτισμικά διαφορετικών ανθρώπων στο 
κοινωνικό σύνολο.  Κάθε λαός έχει τις δικές του αξίες, τους δικούς του τρόπους συμπεριφοράς 
και τα δικά του ήθη και έθιμα. Η επίγνωση των διαφορών αυτών είναι εξαιρετικά σημαντική στην 
παροχή της συμβουλευτικής.  

Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική (ορισμός, έννοια)  
Με την τεράστια κινητικότητα που παρουσιάζεται διεθνώς να μεταναστεύουν δηλαδή 

άνθρωποι από την μια χώρα στην άλλη (λόγω πολεμικών συγκρούσεων, ή οικονομικών  
αναταραχών κτλ), έχουμε την ανάπτυξη μιας συμβουλευτικής προσέγγισης που να θέτει την 
έννοια της «κουλτούρας» στο επίκεντρο της ταυτότητας του προσώπου αντί να την αφήνει ως 
δευτερεύον συνοδό στοιχείο. Αυτή η προσέγγιση έχει ως αρχή τη θέση ότι η συμμετοχή σε μία ή 
και περισσότερες κουλτούρες αποτελεί μια από τις βασικές επιρροές για την ανάπτυξη της 
προσωπικής ταυτότητας (Pedersen, όπως αναφέρεται στο Mc Leod, 2005). 

Ο όρος «Πολυπολιτισμικός» (Multiculturalism) χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η συνύπαρξη 
διαφορετικών πολιτισμών διαφορετικής εθνικότητας με έντονο τον χαρακτήρα της παράλληλης 
διαβίωσης και αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφορετικών ομάδων αλλά 
και στις σχέσεις εντός της ίδιας ομάδας (Κρίβας 2007). Ο Pedersen τόνισε την σημασία του 
πολυπολιτισμού και υποστήριξε ότι η πολυπολιτισμικότητα πρέπει να  θεωρείται η τέταρτη 
δύναμη στη συμβουλευτική ύστερα από την ψυχανάλυση, τον συμπεριφορισμό και την 
ανθρωπιστική ψυχολογία (Ponderotto et al., 2001). 

Οι Sue και οι συνεργάτες της (Sue et al., 1982: 45) ορίζουν ως «Διαπολιτιστική» 
συμβουλευτική «κάθε συμβουλευτική σχέση στην οποία δύο ή και περισσότεροι από τους 
συμμετέχοντες διαφέρουν ως προς την πολιτιστική τους προέλευση, τις αξίες τους και τον τρόπο 
ζωής τους». 

Ο Hohmann διακρίνει τους όρους «πολυπολιτισμικός» και «διαπολιτισμικός» ως εξής: όλες οι 
ξεχωριστές διαδικασίες που πραγματοποιούνται υπό την επίδραση της μετανάστευσης και των 
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διαφόρων μορφών προσφυγιάς υποδηλώνονται με τον όρο «πολυπολιτισμικός», ενώ, αντίθετα, 
όλες οι παιδαγωγικές, πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες και οι επιδιώξεις, οι οποίες 
υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται ως απάντηση στα προβλήματα, τα οποία προήλθαν από τις 
διάφορες καταστάσεις που διαμορφώθηκαν λόγω της μετανάστευσης και των προσφύγων στις 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες, υποδηλώνονται με τον όρο «διαπολιτισμικός» (Κρίβας, 2007). 

Ο Das (1995) αναφέρει ότι ο όρος «πολυπολιτισμική συμβουλευτική» αφορά κάθε 
συμβουλευτική σχέση, όπου ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος ανήκουν σε διαφορετικές 
πολιτισμικές ομάδες και έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την κοινωνική πραγματικότητα. 

Τέλος οι Behring και Ingraham (Behring & Ingraham, 1998) χρησιμοποιούν τον όρο 
«multicultural consultation» για να αναφερθούν στην «πολυπολιτισμική διαλεκτική 
συμβουλευτική». Είναι μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία εγείρονται τα πολιτισμικά 
ζητήματα και γίνονται προσαρμογές σε παραδοσιακές διαδικασίες της διαλεκτικής 
συμβουλευτικής. Η πολυπολιτισμική διαλεκτική συμβουλευτική  ορίζεται ως «μια πολιτισμικά 
ευαίσθητη έμμεση υπηρεσία σύμφωνα με την οποία ο σύμβουλος προσαρμόζει τις υπηρεσίες της 
διαλεκτικής συμβουλευτικής προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις πολιτισμικές 
αξίες του συμβουλευόμενου, του πελάτη, ή και των δύο» (Behring & Ingraham, 1998: 58 ). Η 
πολυπολιτισμική διαλεκτική συμβουλευτική καλύπτει και τις συνθήκες στις οποίες μέλη της 
τριάδας της συμβουλευτικής διαδικασίας(σύμβουλος, συμβουλευόμενος και πελάτης) μοιράζονται 
την ίδια κουλτούρα, αλλά τονίζει ιδιαίτερα τις συνθήκες κατά τις οποίες ένα ή περισσότερα μέρη 
διαφέρουν πολιτισμικά από τα άλλα μέρη της τριάδας (Ingraham & Meyers, 2000) με αποτέλεσμα 
η κουλτούρα να αναγνωρίζεται ως ένα βασικό συστατικό, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής της μορφής συμβουλευτικής. 

Κεντρικά στοιχεία της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής αποτελούν η σημασία της 
πολιτισμικής συνείδησης και του σεβασμού της πολιτισμικής ομάδας του ατόμου σε συνδυασμό 
με την παραδοχή πως κάθε πολιτισμικά κατάλληλη παρέμβαση θα πρέπει πιθανώς να 
περιλαμβάνει ως απαραίτητο μέρος της τόσο το ίδιο το άτομο όσο και την οικογένεια, την ομάδα, 
την γειτονιά, το σχολείο και την κοινότητα (Κλεφτάρας, 2009). Σύμφωνα με τον Κλεφτάρα για να 
κατανοήσει ο σύμβουλος την κουλτούρα και τις πολιτισμικές αξίες του πελάτη θα πρέπει να 
κατανοήσει πρώτα τί θεωρείται δεδομένο και τί θεωρείται μια τυπική σκέψη, στάση ή 
συμπεριφορά στην κουλτούρα της ομάδας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος πελάτης. Η 
οποιαδήποτε αξιολόγηση των προβλημάτων του πελάτη θα πρέπει τελικά να λαμβάνει υπόψη την 
κουλτούρα του δεδομένου ότι η συμβουλευτική παρέμβαση διενεργείται μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο και χρόνο. 

Η πολυπολιτισμική συμβουλευτική έχει ως βασικές προϋποθέσεις την αποδοχή της 
πολιτισμικής διαφορετικότητας του ατόμου καθώς και την αναγνώριση ότι οι φυλετικές και 
εθνικές μειονότητες λειτουργούν με τουλάχιστον δύο διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (Sue et al. 
, 1992). Το άτομο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το άτομο ή η μειονότητα που μπορεί να 
αποτελέσει εμπόδιο στο κυρίαρχο κοινωνικό σύνολο παρά μόνον ως άτομο που αντιμετωπίζεται 
σε σχέση με το περιβάλλον του και τις ευρύτερες κοινωνικές πιέσεις που δέχεται λόγω 
καταπιέσεων, διακρίσεων ή ρατσιστικών συμπεριφορών που αυτό βιώνει. 

Υπάρχουν δύο ευδιάκριτες τάσεις όσον αφορά το χώρο της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής: 
α) η καθολική τάση (universal trend) και β) η εστιασμένη τάση (focused trend). Στην καθολική 
τάση (universal trend) κάθε συνεδρίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει πολυπολιτισμικά ζητήματα. 
Είναι σημαντικό αντί να ξεκινήσουμε με το ίδιο το άτομο να αρχίσουμε με το πολυπολιτισμικό 
του πλαίσιο και περιβάλλον. Η συμβουλευτική παρέμβαση μπορεί να μην εστιάζεται μόνο στην 
ατομική προσέγγιση και να περιλαμβάνει ενδεχομένως και ένα δίκτυο παρεμβάσεων μεταξύ των 
οποίων και κοινοτική δράση. Η εστιασμένη τάση (focused trend) δίνει έμφαση στη σημασία της 
κατανόησης της πολιτισμικά ιδιαίτερης συμπεριφοράς. Έμφαση στη σημασία της κατανόησης σε 
συγκεκριμένες κουλτούρες αλλά και στην ειδική φύση συγκεκριμένων πολιτισμικών ομάδων. Οι 
άνθρωποι θα πρέπει να εξετάζονται τόσο ως άτομα όσο και ως μέλη μιας πολιτισμικά 
διαφορετικής ομάδας και αυτό γιατί, αν η πολιτισμική προσέγγιση είναι πολύ γενική, μπορεί να 
«γκετοποιήσουμε» το πρόβλημα και συγκεκριμένες πολιτισμικές ομάδες να υποφέρουν, με 
αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε ανεπαρκείς και καταπιεστικές μεθόδους ψυχολογικής 
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συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Οι καθολικές και επικεντρωμένες πολυπολιτισμικές 
προσεγγίσεις δεν είναι απαραίτητα αντιφατικές. Και οι δύο προσφέρουν έγκυρα ζητήματα και 
απόψεις που μπορούν να εμπλουτίσουν την κατανόηση των συμβούλων αναφορικά με την 
πολυπολιτισμική συμβουλευτική (Sue et al., 1992). 

Όσον αφορά στο χώρο της εκπαίδευσης η πολυπολιτισμική συμβουλευτική αναγνωρίζει ότι η 
συμμετοχή του μαθητή σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική ομάδα επηρεάζει την κοινωνικοποίησή 
του και προβάλει την μοναδικότητα και αξία του καθώς και τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν οι 
αξίες στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας (Μπρούζος & Ράπτη, 2001β).  Από την άλλη, 
σε πολλές χώρες η αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς θεωρείται ότι μπορεί να γίνει 
καλύτερα από άτομα που συναλλάσσονται με το παιδί σε καθημερινή βάση, όπως είναι οι 
εκπαιδευτικοί (Καλαντζή - Αζίζι, 1996)˙ ενώ το μοντέλο διδασκαλίας του Carl Rogers (1961), 
τοποθετεί τον εκπαιδευτικό στη θέση του συμβούλου (Μαλικιώση – Λοϊζου, 2001). Σε κάθε 
περίπτωση οι εσωτερικοί σύμβουλοι έχουν κάποια εξοικείωση με την υπάρχουσα κατάσταση και 
τη δυνατότητα να κάνουν με μεγαλύτερη ευκολία παρατηρήσεις κατά τη διαδικασία (D. Brown et 
al., 2006). 

Απαραίτητη πάντα προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας 
είναι η εγκαθίδρυση μιας ποιοτικής συμβουλευτικής σχέσης μεταξύ συμβούλου και 
συμβουλευόμενου. Η σχέση αυτή ευνοείται όταν τα προσωπικά προβλήματα του πελάτη γίνονται 
αντιληπτά ως απόρροια ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού και κοινωνικού πλαισίου, που συχνά 
αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει με δυσλειτουργικό και λανθασμένο δυσμενή τρόπο διάφορα 
ουσιαστικά για το άτομο ζητήματα, όπως ο σεξισμός, η φυλή, το γένος, ο ρατσισμός, η ηλικία, η 
θρησκεία, τα οικονομικά προβλήματα, οι σωματικές και νοητικές δυσλειτουργίες κτλ. Γίνεται 
φανερό ότι θέματα, όπως η πολιτισμική ταυτότητα ή η πολιτισμική συνείδηση, καθίστανται 
στόχοι κεντρικής σημασίας στο χώρο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της συμβουλευτικής. Είναι 
σημαντικό οι συμβουλευόμενοι να αντιληφθούν τα θέματα που μέχρι στιγμής αντιμετώπιζαν ως 
δικά τους προβλήματα μέσα από το πρίσμα μιας πολιτισμικής διάστασης. Συχνά το πρόβλημά 
τους δεν αποτελεί ατομική αλλά περισσότερο κοινωνικοπολιτισμική υπόθεση (Nelson-Jones, 
2003). 

Τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισμικών συμβούλων – Ικανότητες – Δεξιότητες  
Το γεγονός,  ότι η πολυπολιτισμική συμβουλευτική δεν εναρμονίζεται εύκολα με οποιοδήποτε 

από τα κύρια ρεύματα της συμβουλευτικής, υποδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης ενός συνθετικού 
μοντέλου, ώστε οι σύμβουλοι να χρησιμοποιούν ως αφετηρία κάποιο από τα μοντέλα αυτά ή να 
αντλούν από το καθένα τα στοιχεία που τους χρειάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, 
δημιουργώντας ένα μοντέλο πρακτικής που εμφανίζει πολιτισμικές επιρροές και ευαισθησία σε 
θέματα κουλτούρας. Οι σύγχρονες τάσεις της συμβουλευτικής με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά 
προβάλλουν τελικά μια συνθετική πολυπολιτισμική προσέγγιση σε αντίθεση με τα προηγούμενα 
μοντέλα του συμπεριφορισμού, της ψυχανάλυσης και της ανθρωπιστικής ψυχολογίας. Κατά 
συνέπεια, αποτελεσματικοί σύμβουλοι είναι εκείνοι που επιδεικνύουν πολιτισμική ενσυναίσθηση, 
είναι πρόθυμοι να μιλήσουν για θέματα κουλτούρας και να επανεξετάσουν πεποιθήσεις και 
απόψεις που φέρουν βαθιά μέσα τους  (Mc Leod, 2005). 

Προκειμένου να μπορούν οι σύμβουλοι να ανταποκριθούν με επιτυχία στο έργο τους, 
χρειάζεται να διαθέτουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά. Για τον Constantine και τους συνεργάτες 
του (Constantine et al., 2004) τα χαρακτηριστικά ενός πολυπολιτισμικού συμβούλου 
περιλαμβάνουν το ανοικτό μυαλό, την ευελιξία, την αφοσίωση στην ενεργή ακρόαση, τις γνώσεις 
και την επίγνωση των πολιτισμικών ζητημάτων, την επιδεξιότητα αναφορικά με τις πολιτισμικές 
παρεμβάσεις, την αφοσίωση σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, την αυτογνωσία και την 
έκθεση σε ευρείες και διαφορετικές εμπειρίες ζωής. 

Ο Brown (Brown, 1997) εστιάζει στο προσαρμοστικό -με επίκεντρο τον πελάτη- στυλ 
διαλεκτικής συμβουλευτικής του Pinto. Η θέση του Pinto είναι ότι οι δεξιότητες για μια 
επιτυχημένη διαπολιτισμική διαλεκτική συμβουλευτική περιλαμβάνουν τη γνώση από το 
σύμβουλο των δικών του προσωπικών αξιών και πολιτισμικών αντιλήψεων, την ενσυναίσθηση 
σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές και την προσαρμογή του μοντέλου της διαλεκτικής 
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συμβουλευτικής στις ανάγκες και τα πραγματικά χαρακτηριστικά των συμβουλευόμενων και των 
πελατών τους (Brown, 1997). Διαφορετικοί πολιτισμοί προβάλλουν διαφορετικά πρότυπα και 
κοινωνικές αξίες. Ο δυτικός πολιτισμός προβάλλει κυρίως, ατομιστικές αξίες, ενώ ο ανατολικός 
πολιτισμός υιοθετεί κυρίως, συλλογιστικές αξίες. Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει ένα μείγμα 
ατομιστικών και συλλογικών χαρακτηριστικών. Σε κοινωνίες όπως της Ιαπωνίας και της Κίνας, 
σημαντικότερες αξίες θεωρούνται η υπακοή, η αρμονία και δίνεται προτεραιότητα στους στόχους 
της ομάδας στην οποία ανήκει το άτομο. Είναι επόμενο, ότι οι διαφορές στις αξίες επηρεάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται και περιγράφουν τον εαυτό τους (Χατζηχρήστου, 
2008). 

Οι σύμβουλοι, οι οποίοι δε γνωρίζουν τη βάση για τις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των 
ίδιων και των πολιτισμικά διαφορετικών συμβουλευόμενων τους, είναι πιθανό να τους αποδίδουν 
αρνητικά χαρακτηριστικά. «Αυτό που χρειάζεται είναι οι σύμβουλοι να αποκτήσουν πολιτισμική 
επίγνωση, να δρουν με βάση μια κριτική ανάλυση και κατανόηση των δικών τους συνθηκών, των 
συνθηκών των πελατών τους και του κοινωνικοπολιτικού συστήματος, του οποίου αποτελούν και 
οι δύο μέρη. Χωρίς αυτή την επίγνωση ο σύμβουλος που (συν)εργάζεται με έναν πολιτισμικά 
διαφορετικό πελάτη μπορεί να ασκήσει πολιτισμική καταπίεση χρησιμοποιώντας ανήθικες και 
επιζήμιες πρακτικές» (Sue et al, 1992: 480). 

Οι σύμβουλοι πρέπει να μάθουν τις λεπτές διαφορές του ύφους επικοινωνίας των 
συμβουλευόμενων τους πριν σχεδιάσουν την παρέμβασή τους προκειμένου να έχουν ακριβή 
επικοινωνία. Εμβαθύνοντας στον πολιτισμό των συμβουλευόμενων οι σύμβουλοι είναι ανάγκη να 
αναπροσαρμόσουν τη στάση τους και να ευθυγραμμιστούν με την οπτική των ατόμων που 
καλούνται να βοηθήσουν. Με την έναρξη των συνεδριών, θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις 
επικοινωνιακές συνήθειες όσον αφορά μη λεκτικούς παράγοντες, όπως η χρήση διαπροσωπικού 
χώρου (εγγύτητα), η φύση της βλεμματικής επαφής καθώς και η χρήση της σωματικής 
επαφής(άγγιγμα, χειρονομία). Για παράδειγμα, η απ’ ευθείας οπτική επαφή θεωρείται στις δυτικές 
κουλτούρες σημάδι τιμιότητας και ευθύτητας, ενώ στην κινεζική κουλτούρα το ίδιο εκλαμβάνεται 
ως προσβολή και αγένεια (McLeod, 2005). 

Οι Sue και οι συνεργάτες της (Sue et al., 1992) και οι Sue και Sue (Sue & Sue, 1998) 
κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά που οφείλει να διαθέτει ένας πολιτισμικά επιδέξιος σύμβουλος 
οργανώνοντάς τα σε τρεις βασικές διαστάσεις: α) επίγνωση (awareness), β) γνώση (knowledge), 
γ) δεξιότητες (skills). Έτσι, πρώτον, πολιτισμικά επιδέξιος σύμβουλος είναι αυτός που 
δραστηριοποιείται ενεργά, ώστε να αποκτήσει επίγνωση των δικών του υποθέσεων σχετικά με την 
ανθρώπινη συμπεριφορά, τις αξίες, τις προκαταλήψεις, τις προϊδεασμένες αισθήσεις, τους 
προσωπικούς περιορισμούς του κάθε πελάτη. Καταλαβαίνει ότι οι δικές του κοσμοθεωρίες είναι 
προϊόν των πολιτισμικών συνθηκών στις οποίες ζει και πως μπορούν να αντικατοπτρίζονται στη 
συμβουλευτική του σχέση με διαφορετικούς πολιτισμικά συμβουλευόμενους. Ο Vygotsky τόνισε 
την καίρια σημασία της αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους στην κατασκευή νοήματος του 
κόσμου γύρω μας. Σύμφωνα με την θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, η γνώση δεν 
είναι μόνο μια διανοητική κατάσταση αλλά είναι μια εμπειρική σχέση με τα πράγματα και δεν έχει 
κανένα νόημα έξω από αυτή. Το κοινωνικό περιβάλλον διαμεσολαβεί και προσδιορίζει τον τρόπο 
αντίληψης του ατόμου (Minick, 1987). Δεύτερον, πολιτισμικά επιδέξιος σύμβουλος είναι  αυτός, ο 
οποίος ενεργά αποπειράται να κατανοήσει την κοσμοθεωρία του πολιτισμικά διαφορετικού 
συμβουλευόμενου χωρίς αρνητικές κρίσεις αλλά με σεβασμό και εκτίμηση και χωρίς αυτό να 
υπονοεί ότι θα πρέπει να ενστερνιστεί τις κοσμοθεωρίες του συμβουλευόμενου ως δικές του, αλλά 
μπορεί να τις αποδεχθεί ως μια άλλη έγκυρη προοπτική. Τέλος, πολιτισμικά επιδέξιος σύμβουλος 
είναι αυτός που βρίσκεται σε μια διαδικασία ενεργής ανάπτυξης και πρακτικής κατάλληλων 
σχετικών και ευαίσθητων στρατηγικών και δεξιοτήτων παρέμβασης κατά την (συν)εργασία του με 
τους πολιτισμικά διαφορετικούς συμβουλευόμενους. 

Αναγκαιότητα της πολυπολιτισμικής σχολικής συμβουλευτικής στην ελληνική 
εκπαίδευση 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση αλλά και οι διάφορες 
πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται σε συνδυασμό με τις ανά τον 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 993 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

κόσμο πολεμικές αναταραχές και συγκρούσεις έχουν δημιουργήσει μια τεράστια κινητικότητα. Η 
ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών που συμβιώνουν στον ίδιο χώρο είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα 
των σύγχρονων κοινωνιών. Το πολυπολιτισμικό προφίλ της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας που 
έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 25 χρόνια, η προσέλευση πολλών ξένων διαφόρων εθνικών και 
πολιτισμικών προελεύσεων αποδίδει στην Ελλάδα τα χαρακτηριστικά εκείνα που φέρει κάθε 
κράτος υποδοχής προσφύγων και μεταναστών την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η 
διαφορετικότητα της σχολικής τάξης τον 21ο αιώνα είναι πραγματικότητα. Η ανομοιογενής πλέον 
σύνθεση των τάξεων δυσχεραίνει την ενασχόληση των εκπαιδευτικών πέραν του διδακτικού τους 
έργου και με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και προβλήματα των μαθητών τους. Ανάμεσα στους 
μαθητές υφίστανται σημαντικές διαφορές σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, τις διανοητικές 
και κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες (Μπρούζος, 1999). 

Η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να μεριμνήσει για τους μαθητές όλων των 
εθνικών και πολιτισμικών προελεύσεων. Στην προσπάθεια της Πολιτείας να διασφαλίσει ίσες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες για μαθητές αλλοδαπούς, πρόσφυγες και όσους προέρχονται από 
κοινωνικό-πολιτισμικά περιβάλλοντα ευάλωτα στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό (τσιγγανόπουλα 
κτλ), αλλά και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για αποδοχή και αξιοποίηση της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας, μπορούμε να διακρίνουμε δύο κύριες ενέργειες που κατέχουν κεντρική θέση. 
Πρώτη η ψήφιση του  νόμου 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 τ. Α’/17-6-1996), για την ίδρυση 
Διαπολιτισμικών σχολείων  και δεύτερη η Υπουργική Απόφαση υπ αριθ. Φ/10/20/Γ1/708 (Φ.Ε.Κ. 
1789 τ. Β’/28-9-1999) που αφορά την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και 
Φροντιστηριακών τμημάτων. Οι ενέργειες αυτές όμως, δεν συνδυάστηκαν με ταυτόχρονη 
προσαρμογή του προγράμματος σπουδών των σχολείων αυτών, αλλά και δεν φρόντισε ποτέ η 
πολιτεία να παράσχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να στελεχωθούν σωστά οι 
παραπάνω εκπαιδευτικές δομές. Παράλληλα, το 1999 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν για πρώτη 
φορά σε 6 Διευθύνσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων με σκοπό να 
βοηθήσουν στην ψυχολογική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους. Το 2001 οι σταθμοί 
αυτοί ανήλθαν στους 15 και έως το 2009 θα έπρεπε να έχουν στελεχωθεί συνολικά 59 σταθμοί. 
Μόλις το 2012 με την Υ. Α 93008/Γ7 (ΦΕΚ 2315/2012/10-8-2012) συστάθηκαν Συμβουλευτικοί 
Σταθμοί Νέων στις Διευθύνσεις όλων των νομών με σκοπό την παροχή υποστηρικτικής 
συμβουλευτικής βραχείας διάρκειας σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς εντός και εκτός σχολικού 
περιβάλλοντος. Οι σταθμοί  αυτοί όμως, χρειάζονται στελέχωση με ικανό αριθμό ατόμων με 
σπουδές ή εξειδίκευση στην ψυχολογία και τη συμβουλευτική. Την ίδια περίοδο, η παρουσία των 
Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις των νομών, δεν επαρκούσε 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για συμβουλευτική στήριξη όσον αφορά την σταδιοδρομία των 
μαθητών όλων των σχολείων που είχαν υπό την εποπτεία τους (την παρούσα στιγμή κάθε γραφείο 
είναι στελεχωμένο με μόλις δύο Υπεύθυνους Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού). 

Έχει διαπιστωθεί ελλιπής λοιπόν, προγραμματισμός και επιδερμική αντιμετώπιση του 
ζητήματος εκπαίδευσης προσφύγων, μεταναστών και παλιννοστούντων (Καγκαλίδου, 1999). Η 
ενσωμάτωση σε κάθε περίπτωση των μη γηγενών πληθυσμών δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο 
στην εγγραφή τους στα κατά τόπους σχολεία, αλλά οφείλει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες και κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη για τα παιδιά αυτά και τις 
οικογένειές τους (Dimakos & Tasiopoulou, 2003). Ταυτόχρονα, οι μη γηγενείς πληθυσμοί που 
φοιτούν τελικά στα Διαπολιτισμικά σχολεία είναι ελάχιστοι σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό 
τους στην Ελλάδα και, έτσι κι αλλιώς, όσοι τελικά παρακολουθούν τις τάξεις υποδοχής δεν 
εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες αυτές δομές (Σακελλαρίδη, 2001). 

Οι ρατσιστικές συμπεριφορές των γηγενών προς τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς 
εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας παρά τις όποιες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις για 
την υποδοχή και ένταξη των πολιτισμικά διαφορετικών ατόμων (Κατσίκας & Πολίτου, 1999). Σε 
έρευνα των Δημάκου και Τασιοπούλου, που διεξήχθη το 2003, αναδείχθηκε η ύπαρξη αρνητικών 
απόψεων για τους μετανάστες, ενώ τα ελάχιστα θετικά σχόλια περιορίζονταν στην παροχή 
φτηνών εργατικών χεριών, που σύμφωνα με τους ερευνητές καταδεικνύει ότι η είσοδος των 
μεταναστευτικών πληθυσμών στην ελληνική κοινωνία δεν έχει προκαλέσει μονάχα εκπαιδευτικά 
προβλήματα, αλλά εγείρει επιπλέον ανησυχίες για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (Dimakos 
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& Tasiopoulou, 2003). Η πιο πρόσφατη έρευνα του Δημάκου και των συνεργατών του, που έγινε 
το 2011, ανέδειξε ως επιπλέον εύρημα τον φόβο που εξέφρασαν οι μαθητές λόγω της παρουσίας 
των μεταναστών (Dimakos et al., 2011). 

Από την μεριά εκείνη των αλλοδαπών καθώς και των προσφύγων μαθητών και γονέων, η 
μετακίνηση από την γενέτειρα χώρα και η εγκατάσταση σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον, η 
παραμονή και η διαβίωση σε αυτό ως μειονοτικός πληθυσμός, θεωρούνται ιδιαίτερα στρεσογόνες 
διαδικασίες τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά και το επιπολιτιστικό στρες που βιώνουν 
εντείνεται κάτω από την επίδραση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της οικονομικής 
εκμετάλλευσης και γενικότερα της οικονομικής ανέχειας που αντιμετωπίζουν (Μόττη κ. α., 2008). 
Η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της πολιτισμικής ταυτότητας τούς καλεί να εναρμονιστούν 
με τα ήθη, τα ιδεώδη και τις πρακτικές του τόπου υποδοχής και, ως συνέπεια, βιώνουν 
συναισθήματα απώλειας και ματαίωσης, απόρριψης, αιφνιδιασμού, αγχώδεις καταστάσεις και 
αισθήματα αδυναμίας, σύμφωνα με την θεωρία του «πολιτισμικού σοκ» (Καγκαλίδου, 1999:75). 
Ο μαθητικός μειονοτικός πληθυσμός διχάζεται καθημερινά ανάμεσα σε δύο πολιτισμικά πλαίσια: 
σε αυτό της χώρας προέλευσης, που εκφράζεται κυρίως μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος 
και σε αυτό της χώρας υποδοχής, κύριος φορέας του οποίου είναι το σχολείο. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πλαισίων τόσο πιο μεγάλες είναι οι συγκρούσεις που βιώνουν τα 
παιδιά αυτά. 

Όμως, για τους αλλοδαπούς ή πρόσφυγες μαθητές το σχολείο δεν είναι απλά ο χώρος μέσα 
στον οποίο έρχονται για πρώτη φορά σε συστηματική, θεσμική και δομική επαφή με την ελληνική 
γλώσσα και Παιδεία, αλλά είναι και ο κύριος χώρος όπου έρχονται σε γνωριμία με την νέα για 
αυτούς πολιτισμικά κοινωνία. Η θεμελίωση μιας επιτυχούς ή συγκρουσιακής σχέσης με το 
σχολικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερη επίδραση στο μέλλον αυτών των παιδιών και καθορίζει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Η ανάγκη τους για αποδοχή από 
τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους βρίσκεται στον αντίποδα της ομαλής προσαρμογής, 
της υγιούς ενσωμάτωσης και της προώθησης της ψυχικής τους υγείας (Κωνσταντινίδης & 
Βασιλόπουλος, 2010). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι λειτουργοί συμβουλευτικής στο σχολείο καλούνται αφενός να 
εστιάσουν σε τομείς που αφορούν την προετοιμασία των μαθητών να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα τους και αφετέρου, να αποδεχτούν τον πολιτισμικά ποικίλο κόσμο. Ο 
παραγκωνισμός των ατομικών ιδιαιτεροτήτων, η παράβλεψη των ατομικών αναγκών των 
πολιτισμικών ομάδων και η παροχή ενιαίας εκπαίδευσης, που αποσκοπεί στην κοινωνική 
ομοιομορφία, εγείρουν σοβαρές αντιδράσεις. Έτσι, προκύπτει η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης και 
εφαρμογής της συμβουλευτικής στην ελληνική εκπαίδευση την εποχή της παγκοσμιοποίησης 
(Μπρούζος & Ράπτη, 2001β;2004). 

Με στόχο τη διερεύνηση των δυσκολιών προσαρμογής των μαθητών με διαπολιτισμικά 
χαρακτηριστικά στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, στην πιλοτική έρευνα της Παλαιολόγου 
(Παλαιολόγου, 1999) έχουμε τον εντοπισμό των αναγκών Συμβουλευτικής τόσο των ίδιων των 
μαθητών όσο και των γονέων και των εκπαιδευτικών. Οι δυσκολίες σχολικής προσαρμογής των 
μη γηγενών μαθητών και τα προβλήματα που ανακύπτουν πλέον σε κάθε σύγχρονη 
πολυπολιτισμική τάξη προκρίνουν τη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών συνθηκών με τις αρχές 
της συμβουλευτικής να διαποτίζουν όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι σύμβουλοι στο σχολείο 
επιβάλλεται να αναζητούν τρόπους να προκαλούν και να υποστηρίζουν τα παιδιά στη 
διανθρώπινη επικοινωνία. Η αποτελεσματική όμως επικοινωνία στο χώρο του σχολείου 
προϋποθέτει όχι μόνο την ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και κατάρτιση εκπαιδευτικών, μαθητών 
και γονέων σε συγκεκριμένες δεξιότητες αλλά και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των 
μεταβολών που υφίσταται το εκπαιδευτικό σύστημα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, του γονέα, 
του μαθητή στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία (Μπρούζος, 1995). 

Τα παιδιά χρήζουν συμπαράστασης σε έναν κόσμο ποικίλων συγκρούσεων. Είναι ανάγκη να 
αποκτούν και να εφαρμόζουν δεξιότητες για τη δόμηση διαπροσωπικών σχέσεων. Ως πλέον 
ενδεδειγμένη άσκηση στο χώρο του σχολείου προτείνεται η άσκηση της ομαδικής 
συμβουλευτικής. Οι Σύμβουλοι μπορούν να εδραιώνουν θετικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών και 
ανάμεσα στα παιδιά και τους ενήλικους μέσω προγραμμάτων συναισθηματικής αγωγής και 
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καινοτόμων προσεγγίσεων στη συμβουλευτική. Έτσι, μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση υγιούς κοινωνικού κλίματος για τα παιδιά, καθώς οι σχέσεις 
των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς, την οικογένεια και τους συνομήλικους επηρεάζουν την 
μάθηση και την επίδοση. Οι σύμβουλοι που επενδύουν στις διαπροσωπικές δεξιότητες 
συνδράμουν στη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας και στη διάπλαση ανάλογης αντίληψης και 
συμπεριφοράς. Συνεπώς, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων αποτελούν 
μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης μέσα σε κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας, όπου 
όλοι έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν, αλλά και να συμβάλλουν στην εξέλιξη των άλλων. Έτσι, 
τα παιδιά γαλουχούνται με παγκόσμια συνείδηση πρόθυμα και έτοιμα για σύναψη 
διαπολιτισμικών και διεθνικών σχέσεων. 

Καταληκτικές παρατηρήσεις  
Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι κυρίως η ανάδειξη της αναγκαιότητας της πολυπολιτισμικής 

συμβουλευτικής καθώς και του ίδιου του θεσμού της Συμβουλευτικής στην ελληνική εκπαίδευση. 
Αφορμή στάθηκε η σχεδόν παντελής έλλειψη του θεσμού της Συμβουλευτικής στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα -με φωτεινή εξαίρεση την ύπαρξη των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων 
στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (επανδρωμένων πάντως, με ελάχιστο 
προσωπικό που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των σχολείων)- καθώς και η 
σε μεγάλο βαθμό άγνοια των εκπαιδευτικών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με ζητήματα σχολικής συμβουλευτικής.  Το δε πολυπολιτισμικό προφίλ της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 25 χρόνια και η  προσέλευση 
πολλών ξένων, διαφόρων εθνικών και πολιτισμικών προελεύσεων, επιτάσσουν την άμεση 
προσφορά σε αυτούς τους ανθρώπους αλλά και στις τάξεις υποδοχής καθώς φυσικά και στις 
υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές της αντίστοιχης συμβουλευτικής και όχι μόνο στήριξης. Την 
κατάσταση επιδεινώνει η τεράστια εισροή προσφύγων που παρουσιάζεται στην χώρα μας το 
τελευταίο έτος, προερχόμενοι κυρίως από τις διάφορες ζώνες τις Ν.Α. Μεσογείου, λόγω των 
πολεμικών συγκρούσεων, ή των οικονομικών  αναταραχών ανά τον κόσμο. Η πολυπολιτισμική 
συμβουλευτική μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν σε αυτούς τους 
πληθυσμούς αλλά και να ενισχύσει το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται ή μπορεί μελλοντικά να 
ενταχθούν. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία εμφανίζονται ορισμένες ερευνητικές εργασίες και θεωρητικές 
μελέτες σχετικά με την αναγκαιότητα της συμβουλευτικής υποστήριξης στην εκπαίδευση γενικά 
καθώς και κάποιες για την υποστήριξη των μαθητών. Οι περισσότερες όμως, από αυτές είναι 
γενικές και δεν αφορούν στοχευμένα συγκεκριμένες δομές, όπως είναι το Δημοτικό στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ή  το νηπιαγωγείο), το Γυμνάσιο και το Λύκειο στην δευτεροβάθμια. 

Με την συγκεκριμένη βιβλιογραφική έρευνα επιχειρώ πέρα από την ανάδειξη του μεγάλου 
αυτού προβλήματος της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, να θέσω τη θεωρητική βάση για μια 
μελλοντική στοχευμένη έρευνα σχετικά με τις ανάγκες τις πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής σε 
συγκεκριμένες δομές της εκπαίδευσης(όπως για παράδειγμα είναι και η Τεχνική ή αλλιώς 
Επαγγελματική Εκπαίδευση) στις οποίες, από πρόσφατες έρευνες που διενεργήθηκαν, φαίνεται η 
συστηματική προτίμηση και αυξανόμενη παρουσία των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών (Παϊδούση, 2016). Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε αντίστοιχες έρευνες για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και τις διαφοροποιήσεις που πιθανόν προκύψουν σε σχέση με την 
υπόλοιπη «Γενική» ή αλλιώς «Ενιαία» δευτεροβάθμια εκπαίδευση που παρέχεται στο Λύκειο. 

Έρευνες με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των αλλοδαπών  ή ακόμη και των προσφύγων 
μαθητών και των γονέων τους αναφορικά με τη χρησιμότητα της πολυπολιτισμικής 
συμβουλευτικής, θα μπορούσαν να προσφέρουν ακόμα πιο σημαντικά ευρήματα για τον χώρο 
αυτό της Συμβουλευτικής. Επίσης, οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν έχουν 
διερευνηθεί ακόμα αναφορικά με τη σχολική συμβουλευτική, θα προσέφεραν χρήσιμα 
συμπεράσματα για το πώς θα πρέπει να κινηθεί στο μέλλον το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε 
ότι αφορά την πολυπολιτισμική Συμβουλευτική καθώς και τον θεσμό της συμβουλευτικής 
γενικότερα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ασκήσεων επαγγελματικής 
προσαρμοστικότητας σε νέους, μαθητές και σπουδαστές, που πραγματοποιήθηκε σε επτά ομάδες νέων στη 
Μυτιλήνη. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να μελετήσουν μια μελέτη περίπτωσης για λήψη απόφασης 
σταδιοδρομίας («Η περίπτωση του Μάρκου»), να διακρίνουν τα δεδομένα με ανάλυση SWOT (δυνάμεις, 
αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές) και έμμεσα να καλλιεργήσουν τον έλεγχο, μια βασική δεξιότητα της 
προσαρμοστικότητας.  Μέσα από τη συζήτηση για ένα εικονικό αλλά αληθοφανές περιστατικό και το 
δίλημμα του ήρωα επιχειρήθηκε ο προβληματισμός, η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και η ενδυνάμωση των 
συμμετεχόντων απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις της σταδιοδρομίας τους. Η σημασία της τυπικής 
εκπαίδευσης, των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, της κοινωνικής δικτύωσης και των προσωπικών 
χαρακτηριστικών του ατόμου αναγνωρίστηκαν ως δυνατά σημεία που πρέπει να αξιοποιεί ο καθένας, ενώ 
επισημάνθηκαν και στερεότυπες απόψεις που συχνά συσκοτίζουν και αποθαρρύνουν τους νέους να 
κυνηγήσουν τους στόχους τους. Αναδείχτηκε τέλος, η σημασία της  ένταξης του «λάθους» ως λειτουργικό 
κομμάτι στην εξέλιξη ενός ατόμου.  

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική προσαρμοστικότητα, δεξιότητα ελέγχου, μεταβιβάσιμες δεξιότητες  

Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη θεωρητική και ερευνητική ανασκόπηση των εννοιών 

της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας (career adaptability) και ιδιαιτέρως της δεξιότητας του 
Ελέγχου, δηλαδή της ανάγκης του ατόμου να ασκεί επίδραση στο περιβάλλον του και στη 
διαμόρφωση των επαγγελματικών ζητημάτων που το αφορούν. Για το σκοπό αυτό 
πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες ευαισθητοποίησης και εκμάθησης των δεξιοτήτων αυτών σε 
ομάδες εθελοντών μαθητών και σπουδαστών στη Μυτιλήνη από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 
2013. Οι ασκήσεις που εφαρμόστηκαν αποτελούν μέρος του Εγχειριδίου Πρακτικής Εφαρμογής 
για Συμβούλους Σταδιοδρομίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου 
διαχείρισης σταδιοδρομίας. 

Για πρακτικούς λόγους, το εγχείρημα της εκμάθησης των δεξιοτήτων επαγγελματικής 
προσαρμοστικότητας δεν σχεδιάστηκε ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αλλά ως εφαρμογή δύο 
επιμέρους ασκήσεων του Εγχειριδίου, των ασκήσεων «Σταυροδρόμι της Σταδιοδρομίας»  και «Τι 
να κάνω με τη μουτζούρα μου» (βλ. Παράρτημα). Περιλάμβανε δύο συναντήσεις με τους 
συμμετέχοντες, μια εισαγωγική για εξοικείωση με τις χρησιμοποιούμενες έννοιες και μια πιο 
εκτεταμένη, όπου πραγματοποιήθηκαν οι ασκήσεις και βγήκαν τα συμπεράσματα. Τα 
αποτελέσματά των συναντήσεων αυτών ήταν πλούσια, ποικίλα και πιστεύουμε ότι θα δώσουν 
χρήσιμα στοιχεία ανατροφοδότησης για περαιτέρω έρευνα.  

Η έννοια της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας προτάθηκε για πρώτη φορά από τους 
Super & Knasel (1981), αρχικά με τον όρο «ωριμότητα», ως βασική αναπτυξιακή διαδικασία της 
επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου και ως βασικό χαρακτηριστικό για την επαγγελματική 
επιτυχία γενικότερα. Ο Savickas (1997), μαθητής του Super, στο πλαίσιο του μοντέλου που 
ανέπτυξε για το Σχεδιασμό Ζωής πρότεινε τον όρο «επαγγελματική προσαρμοστικότητα» σε 
αντικατάσταση του όρου «επαγγελματική ωριμότητα», που είχε προτείνει ο Super στη θεωρία του. 
Υποστήριξε την άποψη αυτή διότι θεώρησε ότι οι μεταβάσεις που συμβαίνουν στη ζωή ενός 
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ανθρώπου, όπως π.χ.  από το σχολείο στο χώρο της εργασίας, αποτελούν ξεκάθαρα αλλαγές που 
απαιτούν προσαρμοστικότητα και όχι κατ’ ανάγκη ωριμότητα. Οι Rottinghaus, Day και Borgen 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.α., 2013α) στα πλαίσια της παραπάνω έννοιας υποστηρίζουν την 
ικανότητα του ατόμου για αξιοποίηση της αλλαγής με ανάκτηση των δυνάμεων, όταν απρόβλεπτα 
γεγονότα τού μεταβάλλουν τα σχέδια. Εδώ επισημαίνεται στο περιεχόμενο της έννοιας το 
προσωπικό χαρακτηριστικό της ευελιξίας και της προθυμίας για την αντιμετώπιση των 
επαγγελματικών του στόχων.  

Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται σαφές ότι η προσαρμοστικότητα αφορά σε 
διαδικασίες αυτορρύθμισης, η οποία γίνεται σε βάθος χρόνου και τονίζεται η σημασία της 
συνειδητής και συνεχούς εξερεύνησης τόσο του εαυτού, όσο και του περιβάλλοντος. Τελικός 
στόχος είναι να αποκτηθεί η ικανότητα διερεύνησης του ατόμου, της ταυτότητά του και του 
επαγγελματικού του περιβάλλοντος. Οι Bimrose και συνεργάτες (2011) σε έρευνα που 
πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι η επαγγελματική προσαρμοστικότητα λειτουργεί σε τρία 
επίπεδα:  

α) της Προσωπικότητας, που αφορά σε εσωτερικά χαρακτηριστικά, όπως η ευελιξία, η 
προνοητικότητα να αναζητά κανείς νέες ευκαιρίες, η προθυμία να σχεδιάζει κάποιος το μέλλον 
του. 

β) της Ψυχοκοινωνικής  ικανότητας, η οποία σχετίζεται με ψυχοκοινωνικές πτυχές, 
δηλαδή τον τρόπο αλληλεπίδρασης του ατόμου με τους άλλους, τη δημιουργία σχέσεων, καθώς 
και τη διατήρηση και αξιοποίησή τους.  

γ) της Πραγματικής εμπειρίας. Το άτομο μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες του και τις 
μεταβάσεις. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στη βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής 
προσαρμοστικότητας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το εκάστοτε πλαίσιο, μέσα στο οποίο 
λειτουργεί το άτομο. 

(Bimrose et al., 2011). 
 

Κατά τους Savickas & Porfeli (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.α., 2013α) οι δεξιότητες της 
επαγγελματικής προσαρμοστικότητας είναι οι παρακάτω: 
 Το Ενδιαφέρον, το οποίο σχετίζεται με το ενεργό νοιάξιμο για τη σταδιοδρομία και την 

αισιοδοξία του ατόμου. 
 Ο Έλεγχος, ο οποίος αφορά την ανάγκη του ατόμου να ασκεί επίδραση στο περιβάλλον του 

αναλαμβάνοντας την προσωπική ευθύνη της σταδιοδρομίας του. Η ανυπαρξία 
επαγγελματικού ελέγχου οδηγεί σε αναποφασιστικότητα και αβεβαιότητα για το μέλλον. Εδώ 
αξίζει να σημειωθεί η διάκριση μεταξύ  της εξωτερικής έδρας ελέγχου, της πεποίθησης 
δηλαδή ότι τα αποτελέσματα των πράξεων του ατόμου δεν καθορίζονται από τις δικές του 
ενέργειες/προσπάθειες, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες (όπως η τύχη)  και της εσωτερικής 
έδρας ελέγχου της πίστης δηλαδή ότι τα αποτελέσματα είναι συνέπειες των πράξεων κάθε 
ατόμου (Rotter 1990). Τα άτομα με εξωτερική έδρα ελέγχου, δυσκολεύονται να κάνουν τη 
σύνδεση μεταξύ αυτού που κάνουν και αυτού που συμβαίνει. Αντίθετα, τα άτομα με 
εσωτερική έδρα ελέγχου, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες κοινωνικής και επαγγελματικής 
επιτυχίας από τα άτομα με εξωτερική έδρα ελέγχου (Blau, 1993, Spector & O` Connell, 
1994). 

 Η Περιέργεια αναφέρεται στη διερεύνηση του ατόμου για τις πληροφορίες του 
επαγγελματικού χώρου, του εαυτού και γενικότερα του περιβάλλοντος. 

 Η Αυτοπεποίθηση αναφέρεται στην εμπιστοσύνη του ατόμου στον εαυτό και την αισιοδοξία 
του ότι μπορεί να τα καταφέρει. 

 Η Δέσμευση τέλος ενθαρρύνει τον πειραματισμό με νέες δραστηριότητες και σχέδια δράσης, 
αντί να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του ατόμου σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική 
επιλογή παραβλέποντας έτσι άλλες δυνατότητες που μπορεί να έχει (Bimrose et al., 2011). 
 

Επειδή δείκτης της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και ειδικότερα της δεξιότητας του 
ελέγχου θεωρείται η ικανότητα του ατόμου να κρίνει και να εκμεταλλεύεται τις πιθανές 
επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες και με αποφασιστικότητα να εμπλέκεται σε 
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μεταβάσεις, με αποτέλεσμα την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, θεωρούμε σημαντικό οι 
επαγγελματικοί σύμβουλοι να γνωρίζουν τους παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτήν την 
ενδυνάμωση του ατόμου να ελέγχει την επαγγελματική του ζωή (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.α., 
2013α) και να αξιοποιεί το δυναμικό του. 

 
Ταυτότητα, μέθοδος υλοποίησης και διενέργειας της έρευνας: 

Η μελέτη  περίπτωσής που πραγματοποιήθηκε στηρίχθηκε με κάποια προσαρμογή στην 
ανάλυση SWOT (δυνατά και αδύνατα στοιχεία του πρωταγωνιστή της άσκησης, ευκαιρίες που 
είχε και απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον). Για τη συλλογή των δεδομένων θεωρήθηκε 
απαραίτητη η συμμετοχική παρατήρηση, με τον συμμετέχοντα ως παρατηρητή (άτυπη 
παρατήρηση) για τη διευκόλυνση συγκέντρωσης των στοιχείων που δεν θα αποτυπωνόταν γραπτά 
από τους συμμετέχοντες, αλλά θα προέκυπταν από ερωτήσεις και την μετέπειτα συζήτηση. Έτσι, 
δόθηκε η δυνατότητα να συλλεχθούν περισσότερα στοιχεία από τη συνάντηση, ενώ η κύρια 
ευθύνη συλλογής των στοιχείων εξασφαλίστηκε από τη φυσική παρουσία της υπεύθυνης για το 
αποτέλεσμα στο πεδίο της άμεσης συλλογής των στοιχείων. Είχε προηγηθεί έγκριση της 
παρουσίας της παρατηρήτριας από τους συμμετέχοντες σε συνάντηση που είχε προηγηθεί για να 
γνωριστεί η κάθε ομάδα και να γνωστοποιηθεί ο σκοπός του εγχειρήματος.  Άτυπο τεκμήριο 
αποτέλεσε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο με πέντε ανοικτές σύντομες ερωτήσεις που δόθηκε 
στο τέλος της δεύτερης συνάντησης και αφορούσε την εκτίμηση των συμμετεχόντων για τις 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν και τις ενδεχόμενες αλλαγές στη συμπεριφορά τους μετά 
την εμπειρία τους 

Οι δύο ασκήσεις της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας εφαρμόστηκαν σε επτά ομάδες 12 ή 16 
ατόμων (τέσσερις ομάδες μαθητών/τριών Β’ Λυκείου και τρείς ομάδες σπουδαστών Κ.Ε.Κ. 
ηλικίας 18-25 ετών). Έγινε προσπάθεια οι συμμετέχοντες να εκπροσωπούν και τα δύο φύλα. Με 
αφορμή μια μελέτη περίπτωσης, την ιστορία του Μάρκου (βλ. Παράρτημα), οι συμμετέχοντες 
εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά (ομάδες 4 ατόμων) κατά περίπτωση, προκειμένου να 
καταλήξουν σε διαπιστώσεις χρήσιμες και για τους ίδιους, συνειδητοποιώντας βιωματικά τη 
σημασία των δεξιότητας του ελέγχου. Η μελέτη περίπτωσης επελέγη ως συγκεκριμένο 
επιστημονικό παράδειγμα που μπορεί ωστόσο να αποκαλύψει στοιχεία μιας γενικότερης 
κατάστασης και να εμπλέξει συναισθηματικά τους συμμετέχοντες.  
 
Διαδικασία: 
Πρώτη συνάντηση (Διάρκεια 1:30΄): οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη δεξιότητα της 
επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και την αναγκαιότητά της. Γνωριμία της ομάδας, 
γνωστοποίηση του σκοπού της επόμενης συνάντησης και του πλαισίου του προγράμματος. Στη 
συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε η ύπαρξη του «παρατηρητή». Συμπλήρωση ενός άτυπου 
ερωτηματολογίου στο τέλος. 
 
Δεύτερη συνάντηση (Διάρκεια 135΄με ενδιάμεσο διάλλειμα 20΄): 

Θέματα Διάρκεια 
Εκπ/κές τεχνικές 

για κάθε θέμα 
Εποπτικά μέσα 

Εισαγωγή: Θέμα, Αναγνωρίζω 
τις Μεταβιβάσιμες 
Δεξιότητες. 

15’ 

Ερώτηση-συζήτηση 
Παρουσίαση από το 

βιβλίο 
«Καριεροσκόπιο» 

Η/Υ & 
προτζέκτορας 

Εφαρμογή άσκησης «Η 
περίπτωση του Μάρκου - το 
σταυροδρόμι  του Μάρκου 1». 
Οδηγίες-Ανάλυση από τους 
Συμμετέχοντες. 

20΄ Ομάδες εργασίας 
Έντυπα 

(φωτοτυπίες) 

Κάθε ομάδα διαβάζει στην 
ολομέλεια τα αποτελέσματά 
της. 

15΄ 
Ερωτήσεις- 

Απαντήσεις -
Συζήτηση 

Πίνακας 
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Καταγραφή στοιχείων από τη 
Σύμβουλο.Συγκέντρωση των 
Αποτελεσμάτων από τη 
Σύμβουλο και εμβάθυνση του 
θέματος. 

25΄   

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 

Εφαρμογή της άσκησης «Το 
σταυροδρόμι του Μάρκου 2». 

 
20΄  

Ερωτήσεις άσκησης 
– Απαντήσεις, 
Συζήτηση 

Έντυπα 
με 
ερωτήσε
ις 
Χαρτοπί
νακας 

Εφαρμογή της άσκησης «Τι 
να κάνω με τη Μουτζούρα 
μου». 

 
25΄ 

Οδηγίες, εφαρμογή, 
παρουσίαση 
εικόνων 
(εθελοντικά),ερωτήσ
εις άσκησης & 
απαντήσεις 

 
     Υλικό για 
ζωγραφιά 

Κλείσιμο, έκφραση 
Συναισθημάτων. 
Ερωτηματολόγιο. 

15΄   

 
Στόχοι της εκπαιδευτικής συνάντησης 

Με την εφαρμογή των παραπάνω δραστηριοτήτων επιδιώχθηκε να βοηθηθούν οι 
συμμετέχοντες ως προς τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων προσαρμοζόμενοι στις αλλαγές. 
Αναλυτικότερα οι στόχοι των ασκήσεων ήταν οι εξής: 
 Να αναγνωρίζουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες και να τις αξιοποιούν στη ζωή τους.  
 Να αποδέχονται το νέο εργασιακό μοντέλο που εμπεριέχει την αλλαγή των εργασιακών 

ρόλων στη σταδιοδρομία.  
 Να υιοθετήσουν την αντίληψη ότι η διαδικασία λήψης απόφασης θα είναι μια συνεχής 

διαδικασία στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ζωής. 
 Να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να διαμορφώνουν με βάση τα κίνητρα τις αξίες και 

τα ενδιαφέροντά τους - εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές. 
 Να κατανοούν τη διαδικασία των επαγγελματικών μεταβάσεων και να διαχειρίζονται με 

επιτυχία τις απρόβλεπτες μεταβάσεις.  
 Να αντιλαμβάνονται τις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος να βρίσκονται σε ετοιμότητα 

και να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις.  
 Να συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση για την υποστήριξη των στόχων ζωής και εργασίας. 
 
Αποτελέσματα: 

Κύρια διαπίστωσή της άσκησης ήταν ότι όλοι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τους 
εξωτερικούς παράγοντες της σύγχρονης αγοράς εργασίας ως απειλητικούς παράγοντες για την 
υλοποίηση των επαγγελματικών στόχων και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Οι διαρκείς 
ανακατατάξεις της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα την αέναη εναλλαγή μεταξύ 
απασχολησιμότητας – ανεργίας, δημιουργούν αβεβαιότητα και αμφισβήτηση στην επιλογή 
επαγγέλματος κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσθυμικών συναισθημάτων (βλ. 
σχετικά και Αργυροπούλου, 2012). 

Η αποδόμηση παραδοσιακών μορφών σταδιοδρομίας, σε συνδυασμό με τις μειωμένες 
ευκαιρίες της μικρής τοπικής αγοράς εργασίας στην οποία ζουν, τους βρίσκει ανέτοιμους στην 
λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Αυτό φαίνεται από την έκφραση των συναισθημάτων τους και 
τη σύγχυση που τους διακατέχει μη γνωρίζοντας πώς να αναλάβουν την προσωπική ευθύνη της 
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σταδιοδρομίας τους. Ωστόσο έχουν συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να ενισχύουν τις γνώσεις και 
τις δεξιότητές τους σε μια δια βίου διαδικασία και θεωρούν τη δυνατότητα συγκέντρωσης 
εφοδίων (στο σχολείο ή στο Κ.Ε.Κ.) ως μια καλή ευκαιρία γι’ αυτό. Ειδικότερα στη δεύτερη 
ομάδα, δεν έγινε σαφές αν οι αποφάσεις τους για τη δια βίου μάθηση είναι ενταγμένες στην 
εξυπηρέτηση των στόχων τους και επιλογή τους ή στο πλαίσιο της αντίληψης «ό,τι μαθαίνεις, 
καλό είναι». 

Οι συμμετέχοντες διαπιστώνουν την επαγγελματική προσαρμοστικότητα του Μάρκου στο 
επίπεδο των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Μικεδάκη, 2012) (προνοητικός, διότι ζητά 
νέες ευκαιρίες, ευέλικτος στις αλλαγές, πρόθυμος να κάνει νέα σχέδια). Στο επίπεδο των 
ενδοατομικών χαρακτηριστικών, η ικανότητα ελέγχου του Μάρκου συγκρούεται με τις αντιλήψεις 
μιας ομάδας νέων με παθητικές συμπεριφορές που αποδίδουν τα αποτελέσματα μιας απόφασης 
του Μάρκου (παραίτηση από εργασία λόγω κακών συνθηκών εργασίας) σε εξωτερικούς 
παράγοντες. Με τον ίδιο τρόπο εξηγήθηκε και η ψυχοκοινωνική ικανότητα του Μάρκου να 
σχετίζεται με ανθρώπους. Χαρακτηρίστηκε η δεξιότητα ως γνωριμία–μέσον (εδώ δόθηκε η 
δυνατότητα συζήτησης για την έδρα ελέγχου). 

Τέλος κατά την εφαρμογή της άσκησης «τι κάνω με τη μουτζούρα μου» οι συμμετέχοντες 
διαπίστωσαν ότι κάθε αποτυχία, άγνοια, μη επιδεξιότητα και αδυναμία αποτελεί μουτζούρα στη 
ζωή τους. Κατανόησαν ότι χρειάζεται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και άλλη ματιά στα 
πράγματα για να μπορούν να αξιοποιούν τις δυσκολίες ως προκλήσεις. Ένοιωσαν αισιόδοξα και 
πίστεψαν ότι μπορούν να διορθώσουν την «μουτζούρα τους». 

Παρακάτω παραθέτουμε αυτούσιες ενδεικτικές απαντήσεις των συμμετεχόντων στο 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της άσκησης: 

- Τι σας έκανε εντύπωση από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχατε; 
Ο Μάρκος ο οποίος συνέχεια προσπαθεί, ο οποίος παραιτήθηκε από τη δουλειά του γιατί δεν 

του άρεσαν οι συνθήκες, ότι τελικά το χόμπι του τον βοήθησε να ανακαλύψει και άλλη 
επαγγελματική του πτυχή, ότι μαθαίνει συνέχεια, ότι ενώ ήταν δραστήριος δεν είχε δίπλωμα, η 
αγάπη του για τον αθλητισμό, ενώ ήταν δυνατός είχε άγχος, ήταν αληθινός, διαπίστωσα ότι 
κουράστηκα από την άσκηση 

- Τι διαπιστώσατε; 
Ότι πρέπει να τολμάς, να έχεις εφόδια, να είσαι έτοιμος σε αλλαγές, να μη αλλοτριώνεσαι, να 

αποφασίζεις λογικά, να έχεις στόχους, να μαθαίνεις από τα λάθη σου, έμαθα ότι η ζωή είναι 
ευθύνη, ότι μπορεί να μη πετυχαίνεις εύκολα, ότι μοιάζω με τον Μάρκο, ότι χρειάζεται να έχεις 
εμπειρίες και να οργανώνεις τη ζωή σου. 

- Τι δεν κάνετε εσείς; 
Δεν οργανώνω, δεν έχω στόχο συγκεκριμένο, δεν τελειώνω ότι αρχίζω βαριέμαι, δεν πιστεύω 

σε μένα, ενώ προσπαθώ και τολμώ δεν έχω αποτέλεσμα, δεν προσπαθώ να μάθω ξένη γλώσσα, 
δεν ξέρω πώς να μη φοβάμαι, δεν έχω πολλούς φίλους για βοήθεια, δεν ξέρω τις δυνάμεις μου, 
εδώ που ζω είναι αλλιώς, 

- Θέλετε μετά τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες να αλλάξετε κάτι σε σας; 
Να έχω εμπιστοσύνη σε μένα, να αποφασίζω με οργάνωση, να δέχομαι βοήθεια, να μη είμαι 

τόσο αυθόρμητη, να κυνηγώ τα όνειρά μου, να πιστεύω στα δυνατά μου σημεία, δεν ξέρω, να 
παίρνω πρωτοβουλίες, να φύγω από το σπίτι, να βλέπω μακριά, να είμαι ευέλικτη, να ζω αλλιώς. 

- Πως σας φάνηκαν οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχατε; 
Αληθινή ιστορία, δύσκολες, ευχάριστες, με κούρασε το σταυροδρόμι, καινούργια εμπειρία, 

αγχώθηκα, δύσκολες αλλά με προβλημάτισαν, θαύμασα τον Μάρκο, ευτυχώς που υπήρχε στο 
τέλος η ζωγραφιά και χαλάρωσα, έμαθα από τον Μάρκο, καλές ήταν, εμένα μου άρεσε η 
μουντζούρα. 

Συμπεράσματα 

Η δραστηριότητα «το σταυροδρόμι του Μάρκου» λειτούργησε στους συμμετέχοντες ως 
άσκηση για την εκμάθηση της διαδικασίας λήψης απόφασης.  Η διαδικασία λήψης απόφασης με 
τον τρόπο οργάνωσης της πρώτης δραστηριότητας φάνηκε ότι κούρασε τους συμμετέχοντες. Δεν 
κατανόησαν στην αρχή τον λόγο για τον οποίο γινόταν όλες οι ερωτήσεις. Αυτό σήμαινε 
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ενδεχομένως ότι δεν είχαν την εμπειρία από τη διαδικασία, διότι αποφάσιζαν με άλλο τρόπο ή δεν 
είχαν αποφασίσει για κάποιο τόσο σοβαρό θέμα. Αντίθετα, η ανταπόκριση στη δεύτερη άσκηση, 
τη μουτζούρα, ήταν πιο θετική και κατέληξε σε αισιόδοξες σκέψεις. 

Πιστεύουμε ότι ανάλογες ασκήσεις βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναλύσουν με 
μέθοδο και λεπτομέρεια καίρια ζητήματα διαχείρισης σταδιοδρομίας και να καταλήξουν σε 
σωστότερες αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον. Ιδιαιτέρως στην εποχή της αστάθειας 
και των συνεχών και απρόσμενων αλλαγών που διανύουμε, η αξιοποίηση της επαγγελματικής 
προσαρμοστικότητας και του ελέγχου μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη προσωπικών 
μονοπατιών επιτυχίας. Συχνά ο εχθρός κρύβεται μέσα μας, με τη μορφή της αναποφασιστικότητας 
και της υποταγής σε ένα κακό πεπρωμένο. Η συγκεκριμένη θεωρία βοηθά το άτομο να αναλάβει 
το ίδιο την ευθύνη της ζωής και της σταδιοδρομίας του και να γίνει η καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού του. 
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Παράρτημα 

 Έλεγχος: Μαθαίνω να παίρνω κατάλληλες αποφάσεις προσαρμοζόμενος/η στις αλλαγές  
Άσκηση: «Το σταυροδρόμι της σταδιοδρομίας»  Μελέτη περίπτωσης: Η περίπτωση του Μάρκου. 
Άσκηση: «Τι να κάνω με τη μουτζούρα μου;» 
Διαδικασία: 
Το σταυροδρόμι του Μάρκου 1 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και τους δίνεται μια μελέτη περίπτωσης: Η περίπτωση 
του Μάρκου. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ  ΜΑΡΚΟΥ 
Ο Μάρκος δίνοντας πανελλήνιες εξετάσεις στόχευε αρχικά να γίνει εκπαιδευτικός 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί, όπως έλεγε «ήθελε με την εργασία του να 
προσφέρει και να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους και όχι με μηχανές», ενώ ταυτόχρονα, ο 
εκπαιδευτικός χώρος τον γοήτευε. Ωστόσο, ο χώρος του αθλητισμού τον είχε κερδίσει από μικρό, 
καθώς ήδη στην τρίτη λυκείου ήταν αναντικατάστατο μέλος της τοπικής ομάδας μπάσκετ, η οποία 
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είχε κατακτήσει πολλούς τίτλους σε πανελλήνιο επίπεδο. Στο μηχανογραφικό δελτίο είχε δηλώσει 
το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, αν και γνώριζε ότι είχε λίγες πιθανότητες να το 
«πιάσει», εξαιτίας της μέτριας βαθμολογίας του, καθώς και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας, το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής αλλά και άλλες σχολές, όπως το Τμήμα 
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Πέρασε στο τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το οποίο και τελείωσε ακριβώς στα τέσσερα χρόνια, καθώς 
παρακολουθούσε ανελλιπώς τα μαθήματα και είχε μάθει να οργανώνει πολύ καλά το χρόνο του. 
Από το τέταρτο έτος των σπουδών του είχε αναλάβει να προπονεί την παιδική ομάδα της περιοχής 
του, από την οποία είχε και ο ίδιος περάσει. Καθώς έβλεπε τις προσπάθειες που έκανε για 
διορισμό στο δημόσιο τομέα, ως φιλόλογος, να αποβαίνουν άκαρπες, στράφηκε στον ιδιωτικό 
τομέα, όπου και προσλήφθηκε από κάποιο φροντιστήριο. Μετά από ένα χρόνο, ο διευθυντής τού 
αύξησε τις ώρες διδασκαλίας. Παρόλο που ο Μάρκος ήταν ικανοποιημένος από την εργασία του 
και έπαιρνε ένα ικανοποιητικό μισθό, αρνήθηκε την αύξηση του ωραρίου και παραιτήθηκε. 
«Ήταν πολύ δεσμευτικό ακόμα και τα Σαββατοκύριακα να εργάζομαι στο φροντιστήριο, ενώ θα 
έπρεπε να παραιτηθώ από τον αθλητισμό ως προπονητής και ως αθλητής, γεγονός που δεν το 
συζητώ». Άρχισε, αμέσως, να αναζητά κάτι που θα του άνοιγε περισσότερες και μεγαλύτερες 
προοπτικές και κάποια στιγμή τον δέχθηκαν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο όμως βρισκόταν 
πολύ μακριά από το σπίτι του και έτσι αρνήθηκε, γιατί δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και θα 
χρειαζόταν πολλές ώρες για να φτάσει στον τόπο εργασίας του. Ταυτόχρονα, ο προπονητής της 
ομάδας νέων του είχε ζητήσει τη συνεργασία του στην επιλογή των ατόμων που θα 
εκπροσωπούσαν την ομάδα στο ερχόμενο πρωτάθλημα. Η επαφή του Μάρκου με τα παιδιά της 
ομάδας και τους γονείς ήταν εξαιρετική και σύντομα συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να 
καλλιεργήσει τις αντίστοιχες δεξιότητες και να αναζητήσει τον χώρο που θα μπορούσε να τις 
αξιοποιήσει επαγγελματικά. Κάποιος φίλος τού πρότεινε, επίσης, να παρακολουθήσει σεμινάρια 
πάνω σε δεξιότητες της συμβουλευτικής. Η πρώτη του εμπειρία ήταν τόσο θετική, που αποφάσισε 
να προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές στη συμβουλευτική. Αφού τελείωσε το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών και την πρακτική του εκπαίδευση, ο Μάρκος εργάστηκε για δύο χρόνια ως 
ημιαπασχολούμενος στην εταιρεία που έκανε την πρακτική του. Στη νέα του εργασία βρέθηκε 
αντιμέτωπος με το αυξανόμενο άγχος του, γεγονός που δεν είχε προβλέψει. Σε έναν 
επαγγελματικό χώρο εντελώς καινούργιο για εκείνον, με αρκετές ευθύνες και ανταγωνισμό, 
αισθάνθηκε, όπως στον πρώτο του αγώνα μπάσκετ. Σταδιακά, βέβαια, άρχισε να το αντιμετωπίζει 
και σε αυτό συνέβαλε η βοήθεια φίλων του που εργάζονταν στο χώρο. Ωστόσο, καθώς οι 
απολύσεις άρχισαν να παίρνουν μεγάλες διαστάσεις τον τελευταίο καιρό και καθώς ο Μάρκος δεν 
είχε καταφέρει να προσληφθεί ως πλήρως απασχολούμενος, όπως υπολόγιζε, βρέθηκε πριν ένα 
χρόνο απολυμένος. Στους φίλους και την οικογένειά του, που προσπαθούσαν να τον ενισχύσουν, 
απαντούσε: «Δεν θα απογοητευτώ. Έχω αρκετά προσόντα και δεξιότητες και είμαι σίγουρος ότι 
θα βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία που θα τα αξιοποιήσω». Μετά από δυο μήνες ενημερώθηκε μέσω 
κάποιου γνωστού ότι ο δήμος της περιοχής που κατοικούσε ζητούσε πρόσωπα για δημιουργική 
απασχόληση παιδιών έναντι μικρής αμοιβής. Άρπαξε την ευκαιρία και τώρα είναι υπεύθυνος 
αυτής της προσπάθειας. Βέβαια, έχει πολλές ευθύνες και κάθε μέρα χρειάζεται να ρυθμίζει πολλά 
πράγματα, με αποτέλεσμα μερικές φορές να ξεχνά κάποιες από τις υποχρεώσεις και να τρέχει 
τελευταία στιγμή να τα «μπαλώσει». Ο Μάρκος συνειδητοποίησε ότι κάθε μετάβαση που έκανε 
ήταν μια «βουτιά στο άγνωστο». Ωστόσο, όπως λέει, «πάντα πρέπει να έχεις στο πίσω μέρος του 
μυαλού  σου  ότι  τίποτα  δεν  είναι  σταθερό.  Πάντα  να  έχεις  εναλλακτικά  σχέδια.  Να  
σκέφτεσαι: τι θα κάνω, αν τα πράγματα δεν πάνε, όπως τα υπολόγισα;». 

Στη συνέχεια, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να 
παρακολουθήσουν προσεχτικά τη μελέτη και στη συνέχεια, σε ένα φύλλο χαρτί που τους δίνεται 
να κάνουν ένα σταυρό, έτσι ώστε να σχηματίζονται τέσσερα τεταρτημόρια. 
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Στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο δίνουμε τον τίτλο «δυνάμεις», στο πάνω δεξιά 
τεταρτημόριο δίνουμε τον τίτλο «αδυναμίες», στο κάτω αριστερά δίνουμε τον τίτλο «ευκαιρίες» 
και τέλος στο κάτω δεξιά δίνουμε τον τίτλο «απειλές». 

Στο πεδίο των δυνάμεων κάθε ομάδα καλείται να συμπληρώσει τα χαρακτηριστικά του 
Μάρκου, στα οποία ο Μάρκος μπορεί να βασιστεί και να αξιοποιήσει στο μελλοντικό του 
επάγγελμα. Τέτοια στοιχεία μπορεί να αφορούν στην εκπαίδευση, την εργασιακή του εμπειρία ή 
σε άλλη γνώση που κατέχει και θεωρείται αξιοποιήσιμη, καθώς και στις μεταβιβάσιμες δεξιότητες 
του (π.χ. οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ηγετική συμπεριφορά). Στο πεδίο των 
αδύνατων σημείων αναφέρονται χαρακτηριστικά που είναι στον έλεγχο του ατόμου, αλλά 
μειονεκτεί σε αυτά, ωστόσο μπορεί να τα βελτιώσει. Σε αυτό το πεδίο οι συμμετέχοντες 
καλούνται να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία του Μάρκου και να προβληματιστούν στο πώς θα 
μπορούσε να τα ενισχύσει. Βοηθητικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν από τον 
σύμβουλος/εκπαιδευτικό  είναι: 
-Τι μπορεί να βελτιώσει ο Μάρκος, κατά τη γνώμη σας; 
-Τι εμποδίζει τον Μάρκο στην εκπλήρωση του στόχου του; 
-Τι θα έπρεπε να αποφύγει ο Μάρκος; 
-Τι θα μπορούσε να κάνει ο Μάρκος με διαφορετικό τρόπο, για να εξελιχθούν τα πράγματα, όπως ο 
ίδιος επιθυμεί; 

Στο τεταρτημόριο των ευκαιριών καταγράφονται εξωγενείς συνθήκες, οι οποίες δεν είναι υπό 
τον έλεγχο του ατόμου, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός του. Ως ευκαιρία, θεωρείται 
κάθε κατάσταση που προκύπτει και επιτρέπει την ενδυνάμωση μιας δύναμης ή την αποδυνάμωση 
μιας αδυναμίας και, όπως στα παραπάνω τεταρτημόρια, κάθε ομάδα καλείται να βρει τι μπορεί να 
αποτελεί ευκαιρία για το Μάρκο. 

Στο τεταρτημόριο των απειλών αναφέρονται εξωτερικοί, μη ελεγχόμενοι από το άτομο 
παράγοντες, των οποίων η επίδραση μπορεί να ομαλοποιηθεί. Η προέλευση των απειλητικών 
καταστάσεων ενδέχεται να εντοπίζεται σε κοινωνικό, οικονομικό τεχνολογικό, πολιτικό ή άλλο 
επίπεδο. Κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να σκεφτούν 
«προβληματικές περιοχές» για την περίπτωση του Μάρκου είναι: 

- Υπάρχουν κάποιες κοινωνικές εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάζουν τη μελλοντική 
σταδιοδρομία του Μάρκου; 

- Ποιες εξωτερικές επιρροές μπορεί να δυσχεράνουν την επιτυχία του επαγγελματικού του στόχου; 
- Μήπως αλλάζουν οι προδιαγραφές της εργασίας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών; 

Αφού όλες οι ομάδες έχουν συμπληρώσει και τα τέσσερα τεταρτημόρια, ζητείται από κάθε 
μία να διαβάσει τι έχει γράψει σε κάθε ένα από τα τέσσερα πεδία και ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός 
καταγράφει όλα όσα σκέφτηκαν και κατέγραψαν οι ομάδες. 

Σε αυτό το σημείο δίνεται χρόνος στους συμμετέχοντες να μιλήσουν για τον εαυτό τους, 
εφόσον το επιθυμούν. Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός τούς ρωτά αν βρήκαν κοινά στοιχεία με την 
ιστορία του Μάρκου και τους παρακινεί να σκεφτούν αν αναγνωρίζουν ομοιότητες με κάποιον 
«πρωταγωνιστή» που συνάντησαν σε κάποιο βιβλίο που διάβασαν και τους άρεσε ή από την 
αγαπημένη τους ταινία, για παράδειγμα. Με τον τρόπο αυτό, συγκεντρώνονται πληροφορίες για 
τα πρότυπα που οι συμμετέχοντες αναζητούν στη σταδιοδρομία, τους στόχους και τις προσδοκίες 
τους, ενώ ταυτόχρονα, οι ίδιοι προχωρούν σε μια βαθύτερη διερεύνηση του εαυτού τους, χωρίς να 
νιώθουν ότι εκτίθενται. 

Στη συνέχεια, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να δώσουν έναν 
τίτλο για το σταυροδρόμι σταδιοδρομίας του Μάρκου, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα 
συμπέρασμα για τη διεργασία στην οποία συμμετείχαν ή, πιθανώς, θα οδηγήσει σε ένα μήνυμα για 
τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη σταδιοδρομία τους. 

Τέλος, το σταυροδρόμι του Μάρκου συνεχίζεται και ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός επιδιώκει 
μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις να καλλιεργήσει στους συμμετέχοντες δεξιότητες λήψης 
απόφασης. 
 
Το σταυροδρόμι του Μάρκου 2 (η συνέχεια) 
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Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ολοκληρώνεται σε ένα μήνα και ο δήμαρχος 
προτείνει στον Μάρκο να του ανανεώσει τη σύμβασή του για ακόμη ένα χρόνο. Όμως, ο Μάρκος 
δεν γνώριζε αυτή την προοπτική και έτσι είχε αρχίσει να ψάχνει και πάλι για δουλειά και μάλιστα, 
έκανε αιτήσεις και στο εξωτερικό. Πρόσφατα ενημερώθηκε ότι έγινε δεκτός σε ένα 
συμβουλευτικό κέντρο για εφήβους στην Αγγλία με έναν αρκετά ικανοποιητικό μισθό και με 
δυνατότητες εξέλιξης. 

Τώρα βρίσκεται σε δίλημμα και δεν ξέρει τι να αποφασίσει. Βοηθητικές ερωτήσεις: 
1. Ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές του Μάρκου; 

2. Ποια τα βραχυπρόθεσμα και ποια τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα κάθε επιλογής; 

3. Τι είδους συναισθήματα μπορεί να δημιουργεί η καθεμία από αυτές τις εναλλακτικές 

επιλογές; 

4. Ποιες  παρόμοιες,  συμπληρωματικές  ή  πρωτοποριακές  ιδέες  δημιουργούν  οι 

παραπάνω εναλλακτικές επιλογές; 

5. Αξιολογείστε  τις  επιλογές  του  Μάρκου  με  βάση  τα  οφέλη  και  τους  κινδύνους  που 

μπορεί να κρύβουν. 

6. Τώρα,  καταγράψτε  τις πιο ελκυστικές επιλογές  του Μάρκου, αυτές, δηλαδή, με  τους 

λιγότερους κινδύνους. 

Τι να κάνω με τη μουτζούρα μου;  
Σκοπός είναι να εμπεδωθεί η δεξιότητα του ελέγχου μέσα από ένα πιο διαδραστικό τρόπο. 

Διαδικασία: 
O σύμβουλος/εκπαιδευτικός μοιράζει σε όλους τους συμμετέχοντες μια λευκή κόλλα Α4 και 

λίγους χρωματιστούς μαρκαδόρους. Οι συμμετέχοντες, με τις οδηγίες του συμβούλου, παίρνουν 
με το ανάποδο χέρι από αυτό που γράφουν το μαύρο στυλό τους, κλείνουν τα μάτια και 
ζωγραφίζουν μια μουτζούρα πάνω στο χαρτί. Στη συνέχεια, ανοίγουν τα μάτια και με το χέρι που 
γράφουν, χρησιμοποιώντας τους χρωματιστούς μαρκαδόρους, σχεδιάζουν ένα τοπίο ή μια 
κατάσταση μέσα στην οποία εντάσσουν τη μουντζούρα, ώστε να είναι λειτουργική και «χρήσιμη». 

Καθώς παρατηρούν τις ζωγραφιές τους, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός με τη χρήση ερωτήσεων 
τούς προκαλεί να εμβαθύνουν στη μεταφορική σημασία της ζωγραφιάς τους: 

• Τι μπορεί να αποτελεί «μουντζούρα» στην επαγγελματική σας ζωή; 
(προσωπικό λάθος, μη ρεαλιστικοί στόχοι, αποτυχημένη προσπάθεια, αντιξοότητες στην 
επαγγελματική πορεία, οι συνθήκες της κρίσης….) 

• Γιατί τη μουντζούρα την κάναμε με κλειστά μάτια και με το ανάποδο χέρι από αυτό 
που γράφουμε; 

(πχ. κλειστά μάτια: πολλές φορές δε βλέπουμε τα λάθη μας, δεν αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως τις 
δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, δεν είμαστε ρεαλιστές, δεν ξέρουμε πώς να 
αντιμετωπίσουμε μια κρίσιμη κατάσταση…. ) 

• Τι     δείχνει    η    προσπάθειά    σας    να    μετατρέψετε    τη    μουντζούρα    σε    
λειτουργικό    κομμάτι    της    ζωγραφιάς;     (θετική διάθεση για να ξεπεραστούν οι 
δυσκολίες, δυνατότητα να αξιοποιούμε τα λάθη ή τις ατυχίες, δυνατότητα να 
φτιάχνουμε την «τύχη» μας, να ασκούμε έλεγχο στις συνθήκες του περιβάλλοντος, 
αποφασιστικότητα…..) 

Πώς αισθανθήκατε, όταν είδατε τη ζωγραφιά σας στο  τέλος; 
(Σιδηροπούλου κ.α., 2013β, σελ.23-24) 
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Οδεύοντας ομαλά από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο: Παρεμβατικό 
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Περίληψη 

Η εργασία αφορά παρεμβατικό πρόγραμμα δικτύωσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής, που 
υλοποιείται σε δίκτυο επιλεγμένων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικός 
σκοπός του προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη των τελειόφοιτων μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου 
στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Στόχοι του είναι η επισήμανση των παραγόντων που δυσχεραίνουν την 
ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, η ενημέρωση των εμπλεκομένων στη 
διαδικασία μετάβασης των μαθητών/τριών, η ευαισθητοποίησή τους έναντι των παραγόντων που 
δυσχεραίνουν τη μετάβαση, η συμβουλευτική τους υποστήριξη, η αποσαφήνιση των ρόλων τους και η 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Το πρόγραμμα αντλεί τη θεωρητική του 
θεμελίωση από το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο, με δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και 
ενημέρωσης για μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ για την υλοποίησή του συνεργάζονται 
υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π., σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί. Στην εργασία 
παρουσιάζονται η μεθοδολογία, οι φάσεις υλοποίησης, οι δράσεις και πρακτικές συμβουλευτικής και 
πληροφόρησης που εφαρμόζονται και τα αποτελέσματα του προγράμματος. 
Λέξεις κλειδιά: Μετάβαση, συμβουλευτική, βιωματική δράση.  

Εισαγωγή 

Μετάβαση είναι το «πέρασμα» από μια οικεία και γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη, 
και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε πτυχή της ζωής. Ειδικότερα, όσον αφορά την εκπαιδευτική του 
πορεία, το άτομο μεταβαίνει από το σπίτι στον Παιδικό Σταθμό και στη συνέχεια στο 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο έως και την ανώτερη/ανώτατη 
εκπαίδευση. 

Κατά τη μετάβαση αναπτύσσονται ποικίλα και ενίοτε αντιφατικά συναισθήματα (Bloyce & 
Frederickson, 2012), τα οποία είναι πιο έντονα στην προεφηβική και εφηβική ηλικία, όταν στο 
γνωστικό επίπεδο το παιδί μεταβαίνει από την τυπική σκέψη στην αφαιρετική (Piaget, 1952, 
1962). Ταυτόχρονα, συντελείται η συναισθηματική του ανάπτυξη (Ganeson, 2006), που είναι 
αναγκαίο να εξισορροπηθεί με τη γνωστική, ώστε να δομηθεί μια υγιής προσωπικότητα. Οι πιο 
πάνω αλλαγές κατά κανόνα θεωρείται ότι είναι απαραίτητες και δεδομένες και ότι το παιδί 
αυτόματα εντάσσεται στο εκάστοτε νέο περιβάλλον· κατά συνέπεια, συνήθως δεν λαμβάνεται 
ιδιαίτερη μέριμνα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος εκείνου που θα επιτρέψει την ομαλή 
προσαρμογή  του (Felner, 1982; McGee et al., 2004). 
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Ωστόσο, η αλλαγή σχολείου, και ιδιαίτερα η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο 
Γυμνάσιο, αποτελεί πολύ κρίσιμο στάδιο της εκπαιδευτικής πορείας του ατόμου, καθόσον οι δύο 
αυτές βαθμίδες εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από σημαντικές διαφορές (Δημητριάδου, 2011; 
Σιδηρόπουλος, 2016). Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη μετάβαση συμπίπτει με το πέρασμα από την 
παιδική ηλικία στην εφηβεία, από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία, από την υπακοή στην 
αναζήτηση, από τις φιλίες στις σχέσεις (Gillison et al., 2008; Kingery et al., 2007; Mackenzie et 
al., 2012; McGee et al., 2004; Σιδηρόπουλος, 2016). 

Το Πρόγραμμα. Σκοποί και στόχοι  

Η παρούσα πρόταση εμπεριέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, στο οποίο 
εμπλέκονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μαθητές/τριες, γονείς-κηδεμόνες, δάσκαλοι/ες, 
καθηγητές/τριες). Το πρόγραμμα δομεί ένα δίκτυο υποστήριξης και αλληλοβοήθειας με 
συμμετέχοντες διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς, σχολικούς συμβούλους και υπευθύνους 
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) των Κέντρων Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού ΚΕ.ΣΥ.Π. που αναλαμβάνουν τη στήριξή τους. Ο χρόνος υλοποίησής του 
εκτείνεται σε δύο διδακτικά έτη (2014-2015 και 2015-2016). 

Για την εκπόνηση και υλοποίησή του συστάθηκαν επιστημονική, συντονιστική και συντακτική 
επιτροπή (Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με Αριθμ. 
Πρωτ. 16454/24-09-2014, Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμ. Πρωτ. 
Φ14/113/15314/Δ1/29-01-2015). Το πρόγραμμα τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή σε ομάδα  27 
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διασυνδεδεμένων μεταξύ τους όσον 
αφορά την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών/τριών (οι απόφοιτοι/ες, δηλαδή, των Δημοτικών 
φοιτούν στα Γυμνάσια). Πρόκειται για οκτώ Γυμνάσια και τα αντίστοιχα Δημοτικά Σχολεία 
στήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν στην περιοχή ευθύνης 
των σχολικών συμβούλων και των υπευθύνων των  ΚΕ.ΣΥ.Π. Θέρμης και Θερμαϊκού που 
συμμετέχουν στην επιτροπή. 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση επικοινωνία των μαθητών/μαθητριών της 
ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού με το σχολικό περιβάλλον του Γυμνασίου και η συμβουλευτική 
υποστήριξή τους, με κατάλληλες δράσεις και δραστηριότητες, ώστε να προσαρμοστούν και να 
ενταχθούν ομαλά στη νέα εκπαιδευτική βαθμίδα. Ενώ για πολλά παιδιά φαίνεται η αλλαγή να 
αποτελεί μία απλή φυσική πορεία, στην πραγματικότητα είναι κατεξοχήν περίπλοκη (Coffey, 
2013). Ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών που μετακινούνται από το Δημοτικό Σχολείο στο 
Γυμνάσιο δύσκολα επιτυγχάνουν την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική τους προσαρμογή 
στο νέο σχολικό περιβάλλον (Galton et al., 2000; Langenkam, 2010), ιδιαίτερα, εάν το κοινωνικο-
πολιτισμικό τους κεφάλαιο διαφοροποιείται από εκείνο της κυρίαρχης ομάδας (Benner & Graham, 
2009; Driessen et al., 2008; Graham & Hill, 2003) ή εάν χρήζουν ιδιαίτερης μαθησιακής στήριξης 
(Flexer et al., 2012). 

Επιπροσθέτως, επειδή η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων που καθορίζουν τη ζωή του παιδιού 
(γονέων-κηδεμόνων, εκπαιδευτικών) μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη 
διαδικασία της ομαλής μετάβασης (Hanewald, 2013; Lucchese, 2009) κρίνεται απαραίτητη η 
επιμόρφωση και η συμβουλευτική στήριξη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η ενημέρωση-συμβουλευτική των γονέων-κηδεμόνων, οι 
οποίοι και συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις του προγράμματος. Πέραν τούτου, η ανάπτυξη 
θετικών αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων είναι το 
σημαντικότερο από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν όχι μόνο την ομαλή μετάβαση από τον 
ένα πυλώνα της εκπαίδευσης στον άλλον αλλά και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του παιδιού στο γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο (Vygotsky, 1978). Άλλωστε, 
όπως προκύπτει από πολλές έρευνες, η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων, σχολείου και 
οικογένειας, έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις στους μαθητές και στις μαθήτριες (βελτίωση 
επίδοσης, μείωση σχολικής διαρροής, ενίσχυση μαθησιακών κινήτρων, ομαλότερη προσαρμογή) 
(Μπρούζος, 2007). 

Στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 1009 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

1. Να αμβλυνθούν οι δυσκολίες που έχουν τις ρίζες τους στα στοιχεία που διαφοροποιούν το 
Δημοτικό Σχολείο από το Γυμνάσιο, τα οποία θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 
το κατά κανόνα μεγαλύτερο μέγεθος και η πολυπλοκότερη οργάνωση του Γυμνασίου, οι 
διαφοροποιημένοι κανονισμοί του νέου σχολικού περιβάλλοντος (κανόνες πειθαρχίας, 
σύστημα ποινών, αποβολές κ.ά.), οι διαφορετικές διδακτικές μέθοδοι, το ενδεχόμενο «να 
χάσει» ο/η μαθητής/τρια τους/τις συμμαθητές/τριες-φίλους/ες του Δημοτικού, το γεγονός ότι 
θα απαιτηθεί ο/η νεοεισερχόμενος/η στο Γυμνάσιο μαθητής/τρια να εκτεθεί-δοκιμαστεί σε 
διαδικασίες δόμησης νέων γνωριμιών και σχέσεων, η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός 
εκπαιδευτικών τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το γεγονός ότι ο/η μαθητής/τρια από 
μεγαλύτερος/η μετατρέπεται σε μικρότερος/η, η πιο απαιτητική κατ’ οίκον εργασία κ.ά. 

2. Να ευαισθητοποιηθεί η σχολική κοινότητα του Γυμνασίου, όσον αφορά την υποδοχή των 
μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου. 

3. Να προβληθεί και να ενισχυθεί η συνέχεια των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των δύο 
βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε η μάθηση να είναι συνεχής, μέσα από το 
σχεδιασμό κατάλληλων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων για μαθητές/τριες Δημοτικού 
Σχολείου και Γυμνασίου. 

4. Να παρασχεθεί έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σε μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και 
γονείς-κηδεμόνες (με ημερίδες, έντυπα, αξιοποίηση του διαδικτύου κ.ά.) για το νέο σχολείο. 

5. Να υποστηριχθεί ο/η μαθητής/τρια στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανόμενης και της σωστής διαχείρισης της πληροφορίας, ώστε να γίνει 
ευέλικτος/η και ευπροσάρμοστος/η στη νέα εκπαιδευτική βαθμίδα. 

6. Να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού το περιβάλλον του 
Γυμνασίου (πρόσωπα και υλικοτεχνική υποδομή).  

7. Να αμβλυνθούν τυχόν συναισθήματα ανασφάλειας, άγχους και φόβου.  
8. Να ενισχυθεί η συνολική προσωπική ανάπτυξη, άρα και η αυτογνωσία, των μαθητών/τριών, 

με βιωματικά εργαστήρια και διαδικασίες συμβουλευτικής, ώστε να καταστούν ικανά τα 
παιδιά να διαχειριστούν τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό το στάδιο της ζωής τους. 

9. Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) τις 
επιπτώσεις της μετάβασης και να λάβουν την απαραίτητη επιμόρφωση, ώστε να βοηθήσουν 
ουσιαστικά σε αυτήν. 

10. Να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες ολοκληρωμένες δράσεις από τα σχολεία των δύο βαθμίδων, 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετάβασης και ένταξης των μαθητών και μαθητριών 
του Δημοτικού Σχολείου στο νέο περιβάλλον. 

11. Να διασφαλιστεί η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο 
βαθμίδων.  

12. Να απαλειφθούν τα αρνητικά συναισθήματα και οι προκαταλήψεις (μέσα από τη γνώση, τη 
συμβουλευτική στήριξη, τη βιωματική εκπαίδευση, την εμπειρία της επίσκεψης στο Γυμνάσιο 
κ.ά.), πριν την ολοκλήρωση της φοίτησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

13. Να εμπλακούν ενεργά οι γονείς στη διαδικασία της μετάβασης. 
14. Να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν συμβουλευτικά οι γονείς ως προς την ανάπτυξη του 

παιδιού, να συνειδητοποιήσουν τους ρόλους τους και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες ψυχικής ηρεμίας στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, ώστε να συμβάλουν 
ουσιαστικά στην ομαλή μετάβαση του παιδιού από τη μια σχολική βαθμίδα στην άλλη. 

15. Να περιοριστούν τυχόν φαινόμενα ενδοσχολικής βίας. 
16. Να καταγραφούν καλές πρακτικές μετάβασης. 
17. Να παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), κατάλληλο για μαθητές/τριες, 

γονείς και εκπαιδευτικούς, που μεταξύ άλλων θα λαμβάνει υπόψη του και την οπτική της 
διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και συμβουλευτικής. 

Μεθοδολογία του προγράμματος 

Το παρεμβατικό πρόγραμμα δικτύωσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής, με τίτλο 
«Οδεύοντας ομαλά από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», στηρίζεται μεθοδολογικά σε ένα οικολογικό 
– αναπτυξιακό μοντέλο, που προσανατολίζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γύρω από το περιβάλλον 
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του παιδιού (La Para et al., 2003). Βασικό πλαίσιο, εντός του οποίου το πρόγραμμα αναπτύσσεται 
μεθοδολογικά, αποτελούν η θεωρία της Βιωματικής Μάθησης, της Μετασχηματίζουσας Μάθησης 
(Mezirow και συνεργάτες, 2007; Κόκκος και συνεργάτες, 2011) και η οικοσυστημική προσέγγιση 
(Ματσόπουλος, 2005; Durant, 1995; Molnar & Lindquist, 1989). Αξιοποιούνται τεχνικές και 
στρατηγικές της βιωματικής μάθησης, της δημιουργικής προσέγγισης και της συμβουλευτικής, με 
έμφαση στην ομαδοσυνεργατική, διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. Οι επιμορφωτικές 
δράσεις έχουν αρχικά ως αντικείμενο τους εμπλεκόμενους ενήλικες (στελέχη της εκπαίδευσης, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες). Ακολούθως, ανάλογες βιωματικές δράσεις και 
δραστηριότητες εφαρμόζονται στην τάξη, προσαρμοσμένες στο γνωστικό επίπεδο και στις 
απαιτήσεις της εκάστοτε ομάδας στόχου. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιούνται ασκήσεις, φύλλα 
εργασίας και δραστηριότητες που σχεδιάζονται από την επιστημονική επιτροπή σε συνεργασία με 
τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. 

Βάσει των παραπάνω, εξελίσσεται η διαδικασία της μετάβασης, αλλά και καθορίζονται 
βασικοί άξονες ως ακολούθως: 
1. Εστίαση όλων των ενεργειών στο σύνολο των παραγόντων που αφορούν την ψυχολογική, 

κοινωνική, οικογενειακή, βιολογική και γνωστική ανάπτυξη του μαθητή και της μαθήτριας 
και επηρεάζουν σημαντικά  τη συγκεκριμένη μετάβαση του παιδιού. 

2. Άμεση συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης που υλοποιούν 
το πρόγραμμα αλλά και με τους γονείς. 

3. Κατανόηση των στόχων και επίτευξή τους με ευέλικτες και αποτελεσματικές μεθόδους. 
4. Επικέντρωση στις ατομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των μαθητών και μαθητριών. 
5. Ενεργή πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων μερών, με βιωματικές μεθόδους και με στόχο 

την αλλαγή συμπεριφορών και διαδικασιών, ώστε τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά στο 
Γυμνάσιο. 

6. Αποσαφήνιση των ενεργειών, ρόλων, καθηκόντων, ευθυνών, του χρονοδιαγράμματος και του 
πλαισίου εφαρμογής του προγράμματος για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία 
μετάβασης. 

7. Προσανατολισμός, μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας, σε στάσεις και δεξιότητες που  
καθιστούν το παιδί ικανό να βιώσει μια ήπια μορφή μετάβασης (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001).  

Ενέργειες υλοποίησης του προγράμματος 

Με κεντρικό γνώμονα την ομαλή μετάβαση των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού 
Σχολείου στο Γυμνάσιο, το συγκεκριμένο παρεμβατικό πρόγραμμα υλοποιείται σε άμεση 
συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της πιλοτικής εφαρμογής, τους 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους υποστηρικτικούς τους 
φορείς. Οι συνεργαζόμενοι συλλειτουργούν στο πλαίσιο κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να 
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της ομαλής μετάβασης. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 
φάσεις, ως ακολούθως: 

Φάση 1η : Προετοιμασία για την υλοποίηση του προγράμματος 
Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους διευθυντές των 

Δημοτικών Σχολείων και τους διευθυντές των Γυμνασίων της πιλοτικής εφαρμογής. Τις 
επιμορφωτικές συναντήσεις παρακολουθούν και διευθυντές/ντριες άλλων Δημοτικών και 
Γυμνασίων που επιθυμούν να γνωρίσουν τις δράσεις του προγράμματος, ώστε να είναι έτοιμοι να 
τις εφαρμόσουν την επόμενη σχολική χρονιά στα σχολεία τους. Η βασική θεματολογία των 
επιμορφωτικών συναντήσεων περιλαμβάνει την παρουσίαση του σκοπού, των στόχων, των 
δράσεων αλλά και της συμβουλευτικής διαδικασίας. 

Επίσης, περιλαμβάνονται επιμορφωτικές συναντήσεις, με σκοπό την ενημέρωση των 
διδασκόντων/ουσών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των πιλοτικών σχολείων 
εφαρμογής (της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Α΄ τάξης των Γυμνασίων). 

Η βασική θεματολογία των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι η ακόλουθη: 
1. Παρουσίαση της εφαρμογής του παρεμβατικού προγράμματος συμβουλευτικής στήριξης για 

τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης, με σκοπό την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, την ενίσχυση της 
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αυτογνωσίας, την κατάκτηση της ικανότητας προσαρμογής στα νέα περιβάλλοντα και την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης θυμού/άγχους. 

2. Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του Γυμνασίου, όσον αφορά τον κανονισμό 
λειτουργίας, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια της Α΄ τάξης και 
την αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών. 

3. Ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας της συμβουλευτικής κατά τη διαδικασία μετάβασης 
από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. 

4. Βιωματικά εργαστήρια, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να καταστούν 
ικανοί να συμβάλουν στην πολύπλευρη υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών τους και στη 
δημιουργία κλίματος ομαλής μετάβασης στο Γυμνάσιο. 

5. Ανάδειξη της συνέχειας των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003), μέσω κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων.  

6. Εφαρμογή πρακτικών στο Δημοτικό Σχολείο που απαιτούνται και στο Γυμνάσιο, όπως τεστ 
διαγνωστικής αξιολόγησης, λειτουργία ομίλων ενδιαφερόντων, άσκηση των μαθητών και 
μαθητριών στο να κρατούν µόνοι/ες τους κατά τη διδασκαλία σημειώσεις που διευκολύνουν 
την κατ’ οίκον μάθηση και εργασία. 

7.  Εστίαση της προσοχής των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων στην προετοιμασία των 
μαθητών και μαθητριών, όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής διαδικασίας στο 
Γυμνάσιο, µε σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης και μάθησης (σωστή διαχείριση 
χρόνου και χώρου στο σχολείο και στο σπίτι, τεχνικές προσέγγισης πολυσέλιδων κειμένων 
κ.ά.). 

8. Στήριξη μαθητών και μαθητριών µε μαθησιακά προβλήματα, λειτουργικό αναλφαβητισμό, 
συναισθηματικά προβλήματα (εξατομικευμένες πληροφορίες/ατομικός φάκελος) κ.ά. 

Επιπλέον, στο τέλος της πρώτης φάσης πραγματοποιούνται επιμορφωτικές συναντήσεις 
γονέων-κηδεμόνων των εμπλεκομένων σχολείων (Δημοτικών και Γυμνασίων), με σκοπό την 
ανάδειξη της φιλοσοφίας  του προγράμματος και των επιμέρους δράσεών του και την παρουσίαση 
του πλαισίου λειτουργίας του Γυμνασίου, αναφορικά με τον κανονισμό λειτουργίας, τα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια της  Α΄ τάξης και την αξιολόγηση του 
μαθητή και της μαθήτριας. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις, επιπροσθέτως, στοχεύουν στην 
ενημέρωση για τη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία (προβλήματα μετάβασης,  
συμβουλευτική γονέων-κηδεμόνων κ.ά.), καθώς και στην υποστήριξη και τη συμβουλευτική 
στήριξη των γονέων, στη διαμόρφωση απόψεων και πρακτικών που θα φανούν χρήσιμες στο 
παρόν και στο μέλλον, με επικέντρωση στο πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι ή στο 
σχολείο, ώστε να πετύχουν ομαλές συνθήκες προσαρμογής τους στο νέο σχολικό περιβάλλον 
(∆ηµητρόπουλος, 1999; Μπρούζος, 2003). 

Φάση 2η : Υλοποίηση του προγράμματος 
Κατά τη δεύτερη φάση οργανώνονται επισκέψεις των υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα Δημοτικά 

Σχολεία, με σκοπό την αναλυτική πληροφόρηση για το πλαίσιο λειτουργίας του Γυμνασίου και 
τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ενταξιακή διαδικασία. 
Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού ενημερώνονται και 
υποστηρίζονται, μέσω ατομικής, ομαδικής συμβουλευτικής και βιωματικών εργαστηρίων, ως προς 
τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου, την ύλη των μαθημάτων, τα βιβλία της Α΄ Γυμνασίου (τα 
οποία ενδεχομένως να βρίσκονται σε εκθεσιακό χώρο του σχολείου, ώστε να μπορούν τα παιδιά 
να τα δουν, να τα περιεργαστούν), τον τρόπο διαχείρισης των φόβων και των προσδοκιών τους, 
τον τρόπο ενίσχυσης της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησής τους (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 
Οι δράσεις εστιάζονται στη θετική αντιμετώπιση των νέων εμπειριών και στην αναπροσαρμογή 
των συμπεριφορών – στάσεών τους στις νέες ενταξιακές συνθήκες και στην ανάπτυξη σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών. 

Στη φάση αυτή γίνεται γνωριμία και επαφή των τελειόφοιτων του Δημοτικού Σχολείου µε το 
μελλοντικό τους σχολείο. 

Πριν από την επίσκεψη στο χώρο του Γυμνασίου, υλοποιούνται δραστηριότητες 
προετοιμασίας ως ακολούθως: συζήτηση ανίχνευσης και ανάδειξης των προσδοκιών και των 
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συναισθημάτων των μαθητών και μαθητριών, ενόψει της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο («Τι 
πιστεύω ότι θα γίνει στο Γυμνάσιο»), αφήγηση του ποιήματος "Μια μπαλίτσα φως" και συζήτηση 
με τους μαθητές και τις μαθήτριες, αναδρομή στα χρόνια φοίτησης στο Δημοτικό (οι μαθητές και 
οι μαθήτριες μιλούν για τις αναμνήσεις τους όλα αυτά τα χρόνια, θυμούνται τη διαδρομή και τα 
συναισθήματά τους από την πρώτη μέρα της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 
Σχολείο έως και την τελευταία, στιγμές που έμειναν στη μνήμη τους) και αποτύπωση των 
αναμνήσεων σε λεύκωμα. 

Κατά την επίσκεψη στο χώρο του Γυμνασίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες, όπως: 
υποδοχή από το διευθυντή και τους καθηγητές και καθηγήτριες του Γυμνασίου, ξενάγηση και 
επίσκεψη στους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, γυμναστήριο, αμφιθέατρο, γραφείο διευθυντή και 
καθηγητών/τριών, αυλή, χώροι υγιεινής κ.ά.), ενημέρωση για τη φιλοσοφία και τις αρχές 
λειτουργίας του σχολείου, απάντηση ερωτήσεων, επίλυση αποριών, συζήτηση με μαθητές και 
μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου, παρακολούθηση μαθήματος Γυμνασίου, παρακολούθηση γιορτής, 
εκδήλωσης, συμμετοχή σε κοινή εκδήλωση, συμμετοχή σε κοινές δράσεις, παρακολούθηση 
σχετικού οπτικοακουστικού υλικού κ.ά. 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές και σε συνεργασία με τους/τις 
εκπαιδευτικούς προσαρμόζονται κατά περίπτωση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητικού 
δυναμικού του κάθε σχολείου. 

Μετά από την επίσκεψη στο χώρο του Γυμνασίου, με την καθοδήγηση και εποπτεία των 
υπευθύνων Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. Θερμαϊκού και Θέρμης, σε συνεργασία με τους/τις 
εκπαιδευτικούς της ΣΤ΄ τάξης που συνοδεύουν τα παιδιά στην επίσκεψη στο Γυμνάσιο, 
λαμβάνουν χώρα συζητήσεις σχετικά με την επίσκεψη, ομαδικές μη δομημένες συνεντεύξεις, 
διατυπώνονται εντυπώσεις και συναισθήματα και υλοποιούνται δραστηριότητες, όπως θεατρική 
προσομοίωση, εικαστική έκφραση κ.ά. 

Φάση 3η : Aποτίμηση του προγράμματος 
Αποτιμάται η αποτελεσματικότητα του προγράμματος με εργαλείο ένα έντυπο ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο, που περιέχει ερωτήσεις απλές και σύντομες, ανοιχτού και κλειστού τύπου, 
κατανοητές από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο κρίθηκε 
ως το πλέον κατάλληλο, επειδή έχει ήδη δοκιμαστεί σε προηγούμενες δράσεις και, 
διασφαλίζοντας την ανωνυμία, δίνει τη δυνατότητα στους/στις ερωτώμενους/ες να εκφράσουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους.  

Σκοπός της έρευνας για την αποτίμηση του προγράμματος είναι η διαπίστωση του βαθμού 
ετοιμότητας και ανησυχίας των τελειοφοίτων μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου, πριν και 
μετά την υλοποίηση του προγράμματος.   

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ανοιχτού τύπου. Τα 
ερωτήματα διερευνούν ανησυχίες, απόψεις και ετοιμότητα των μαθητών/ριών σχετικά με τις 
παρακάτω θεματικές ενότητες: 
 το κτήριο του νέου σχολείου 
 τα μαθήματα, τη μελέτη, τους βαθμούς 
 το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Γυμνασίου 
 τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ποιότητα της επικοινωνίας των εμπλεκομένων 

Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει ομάδα στόχου και ομάδα ελέγχου. Το ερωτηματολόγιο 
συμπληρώνεται από μαθητές/τριες που φοιτούν σε 22  από τα 27 σχολεία (15 Δημοτικά και 7 
Γυμνάσια) που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. Πριν από την εφαρμογή 
του προγράμματος το συμπληρώνουν οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄τάξης  των Δημοτικών σχολείων 
και μετά την εφαρμογή του προγράμματος οι μαθητές/τριες, της Α΄ τάξης των Γυμνασίων, δηλαδή 
οι μαθητές/τριες οι οποίοι μετέβησαν από αυτά τα Δημοτικά σχολεία στα Γυμνάσια υποδοχής. Ως 
ομάδα ελέγχου ορίστηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στα 5 υπόλοιπα συμμετέχοντα 
σχολεία (4 Δημοτικά και 1 Γυμνάσιο). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται με την 
παρουσία των εκπαιδευτικών της τάξης και των υπευθύνων Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π., οι οποίοι 
παρέχουν άμεσα κάθε αναγκαία οδηγία, πληροφορία και διευκρίνιση στους ερωτώμενους, 
διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εγκυρότητα της διαδικασίας, για την κατά το δυνατόν 
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αντικειμενική αξιολόγηση του προγράμματος. Στο τέλος πραγματοποιείται στατιστική 
επεξεργασία των ερευνητικών στοιχείων και ανάλυση των δεδομένων.  

Αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος, προσδιορίστηκαν οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων πιλοτικής εφαρμογής 
και δυσχεραίνουν την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Σύμφωνα με την 
αποτίμηση του προγράμματος, αξιολογήθηκαν θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους οι 
παρεμβατικές και οι υποστηρικτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος, με σκοπό την εξομάλυνση των παραγόντων οι οποίοι εμποδίζουν την ομαλή 
μετάβαση των μαθητών/τριών. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα για την αποτίμηση του προγράμματος έδειξε ότι οι παρεμβάσεις 
και οι δραστηριότητες του προγράμματος συνετέλεσαν στην εξοικείωση των μαθητών/τριών με 
την ιδέα της μετάβασης στο Γυμνάσιο, που συνίσταται μεταξύ άλλων στην εξοικείωση με το 
κτήριο του Γυμνασίου και στην αποδοχή παραμέτρων της λειτουργίας του (διδασκαλία των 
μαθημάτων κάθε τάξης από πολλούς διδάσκοντες/ουσες, χρόνος προετοιμασίας στα μαθήματα, 
σύστημα αξιολόγησης, κανονισμός σχολικής ζωής). Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
αμβλύνθηκαν ο φόβος και το άγχος της πλειονότητας των μαθητών/τριών σχετικά με τα πρόχειρα 
διαγωνίσματα και τις τελικές εξετάσεις του Γυμνασίου, για το γεγονός ότι στην Α΄ Γυμνασίου 
είναι μικρότεροι/ες από τους/τις μαθητές/τριες των μεγαλύτερων τάξεων και για το γεγονός ότι 
μεταβαίνοντας στο Γυμνάσιο μπορεί να «χάσουν» τους/τις παλιούς/ές φίλους/ες τους. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/τριών δηλώνει ότι βοηθούνται κατά την μετάβαση τους από το 
Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο από το δάσκαλο ή η δασκάλα της τάξης τους, τους/τις 
καθηγητές/τριές τους στο Γυμνάσιο και από τους γονείς τους. Τέλος, οι παρεμβάσεις και οι 
δραστηριότητες του προγράμματος ενίσχυσαν τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να μην τους προκαλεί 
αρνητικά συναισθήματα η προοπτική της σχολικής ζωής στο Γυμνάσιο και να προσαρμοστούν 
ευκολότερα σε αυτήν. 

Βασικός παράγοντας της επιτυχίας του προγράμματος υπήρξε η συστηματική και ολιστική 
εφαρμογή του και η συνεπής προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, που βοήθησαν το μαθητή και 
τη μαθήτρια να μεταβεί, με τις ελάχιστες κατά το δυνατόν αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις, 
στην επόμενη βαθμίδα, η οποία αποτελεί, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, μέρος της 
ενιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
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Ένα διδακτικό σενάριο  για την “Οργανωσιακή Κουλτούρα” βασιζόμενο 
στη μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την αισθητική 

εμπειρία. 
 

Αθανασιάδης Κ. Αναστάσιος 
Οικονομολόγος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων  

tasosathanasiadis@yahoo.gr 
 
 

Περίληψη 

Η χρήση της τέχνης ως εργαλείου κριτικής σκέψης στην ενήλικη μάθηση παρουσιάστηκε από τον Α. Κόκκο 
το 2009, στην 8η Διεθνή συνδιάσκεψη για τη μετασχηματίζουσα μάθηση. Η μέθοδος υποστηρίζει τη 
σημασία της συστηματικής παρατήρησης και της κριτικής ανάλυσης έργων τέχνης στο πλαίσιο της 
μετασχηματίζουσας μάθησης. Αποτελείται από 5 διακριτά στάδια, ενώ οι βασικές της παραδοχές 
στηρίζονται στις ιδέες του Freire, στη χρήση σημαντικών έργων τέχνης, στη χρήση της αισθητικής 
εμπειρίας  και στις τεχνικές παρατήρησης Perkins και Visible thinking. Το διδακτικό σενάριο που 
ακολουθεί αποσκοπεί να αποτυπώσει τα βήματα της παραπάνω μεθόδου στην προσπάθεια 
μετασχηματισμού των στερεοτυπικών αντιλήψεων μιας ομάδας εκπαιδευομένων-δημοσίων υπαλλήλων- 
αναφορικά με το θέμα της Οργανωσιακής Κουλτούρας των δημόσιων υπηρεσιών. Η υλοποίησή του 
πραγματώθηκε στο πλαίσιο ενός 5νθήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου. 
Λέξεις Κλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Τέχνη, Αισθητική Εμπειρία, Οργανωσιακή Κουλτούρα. 
 

Εισαγωγή 

Ο Mezirow όρισε τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση “ως τη διεργασία μέσω της οποίας οι 
ενήλικες διαπλάθουν προβληματικά πλαίσια αναφοράς ώστε να γίνουν περισσότερο περιεκτικά, 
σαφή, ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηματικά δεκτικά στην αλλαγή”(Mezirow,2007,σ.47). Στην 
παραπάνω διεργασία εξέχουσα θέση έχει ο στοχαστικός διάλογος, ο οποίος  είναι μία ειδική 
μορφή διαλόγου, μέσω του οποίου οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι πραγματοποιούν κριτική 
αξιολόγηση των παραδοχών τους (Habermas,2007 οπ. αναφ. στο Κόκκος & Συνεργάτες, 
2011).Επομένως, κριτικός στοχασμός είναι η προσπάθεια να ανακαλυφθούν οι παραδοχές εκείνες 
που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και δράσης των ατόμων. 

Η αξία της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαιδευτική διαδικασία προσεγγίσθηκε από πολλούς 
ερευνητές, τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η χρήση έργων 
τέχνης στην εκπαίδευση διεγείρει την προσοχή των εκπαιδευομένων καθώς τα έργα τέχνης αφενός 
ενσωματώνουν ολιστικά σύμβολα τα οποία εμπεριέχουν ένα εύρος νοημάτων, πέρα από το 
κεντρικό νόημα που υπηρετούν, (Gardner,1990) και αφετέρου - ειδικότερα τα λογοτεχνικά 
κείμενα - έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν συναισθήματα, τα οποία οι αναγνώστες κρατούν 
κρυμμένα μέσα τους, γεγονός που αποτελεί μία πράξη ελευθερίας για τους ίδιους (Sartre,1949). Η 
παρατήρηση ενός έργου τέχνης αποτελεί το έναυσμα για την έναρξη ενός κριτικού διαλόγου. 
Τόσο οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι όσο και οι μαθητές “προκειμένου να σκέφτονται καλύτερα, 
χρειάζεται να αναπτύξουν γενικές δεσμεύσεις και στρατηγικές ως προς το να δίνουν στη σκέψη τους 
περισσότερο χρόνο και να σκέφτονται με πιο ευρείς και περιπετειώδεις, καθαρούς και 
οργανωμένους τρόπους” (Perkins,1996 σ.4). Ο Dewey συνέδεσε την τέχνη με τη στοχαστική 
σκέψη και κατ’ επέκταση με την κριτική και τη δημιουργική σκέψη, οι οποίες αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις της μετασχηματίζουσας μάθησης (Leddy,2016). Τέλος, καθώς η αισθητική εμπειρία 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μάθηση, είναι σκόπιμο να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία 
κάθε εκπαιδευτικής διεργασίας (Dewey,1980 οπ. αναφ. στο Μεγα,2011) διαφορετικά η απουσία 
της από την εκπαιδευτική πρακτική οδηγεί σε ελλιπή παροχή ευκαιριών προς τους 
εκπαιδευόμενους (Eisner,2000). 

Η εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη αποτελεί μία εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία στηρίζεται 
στις αρχές και στα βήματα που συνοψίζονται στο σχήμα 1 (Kokkos,2010). 
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Σχήμα 1. Βήματα και Αρχές Εκπαίδευσης μέσα από την Τέχνη. 

 
Ανάπτυξη Διδακτικού σεναρίου 
Παρουσίαση Αντικειμενικών και Υποκειμενικών Συνθηκών 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε αίθουσα μεγάλου ξενοδοχείου της Δ. 
Μακεδονίας. Η αίθουσα είχε τις απαραίτητες υποδομές αναφορικά με τα εποπτικά μέσα. 
Χωροταξικά υπήρχαν τραπέζια ομάδων εργασίας των 5 ατόμων, ενώ η αισθητική του χώρου 
χαρακτηρίζεται ως άριστη, προδιαθέτοντας τους εκπαιδευομένους να νιώσουν άνετα, προκειμένου 
να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Βαλάκας,2000) Το τμήμα παρουσίαζε 
σημαντικό βαθμό ομοιογένειας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 25 άτομα (δημόσιοι 
υπάλληλοι, προϊστάμενοι τμημάτων) με αναλογία ανδρών γυναικών 60% - 40% αντίστοιχα. Οι 
εκπαιδευόμενοι είχαν σημαντικό βαθμό εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, 
καθώς πραγματεύονταν θέματα της καθημερινότητάς τους. Το θέμα της «Οργανωσιακής 
Κουλτούρας» θεωρείται βασικό γνωστικό πεδίο που θα πρέπει να κατέχουν οι προϊστάμενοι των 
τμημάτων του δημοσίου, προκειμένου να επιτελέσουν εποικοδομητικά το έργο της 
αποτελεσματικής διοίκησης του τμήματός τους (Ν.3230/2004). Στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου 
λειτουργούν και αναπτύσσονται οι δημόσιοι οργανισμοί τα πάντα εξελίσσονται ταχύτατα. Είναι 
επιτακτική επομένως η ανάγκη να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις αλλαγές, να προσαρμόζονται σε 
αυτές ή και να τις διαμορφώνουν, προκειμένου να ανταποκρίνονται στη βασική τους αποστολή. 
Για να επιτευχθεί αυτό, η δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει διαμορφώσει μια υποστηρικτική 
Οργανωσιακή Κουλτούρα μεταξύ των µελών της, διασφαλίζοντας έτσι τη δέσμευσή τους για την 
υιοθέτηση κοινών αξιών και πεποιθήσεων από όλα της τα μέλη. 

Τέλος, η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσής ανέρχονταν σε 35 ώρες (7 ώρες/ενότητα για 5 
ημέρες), ωστόσο  η προσέγγιση που αναπτύσσεται στη συνέχεια, αφορούσε τις 3 από τις συνολικά 
7 ώρες της εκπαιδευτικής ενότητας της τελευταίας ημέρας του προγράμματος.  

Γενικός  Σκοπός 
Σκοπός του προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις που 

θα τους επιτρέπουν να κατανοούν το ρόλο τους ως προϊστάμενοι, να είναι σε θέση να εφαρμόζουν 
σύγχρονες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές, ώστε να διοικούν με τρόπο αποτελεσματικό και 

Α
ρχ

ές
Χρήση της Αισθητικής Εμπειρίας, ως 

μεθόδου κριτικής σκέψης.

Ιδέες του Freire αναφορικά με την 
ολιστική προσέγγιση μέσω της 

αισθητικής εμπειρίας.

Χρήση σπουδαίων έργων τέχνης που 
βοηθούν στη μαθησιακή διεργασία.

Αποτίμηση της ασθητικής αξίας.

Χρήση της τεχνικής Perkins για την 
παρατήρηση των έργων τέχνης.

Αποδοχή της ύπαρξης αδυναμίας 
μέρους των εκπαιδευομένων στη 

κατανόηση των έργων τέχνης.
Β

ή
μ

α
τα

1. Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών.

2. Αναζήτηση παραδοχών των 
συμμετεχόντων.

3. Διατύπωση  κριτικών ερωτημάτων-
υποθεμάτων. 

4. Επιλογή έργων τέχνης.

5. Παρουσίαση και επεξεργασία των 
εργων τέχνης.

6. Κριτικός Αναστοχασμός.
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αποδοτικό το τμήμα τους, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον 
πολίτη. 

Ειδικοί Στόχοι Ενότητας 
Οι ειδικοί στόχοι της ενότητας «Οργανωσιακή Κουλτούρα» συνολικά είχαν ως ακολούθως: 
Γνώσεις: 

1. Να ορίζουν την έννοια της Οργανωσιακής Κουλτούρας. 
2. Να κατονομάζουν τα βασικά είδη της Οργανωσιακής Κουλτούρας που διαμορφώνονται 

στους σύγχρονους οργανισμούς. 
3. Να περιγράφουν τις βασικές διαστάσεις της Οργανωσιακής Κουλτούρας 

Ικανότητες: 
1. Να απαριθμούν  5 λόγους για τους οποίους η Οργανωσιακή Κουλτούρα συμβάλλει στην 

ανάπτυξη ενός δημόσιου οργανισμού. 
2. Να μετρούν μέσω των βασικών κλιμάκων μέτρησης, το επίπεδο της Οργανωσιακής 

Κουλτούρας που υπάρχει στην υπηρεσία τους. 
3. Να διακρίνουν το είδος της Οργανωσιακής Κουλτούρας που αρμόζει στην υπηρεσία τους. 

Αξίες/Στάσεις: 
1. Να υιοθετήσουν θετική στάση για την συμβολή της Οργανωσιακής Κουλτούρας στην 

αποτελεσματικότητα της σύγχρονης διοίκησης των οργανισμών του δημοσίου.  
2. Να αισθανθούν την αξία που έχει η υιοθέτηση κοινής Οργανωσιακής Κουλτούρας στην 

ανταπόκριση της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας. 

Κατανομή χρόνου μεταξύ των βημάτων υλοποίησης 
Η κατανομή του απαιτούμενο χρόνου υλοποίησης της συγκεκριμένης πρότασης εξαρτάται 

από τη δυναμική της εκπαιδευτικής ομάδας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
κανόνας εφαρμογής. 

Πίνακας 10:Κατανομή χρόνου 

Στάδια Υλοποίησης Χρόνος Προετοιμασίας σε 
προηγούμενο στάδιο 

Χρόνος υλοποίησης              
από - έως 

1ο Στάδιο 30΄  
2ο Στάδιο 20΄  
3ο Στάδιο  30΄-50΄ 
4ο Στάδιο  10΄-20΄ 
5ο Στάδιο  60΄-120΄ 
6ο Στάδιο  30΄-40΄ 

Στα στάδια 1 έως και 4 ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα σε ουδέτερο 
χρόνο προκειμένου να ανταποκριθεί στο παραπάνω χρονικό προγραμματισμό. 

Πιθανά προβλήματα υλοποίησης 
Η υλοποίηση αντίστοιχων προτάσεων απαιτεί την εξοικείωση των εκπαιδευτών ενηλίκων με τη 

συγκεκριμένη μεθοδολογία καθώς και το ορθό προγραμματισμό της. Ένα εύλογο ερώτημα που 
μπορεί να ανακύπτει στα πλαίσια της χρησιμοποίησης έργων τέχνης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα τέχνης τόσο από 
την πλευρά του εκπαιδευτή όσο και των εκπαιδευομένων. Ωστόσο για την εφαρμογή της μεθόδου, 
δε χρειάζεται να έχει κανένας από τους εμπλεκόμενους ειδικές γνώσεις επάνω στην τέχνη. 
Σύμφωνα με τον Κόκκο (δ,α) «το ζητούμενο σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι να μάθουμε τα τεχνικά 
και ιστορικά στοιχεία των έργων, είναι να βρούμε, με τη δική μας σκέψη και φαντασία, το νόημα 
των έργων, και να το αξιοποιούμε για να εμπλουτίζουμε τις ιδέες μας επάνω σε διάφορα θέματα που 
μελετούμε μέσα στις εκπαιδευτικές αίθουσες» (σ.9). Επιπλέον, σε τμήματα ενηλίκων, υπάρχει 
πάντα η πιθανότητα ύπαρξης αντιδράσεων σε εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες είναι άγνωστες σε 
αυτούς. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων όμως, είναι ο καταλύτης όλων των πιθανών προβλημάτων, 
καθώς είναι εκείνος που βοηθά στη σταδιακή προσέγγιση του ζητήματος, ενθαρρύνει τους 
συμμετέχοντες να εκθέτουν ελεγχόμενα τον εαυτό τους και τέλος αναγνωρίζοντας τη σημασία 
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ενός «υποστηρικτικού περιβάλλοντος» (Kegan, 1994),λειτουργεί ανάλογα προς όφελος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
Ανάπτυξη μεθοδολογίας ¨Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη¨ 
1ο Στάδιο : Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος. 

Σημείο εκκίνησης της μεθόδου αποτέλεσε το «αποπροσανατολιστικό δίλημμα», που 
εντοπίστηκε στην ομάδα των εκπαιδευομένων. Ως αποπροσανατολιστικό δίλλημα ορίζεται μία 
εσωτερική σύγχυση των εκπαιδευομένων ότι ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτούν τις 
καταστάσεις δεν είναι λειτουργικός για αυτούς (Χρήστου,2015). Ο εντοπισμός του έγινε την 2η 
ημέρα του σεμιναρίου στα πλαίσια μια ελεύθερης συζήτησης, η οποία όμως προκλήθηκε σκόπιμα, 
αναφορικά με το θέμα της οργανωσιακής κουλτούρας που θα αποτελούσε το γνωστικό 
αντικείμενο της 5ης ημέρας. Έγινε λοιπόν αντιληπτό από τον εκπαιδευτή ότι οι συμμετέχοντες 
δημόσιοι υπάλληλοι πίστευαν πως δεν υπάρχει κουλτούρα στο δημόσιο τομέα και πως σε 
περίπτωση που σε κάποιες υπηρεσίες υφίσταται κάποιας μορφής κουλτούρα, αυτή δεν είχε καμία 
σχέση με την αποτελεσματικότητα των εργασιών τους, καθώς αφορούσε μόνο την πνευματική 
καλλιέργεια των ατόμων. Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και στις αρχικές ομαδικές τοποθετήσεις 
των εκπαιδευομένων που παρουσιάζονται στο 2ο στάδιο. Χαρακτηριστικά, πολλοί συμμετέχοντες 
εξέφρασαν τη γνώμη πως η κουλτούρα δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, επειδή δεν συσχετίζεται με αυτά. 

Ως Οργανωσιακή Κουλτούρα νοείται ένα « δομημένο σύνολο από βασικές παραδοχές, που 
έχουν αντιληφθεί-εφευρεθεί ή αναπτυχθεί από μία δομημένη ομάδα που μαθαίνει να αντιμετωπίζει 
προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής ή εσωτερικής ολοκλήρωσης-οι οποίες έχουν αποδώσει 
ικανοποιητικά στο παρελθόν ώστε να θεωρούνται ότι ισχύουν γενικά και επομένως μπορούν να 
διδαχθούν σε νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης, αίσθησης, μάθησης σχετικά με τα 
προβλήματα αυτά»(Schein,2004,σ.40).  
Έτσι, λοιπόν, κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθούν οι στερεοτυπικές παραδοχές των 
εκπαιδευομένων αναφορικά με την ύπαρξη ή μη κουλτούρας στο δημόσιο τομέα, την σύνδεσή της 
με την πνευματική καλλιέργεια των ατόμων και τέλος τη συμβολή της στην αποτελεσματικότητα 
των εργασιών τους.  

2ο Στάδιο : Οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν τις απόψεις τους για το θέμα. 
Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι είχαν σχηματίσει τυχαία ομάδες των 5 ατόμων, 

να  καταγράψουν τις απόψεις τους αναφορικά με την ύπαρξη ή μη οργανωσιακής κουλτούρας στο 
δημόσιο, την σύνδεσή της με την πνευματική καλλιέργεια των ατόμων και τέλος την συμβολή της 
στην αποτελεσματικότητα των εργασιών τους. Η σύνθεση των ομάδων αποτελούνταν από άτομα 
που είχαν κοινές εμπειρίες καθώς ήταν όλοι προϊστάμενοι τμημάτων του δημοσίου ενώ είχαν 
ολοκληρώσει σε ποσοστό 90% κάποιο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απόψεις που 
εκφράσθηκαν ( βλέπε Παράρτημα Ι) επιβεβαίωσαν  την αρχική αντίληψη του εκπαιδευτή καθώς 
ήταν εμφανές πως υπήρχαν στερεοτυπικές αντιλήψεις στο συγκεκριμένο θέμα από το σύνολο των 
εκπαιδευομένων.  

3ο Στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων που θα εξεταστούν, καθώς και των κριτικών 
ερωτημάτων πάνω στα υποθέματα. 

Μετά την διερεύνηση των παραπάνω τοποθετήσεων, προτάθηκε η εστίαση στα ακόλουθα 
βασικά υποθέματα. 

1. Ύπαρξη Οργανωσιακής Κουλτούρας στο δημόσιο. 
2. Σύνδεση της  κουλτούρας με την πνευματική καλλιέργεια των ατόμων – δημοσίων υπαλλήλων 
3. Συμβολή της κουλτούρας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την 

εργασία. 
Στη συνέχεια, και κατόπιν συμφωνίας με τις ομάδες των εκπαιδευομένων, καταλήξαμε να 
επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στα παρακάτω κριτικά ερωτήματα: 

1. Γιατί πιστεύετε  πως η κουλτούρα είναι απόρροια της πνευματικής καλλιέργειας; 
2. Ποιοι εξυπηρετούνται από την υιοθέτηση κοινής κουλτούρας στον εργασιακό χώρο και γιατί; 
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3. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε για τη συμβολή της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα της 
εργασίας στο δημόσιο τομέα; 

4ο Στάδιο : Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα 
Στο στάδιο αυτό γίνεται αναζήτηση έργων τέχνης που θα μπορούσαν να δώσουν την αφορμή 

για τη διερεύνηση των παραπάνω κριτικών ερωτημάτων. Ο εκπαιδευτής μπορεί να εμπλέξει τους 
εκπαιδευόμενους στην επιλογή και πρόταση έργων τέχνης με αισθητική αξία και κατ’ επέκταση 
πλήθος αλληλένδετων νοημάτων (Καστοριάδης,2008), που εξυπηρετούν τους αντικειμενικούς 
σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην παρούσα ωστόσο προσέγγιση λόγω έλλειψης 
χρόνου η επιλογή των  προτεινόμενων έργων έγινε από τον εκπαιδευτή ενώ η τελική επιλογή έγινε 
από κοινού με την εκπαιδευτική ομάδα. Επιλέχθηκαν συνολικά 3 έργα καθώς από το συνδυασμό 
τους και μέσα από τη συνθετική και ολιστική ανάλυσή των υποθεμάτων τους οι συμμετέχοντες να 
μπορούν να ανασυγκροτήσουν τις αντιλήψεις τους για το εξεταζόμενο ζήτημα ( Kokkos,2010), 
γεγονός που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αποτελεσματικά από την επιλογή ενός μόνο έργου 
τέχνης. 

I. «Οι θεριστές» του Pieter Bruegel the Elder (1565).Το συγκεκριμένο έργο τέχνης 
παρουσιάζει στοιχεία οργανωσιακής κουλτούρας, καθώς  παρατηρούμε μία ομάδα 
χωρικών - αγροτών να συντονίζονται υπό το πρίσμα κοινών προτύπων και κανόνων 
συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται το έργο του θερισμού μέσα σε μία 
θετική ατμόσφαιρα, όπου τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται αποτελεσματικά.  

II. Καζαντζάκης Νίκος (1964). «Ταξιδεύοντας... (Αγγλία)». 
Το απόσπασμα που χρησιμοποιήθηκε από το ταξιδιωτικό βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, 
αφορά τις εντυπώσεις του από  την επίσκεψή του στο πανεπιστήμιο του Ήτον της Αγγλίας 
το 1939, στις παραμονές του Β΄ παγκοσμίου πολέμου.  

III. Παιχνίδι Κατασκόπων(2001). Το «Παιχνίδι Κατασκόπων» είναι μία ταινία δράσης, 
δράματος και θρίλερ.  Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2001, διάρκειας περίπου 2 ωρών. 
Η ταινία περιέχει πλούσιο υλικό για θέματα οργανωσιακής κουλτούρας και 
συμπεριφοράς. Το απόσπασμα που αξιολογήθηκε ως το πιο αντιπροσωπευτικό: 
Απόσπασμα: 00:19:03 – 00:39:07- “Operation Dinner Out.   

Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας συσχέτισης μεταξύ των έργων τέχνης και των κριτικών 
ερωτημάτων. 

Πίνακας 11. Συσχέτιση Κριτικών Ερωτημάτων με Έργα Τέχνης 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Γιατί πιστεύεται 
πως η κουλτούρα 
είναι απόρροια 
της πνευματικής 
καλλιέργειας; 

Ποιοι 
εξυπηρετούνται 
από την 
υιοθέτηση κοινής 
κουλτούρας στον 
εργασιακό χώρο 
και γιατί; 

Γιατί πρέπει να 
συζητήσουμε για 
την συμβολή της 
κουλτούρας στην 
αποτελεσματικότητα 
της εργασίας στο 
δημόσιο τομέα; 

The Harvesters 1565, Pieter 
Bruegel the Elder 

Χ Χ  

Καζαντζάκη Ν. (1964). 

Ταξιδεύοντας... (Αγγλία). 
Χ Χ  

Παιχνίδι κατασκόπων» του 
Tony Scott (2001) 

 Χ Χ 

5ο Στάδιο : Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα 
Ο πίνακας του Pieter Bruegel the Elder του 1954,προσεγγίστηκεμε τη χρήση της τεχνικής του 

Perkins (1994) που αποτελείται από 4 στάδια προσεκτικής παρατήρησης ενός εικαστικού έργου. 
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Στο πρώτο στάδιο της συγκεκριμένης τεχνικής ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν 
σε ερωτήσεις όπως «τι βλέπετε;», «ποια στοιχεία του πίνακα σας φαίνονται ενδιαφέροντα;». Στη 
δεύτερη φάση τους ζητήθηκε μία πιο προσεκτική παρατήρηση του έργου , να εντοπίσουν κάτι που 
πιθανόν τους προκαλεί εντύπωση ή και έκπληξη. Έπειτα κλήθηκαν να γυρίσουν πίσω και να 
εστιάσουν στο πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη τους, στοιχείο του πίνακα και τέλος στην τέταρτη 
φάση τους ζητήθηκε να δουν και πάλι το έργο και να συνοψίσουν όσα ανακάλυψαν.  

Το απόσπασμα από το ταξιδιωτικό βιβλίο του Καζαντζάκη «Ταξιδεύοντας, Αγγλία», 
αξιολογήθηκε με τη χρήση της τεχνικής της ορατής σκέψης (Visible Thinking) του Perkins. Οι 
εκμαιεύτηκες ερωτήσεις που τέθηκαν στις ομάδες των εκπαιδευομένων ήταν οι ακόλουθες: Τι 
διαβάσατε; Τι συμβαίνει; Τι σας κάνει να αναρωτιέστε, Ποιους προβληματισμούς σας προκαλεί;                    

Το απόσπασμα του κινηματογραφικού έργου «Παιχνίδι Κατασκόπων»  αξιολογήθηκε με τη 
χρήση της τεχνικής της ορατής σκέψης «Visible Thinking» και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με 
το δεύτερο και τρίτο κριτικό ερώτημα.  

6ο Στάδιο : Κριτικός αναστοχασμός και αποτίμηση της ανάπτυξης ικανότητας για κριτικό/ 
δημιουργικό στοχασμό. 

Στο έκτο και τελικό στάδιο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης, οι συμμετέχοντες 
είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν ιδέες και να εξάγουν συμπεράσματα από την εμπειρία που 
αποκόμισαν μέσα από τα προηγούμενα στάδια. Ειδικότερα, τους ζητήθηκε να επανέλθουν στις 
αρχικές τους τοποθετήσεις σχετικά με την κουλτούρα στους δημόσιους οργανισμούς και να τις 
συγκρίνουν με τις απαντήσεις που έδωσαν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων των έργων 
τέχνης. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση της διαδικασίας και του περιεχομένου της. 
Ολοκληρώνοντας την προσέγγιση έγινε προσπάθεια αποτίμησης της ανάπτυξης της ικανότητας 
για κριτικό/ δημιουργικό στοχασμό με σύγκριση των απόψεων, όπως αυτές εκφράστηκαν από τις 
ομάδες κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, με αυτές του τελευταίου σταδίου. Η αξιολόγηση 
των απόψεων έγινε με τη χρήση της κλίμακας αποτύπωσης της κριτικής σκέψης, όπως 
εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα ARTiT: Ανάπτυξη καινοτομικών μεθόδων για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτών. Πρόκειται για ένα διακρατικό πρόγραμμα Grundtvig, στόχος του οποίου ήταν να 
προσφέρει στους εκπαιδευτές ενηλίκων και στους εκπαιδευτικούς μία μεθοδολογία, αλλά και τα 
κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τη 
δημιουργικότητα των εκπαιδευομένων τους μέσω της συζήτησης με αφορμή κάποιο έργο τέχνης. 
Συντονιστής του προγράμματος ήταν η Ε.Ε.Ε.Ε. με εταίρους από την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη 
Δανία και τη Ρουμανία (ARTiT, 2012).  
Στη κλίμακα αποτύπωσης της κριτικής σκέψης οι απόψεις που βαθμολογούνται με  [1] αφορούν 
θέσεις χωρίς κριτική σκέψη, με  [2] αφορούν απόψεις με μεγαλύτερη εμβάθυνση στα ζητούμενα 
αλλά παραμένουν ακόμη περιγραφικές, και τέλος με [3] βαθμολογούνται οι τοποθετήσεις των 
εκπαιδευομένων που χαρακτηρίζονται από κριτική θεώρηση των υπό εξέταση θεμάτων, με σκοπό 
τη συνειδητοποίηση των στερεοτυπικών στάσεων και την πρόθεση για δράση στο άμεσο μέλλον. 

Συμπεράσματα 
Τα οφέλη από την ένταξη της τέχνης στη διδακτική μεθοδολογία είναι πολλά. Αφενός 

μέσω αυτής επιτυγχάνεται η εμπλοκή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία και 
αφετέρου εξυπηρετούνται βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αυτή της 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης και της εμπλοκής των εμπειριών των εκπαιδευομένων στη 
διαδικασία οικοδόμησης της νέας γνώσης (Gravani,2007). 
Οι συμμετέχοντες κατά την επεξεργασία των έργων τέχνης εξέφρασαν απόψεις όπως:  

1.  Έργο Οι θεριστές: “Είναι ένας πίνακας που μου εμπνέει κάτι θετικό”, "Είναι σαν να μην 
ακούγεται τίποτα”, “Φαίνεται όλοι να επικοινωνούν χωρίς να υπάρχει φασαρία”, 
“Δύσκολη δουλειά αλλά υπάρχει αρμονία”, “Είναι φτωχοί αγρότες, αλλά φαίνεται να 
έχουν κάποιους κώδικες που τους κάνουν να συνεργάζονται τέλεια”, “Το απολαμβάνουν”. 

2. Έργο, Ταξιδεύοντας, Αγγλία: Σχολίασαν θέματα κοινής ενδυμασίας (αθλητικές στολές), 
προέταξαν τη σημασία του κοινού προορισμού ,της ομαδικής εργασίας, της εκτίμησης 
των συμπαικτών αλλά και των αντιπάλων, καθώς και την υποβάθμιση της ατομικότητας 
προς όφελος της συλλογικότητας. Χαρακτηριστικά, εκφράστηκε πόσο σημαντική ήταν η 
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συμβολή των μη λεκτικών σημάτων, των νορμών και η κοινή αντίληψη των μελών της 
ομάδας στην αποτελεσματική επικοινωνία και στην επιτυχή έκβαση του αγωνίσματος.  

3. Έργο, Παιχνίδι Κατασκόπων: Τονίστηκε ιδιαίτερα η σημαντική συμβολή των μη 
λεκτικών σημάτων, των κωδικών και των κανόνων συμπεριφοράς των πρακτόρων 
προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί από τους αντιπάλους τους με επακόλουθο όφελος 
την αποτελεσματική μεταξύ τους επικοινωνία και κατ’ επέκταση την επιτυχή έκβαση των 
μυστικών αποστολών τους. 

Όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 3, μέσω της τρέχουσας εκπαιδευτικής προσέγγισης 
υπήρξε διάθεση για μετασχηματισμό των στερεοτυπικών παραδοχών των εκπαιδευομένων 
αναφορικά με το θέμα της οργανωσιακής κουλτούρας. Αυτό είναι εμφανές από τη σύγκριση των 
τοποθετήσεων των ομάδων μεταξύ του 2ου και 5ου σταδίου της διαδικασίας. 

 

Πίνακας 12:Σύγκριση ομαδικών  τοποθετήσεων 

Τοποθέτηση 2ου Σταδίου Τοποθέτηση 5ου Σταδίου 
Ομάδα Ρίσκο: «Η 
κουλτούρα είναι καθαρά 
θέμα παιδείας, στις 
υπηρεσίες μας υπάρχουν 
συνάδελφοι που δεν έχουν 
κουλτούρα.» 

Ομάδα Ρίσκο: «Τελικά, είδαμε πως η κουλτούρα δεν αφορά 
μορφωτικά και πνευματικά επίπεδα. Την είδαμε να υπάρχει μέσα 
σε μια ομάδα αγροτών και αυτή τους βοήθησε να είναι πιο 
αποτελεσματικοί. Επιπλέον, στο απόσπασμα της ταινίας που 
παρακολουθήσαμε, φάνηκε ξεκάθαρα πως η κουλτούρα της 
ομάδας στην CIA,που είναι μία δημόσια υπηρεσία, τη βοηθά στο 
να ανταποκρίνεται  αποτελεσματικά στο ρόλο της.» 

Ομάδα Κουλτούρα: 
«Οργανωσιακή Κουλτούρα; 
θα θέλαμε! Αλλά τα 
προβλήματα της 
καθημερινότητας είναι πιο 
σημαντικά.» 

Ομάδα Κουλτούρα «Με την υιοθέτηση μίας ενιαίας κουλτούρας, 
βλέπουμε να βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Οι αγρότες δούλευαν 
μέσα σε ένα κλίμα ηρεμίας, ανταποκρινόμενοι στο δύσκολο έργο 
της χειρωνακτικής εργασίας που είχαν αναλάβει. Τελικά, όλα είναι 
θέμα οργανωσιακής κουλτούρας.» 

Ομάδα Τάση για Αλλαγή: 
«Τι να μας κάνει εμάς η 
κουλτούρα, όταν πρέπει να 
εισπράξουμε φόρους από 
τους πολίτες;» 

Ομάδα Τάση για Αλλαγή «Μπορεί, βέβαια, να αντιλαμβανόμαστε 
την συμβολή της κουλτούρας, στην επιτυχία της εργασίας μας, αλλά 
αυτό και πάλι δεν σημαίνει πως είναι ο μόνος παράγοντας 
επιτυχίας. Και πάλι η ποιότητα των μελών της ομάδας μπορεί να 
είναι ανασταλτικός παράγοντας.» 

Ομάδα Προ-
δραστηριοποίηση: «Σε 
εμάς ο καλύτερος έχει 
πτυχίο λυκείου…  για τι 
κουλτούρα μιλάμε τώρα!» 

Ομάδα Προ-δραστηριοποίηση «Μάλλον δεν έχει σχέση πόσο 
μορφωμένος είσαι, αλλά πως πραγματικά επικοινωνείς και 
εντάσσεσαι μέσα σε μία ομάδα. Αν ακολουθείς τους κανόνες της, 
τότε βγαίνουν όλοι ωφελημένοι.» 

Ομάδα Κίνητρα:                   
«Κουλτούρα!, αυτά δεν 
γίνονται στο δημόσιο, 
αφορούν μόνο τον ιδιωτικό 
τομέα.» 

Ομάδα Κίνητρα «Στην εργασία μας θα πρέπει να υιοθετούμε αξίες 
και κοινούς τρόπους συμπεριφοράς, γιατί αυτό διαφάνηκε πως 
είναι από τα βασικότερα στοιχεία για την επιτυχία όλης της ομάδας 
αλλά και του κάθε μέλος της προσωπικά. Φάνηκε ξεκάθαρα σε όλα 
τα έργα τέχνης, και ειδικότερα στην αθλητική ομάδα του 
Πανεπιστημίου στο Ητον της Αγγλίας.» 

 
Η αξιολόγηση των παραπάνω τοποθετήσεων με τη κλίμακα αποτύπωσης κριτικής σκέψης του 

ARTiT αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 13.Αξιολόγηση Απόψεων 

Ομάδες 2ο Στάδιο 5ο Στάδιο Απόκλιση 

Ομάδα: Ρίσκο 1 3 +2 

Ομάδα: Κουλτούρα 1 3 +2 

Ομάδα: Τάση για Αλλαγή 1 2 +1 

Ομάδα: Προ δραστηριοποίηση 1 3 +2 

Ομάδα: Κίνητρα 2 3 +1 

 
Από τον Πίνακα 4, γίνεται φανερό πως οι ομάδες των συμμετεχόντων τοποθετήθηκαν κριτικά 

σε σχέση με τις αρχικές τους παραδοχές καθώς υπάρχει θετική απόκλιση στις τοποθετήσεις τους 
μεταξύ του 2ου και 5ου σταδίου. Το γεγονός αυτό προδίδει τη διάθεσή τους για μεταγενέστερο 
μετασχηματισμό των στερεοτυπικών τους αντιλήψεων. Αυτό, βέβαια, αποτελεί μια διαρκή 
διαδικασία, διότι για να συντελεστεί μετασχηματισμός, απαιτείται περισσότερος χρόνος 
διερεύνησης των βασικών υποθεμάτων. Παράλληλα με τη χρήση της τέχνης ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο ενισχύθηκε η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις  για διατύπωση από τους συμμετέχοντες επιστημολογικών  
ερωτημάτων (π.χ. «γιατί θέλω να μάθω;», «γιατί μαθαίνω για το συγκεκριμένο ζήτημα;») «τα 
οποία πιθανόν θα οδηγήσουν σε έναν βαθύτερο μετασχηματισμό του πλαισίου αναφοράς τους» ( 
Κουλαουζίδης,2015, σ.9).  

Ωστόσο, είναι σημαντικό η συμμετοχή των εκπαιδευομένων να μη περιορίζεται μόνο στην 
παρατήρηση/ επεξεργασία έργων τέχνης, αλλά προτείνεται η ενεργητική δράση τους μετά το 
τέλος της παρατήρησης (Kokkos, 2010). Στην περίπτωσή μας, τους ζητήθηκε να γράψουν το δικό 
τους ποίημα και στη συνέχεια να το ανταλλάξουν, να το συζητήσουν  και να αντλήσουν νοήματα 
από τη διεργασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ποιήματα – γλωσσικές κατασκευές που 
δημιούργησαν δύο ομάδες εκπαιδευομένων (Ομάδα Ρίσκο & Ομάδα Τάση για Αλλαγή), καθώς 
και απόσπασμα των σχολίων που προέκυψαν από την ανταλλαγή των δημιουργημάτων μεταξύ 
των συγκεκριμένων ομάδων.    

 
Ομάδα: Ρίσκο 

Ποίημα 
“Τι κι αν είσαι των ΤΕΙ, τι και εάν είσαι των ΑΕΙ, για να εξυπηρετείς καλά, δεν αρκούνε τα 

χαρτιά. 
Θέλει να υιοθετείς κοινές αρχές, για να επικοινωνείς σωστά, τα προβλήματα να λύνεις 

εποικοδομητικά και οι πολίτες να εξυπηρετούνται πάντα αποτελεσματικά!” 
 
Σχόλια ομάδας, Τάση για Αλλαγή:Η ομάδα Ρίσκο, σωστά θεωρεί πως η Οργανωσιακή 

κουλτούρα δεν συνδέεται με το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων και συμφωνούμε και εμείς πως 
έτσι όπως παρουσιάστηκε η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας, αυτή είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματικότητα των εργασιών ενός δημόσιου οργανισμού! 
 
  



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 1024 

Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,  
Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016, http://synedrio.eepek.gr 

Ομάδα: Τάση για Αλλαγή 
Σταυρόλεξο 

 
 

Σχόλια ομάδας Ρίσκο: 
Από το σταυρόλεξο που κατασκεύασε η ομάδα τάση για αλλαγή βλέπουμε πως   ενσωματώνει την 

Οργανωσιακή κουλτούρα σε  αυτήν, αποδέχεται τις βασικές της έννοιες,   θέτει ως κεντρικό άξονα 
την αποτελεσματικότητά αλλά διατηρεί κάποιες ακόμα αμφιβολίες εξαιτίας της λέξης ‘Αλλά!΄ που 
σκόπιμα για εμάς συνδέει με την αποτελεσματικότητα. Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση της μεθόδου 
υποστηρίζει τη δημιουργική μάθηση μέσω της αισθητικής εμπειρίας, δημιουργώντας ένα 
ευχάριστο και δημιουργικό μαθησιακό κλίμα, επιτυγχάνοντας έτσι την ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών στόχων της ενότητας. 
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Περίληψη 

Ο Christopher Nolan είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους σκηνοθέτες της σύγχρονης 
κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η ανάλυση των ταινιών του,  Inception  και The Dark Knight Rises, στο 
πλαίσιο της δημόσιας παιδαγωγικής του κινηματογράφου, φανερώνει ότι ο Nolan προσδιορίζει, με τον 
τρόπο ανάπτυξης των ταινιών του, ένα ιδιαίτερο περίγραμμα μηνυμάτων αμφισβήτησης και ανατροπής. 
Επίσης, μέσα από την ανάλυση αυτή, τεκμηριώνεται με αδιαπραγμάτευτο τρόπο, η δύναμη της δημόσιας 
παιδαγωγικής του κινηματογραφικού μέσου, σύμφωνα με όσα έχει γράψει σχετικά ο Giroux (2008), ο 
οποίος προσεγγίζει το σινεμά, ως ένα πανίσχυρο εργαλείο διαμόρφωσης ιδιωτικών και δημόσιων 
συμπεριφορών, αφού συνδυάζει με επιτυχία την ψυχαγωγία και την πολιτική. 

Λέξεις κλειδιά: Christopher Nolan, δημόσια παιδαγωγική, Giroux 

Εισαγωγή 

Η δημόσια παιδαγωγική του κινηματογράφου, αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες άτυπες 
μορφές εκπαίδευσης στην εποχή μας. Ο Γρόλιος (2008), σχολιάζοντας τις σχετικές αναλύσεις του 
Henry Giroux, λέει ότι η «έννοια της δημόσιας παιδαγωγικής απαιτεί ένα ριζοσπαστικό 
αναστοχασμό σχετικά με το πώς οι οπτικές τεχνολογίες παράγονται, κυκλοφορούν και 
προσαρμόζονται σε ποικίλους τόπους της παιδαγωγικής. Αυτοί οι τόποι γεννούν μορφές γνώσης, 
οι οποίες διαμεσολαβούνται από συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις και κινητοποιούν επιλεγμένες 
ιδεολογίες, ιστορίες και μνήμες» (Giroux, όπως αναφέρεται στο Γρόλλιος, 2008). Βάσει της 
παραπάνω άποψης, μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι η εκπαιδευτική και παιδαγωγική επίδραση του 
κινηματογραφικού μέσου γίνεται κατά μαζικό τρόπο και, μάλιστα, το Χόλιγουντ έχει αναπτύξει 
ακαταμάχητους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαμορφώσει τις συμπεριφορές του μαζικού 
κοινού.  

Η δημόσια παιδαγωγική μέσα από τις ταινίες του σκηνοθέτη Christopher Nolan 

Στο πλαίσιο αυτού του ισχυρισμού προσεγγίζουμε δύο ταινίες του Christopher Nolan, ο οποίος 
αν και αναγκάζεται να λειτουργήσει με τους όρους, τους οποίους επιβάλλουν τα μεγάλα στούντιο, 
εντούτοις καταφέρνει και δημιουργεί προϋποθέσεις αμφισβήτησης της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η 
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ανάλυση του περιεχομένου των ταινιών του Nolan γίνεται, έχοντας ως κριτήριο την 
κινηματογραφική αφήγηση και αισθητική, την διακειμενικότητα, την ψυχανάλυση και τέλος την 
ιδεολογία, παράγοντες δηλαδή, οι οποίοι συνθέτουν εκείνο το πλαίσιο, ώστε να παραχθεί η 
δημόσια παιδαγωγική, η οποία προσλαμβάνεται από το κοινό με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρόσληψη 
αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα.  

Ο Nolan είναι Βρετανοαμερικανός σκηνοθέτης που γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1970.  Οι 
παραγωγές του χαρακτηρίζονται από το υψηλό κόστος παραγωγής  και από τη συμμετοχή 
πρωτοκλασάτων σταρ της κινηματογραφικής βιομηχανίας (Batman begins, The Dark Knight, The 
Prestige, The Dark Knight Rises). Οι ταινίες του είναι προορισμένες να γίνουν blockbusters και να 
εξυπηρετήσουν τους νόμους της σύγχρονης καπιταλιστικής οικονομίας που αποσκοπούν στη 
μεγιστοποίηση του κέρδους. Η θεματολογία των ταινιών του αντλείται από μοτίβα και ιστορίες, 
ιδιαίτερα δημοφιλείς στη σύγχρονη αμερικάνικη κουλτούρα. Η πρωτοτυπία των ταινιών του δεν 
οφείλεται στη θεματολογία, αλλά στο πως αναπτύσσει και εξελίσσει τα θέματά του. Το φιλμικό 
κείμενο που προκύπτει, μπορεί να είναι συνεπές σε όλους τους κανόνες που θέτει η βιομηχανία, 
κρύβει όμως, πολλαπλές αναγνώσεις πολιτικών, υπαρξιακών, ψυχαναλυτικών, και ανατρεπτικών - 
πάντοτε όμως - βαθύτατα, ιδεολογικών διαστάσεων. Τα αφηγηματικά επίπεδα των ταινιών του 
Christopher Nolan εμπεριέχουν ανατρεπτικά στοιχεία τα οποία φαίνεται να αμφισβητούν τις αρχές 
του σύγχρονου κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού status.  

 
Inception 

Το φιλμ Inception (2010), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα διακειμενικότητας, στην 
οποία, περιλαμβάνονται τα περισσότερα θέματα της κινηματογραφικής θεωρίας: ανάδειξη των 
εικόνων ως σημεία και σύμβολα, αναφορές στον Freud και τον Lacan, σύνδεση του σινεμά με τις 
άλλες «Καλές Τέχνες» (εικαστικά, αρχιτεκτονική), φιλοσοφικά ερωτήματα φαινομενολογικού 
τύπου, αναφορές στην ιδεολογική απολυταρχία και στην παραγωγή σκέψης που προκαλεί ένα 
κινηματογραφικό έργο.  Η ταινία Inception μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα ψυχαναλυτικό και 
ιδεολογικό σχόλιο, ενώ η αφηγηματική της δύναμη, εντοπίζεται στις πολλαπλές mise en scène 
(όνειρο μέσα στο όνειρο). Η διακειμενικότητα της ταινίας, περιλαμβάνει και την 
αυτοαναφορικότητα του ίδιου του κινηματογράφου, αφού στην ουσία κάθε όνειρο είναι μια πολύ 
καλά σκηνοθετημένη,  σχεδόν κινηματογραφική,  ιστορία.   

Η ταινία έχει ως κεντρικό χαρακτήρα τον Ντομ Κομπ (Leonardo DiCaprio ), ο οποίος είναι 
εξπέρ μιας νέας ειδίκευσης της Επιστήμης του Ύπνου. «Εισβάλλει» στα όνειρα ανυποψίαστων 
ανθρώπων και τους κλέβει τα μυστικά, κάτι που αποδεικνύεται πολύτιμο προσόν στη βιομηχανική 
κατασκοπεία. Στις ΗΠΑ είναι καταζητούμενος και συνεπώς είναι αναγκασμένος να 
δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Όταν ο Ιάπωνας επιχειρηματίας, 
Σάιτο (Ken Watanabe), του προσφέρει ως αντάλλαγμα τη δυνατότητα παραγραφής των 
υποτιθέμενων εγκλημάτων του, ο Κομπ δέχεται να καταστρώσει ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο. Ο Σάιτο 
ζητά από τον Κόμπ να πετύχει την «Απαρχή», κάτι πραγματικά αδιανόητο για τους Εισβολείς 
Ονείρων. Το επιχείρημα αφορά στην εμφύτευση μιας ιδέας στο υποσυνείδητο του Φίσερ (Jilian 
Murphy), έναν επιχειρηματικό ανταγωνιστή του Σάιτο, έτσι ώστε ο Φίσερ να πιστέψει ότι 
πρόκειται για αποκλειστικά δική του ιδέα. Ο Κομπ μαζί με το φίλο του Άρθουρ (Josef Gordon 
Levit) στρατολογούν τη νεαρή αρχιτέκτονα Αριάδνη (Helen Page), τον πλαστογράφο Ίμς (Tomas 
Hardy) και τον χημικό Γιουσούφ (Deleep Rao)  έτσι ώστε να φέρει εις πέρας το παράτολμο 
σχέδιο. Όμως, οι προσωπικές υποσυνειδησιακές εκκρεμότητες του Κομπ και οι ενοχές που νιώθει 
για το θάνατο της γυναίκας του, Μολ (Marion Cotillard), αποτελούν ένα θανάσιμο κίνδυνο για την 
ομάδα του Κομπ. 

Η αρχική κατάταξη της ταινίας στο είδος των ταινιών φαντασίας - αν και απλοϊκή - είναι 
εξαιρετικά εύστοχη. Είναι μια υποδειγματική ταινία φαντασίας, που συνδυάζει ταυτόχρονα την 
περιπέτεια, το θέαμα, την συνεχή δράση, το σασπένς, την αδιάσπαστη πλοκή, τις αναπάντεχες 
ανατροπές, το ρομαντισμό και το ξεκάθαρο φιλοσοφικο-πολιτικο-κοινωνικό υπόβαθρο.  

Το σινεμά - με την ταινία του Christopher Nolan - αποδεικνύεται ως ο ιδανικός 
αντικατοπτρισμός της υποκειμενικής και υποσυνειδησιακής πραγματικότητας. Είναι η προσωπική 
ονειρική διάθλαση και ο οραματικός αντικατοπτρισμός του δημιουργού που γίνεται προσωπικό 
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βίωμα του θεατή. Σαν ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο, όπου τα σύνορα και τα όρια είναι ασαφή 
και –εκ τούτου-ανά πάσα στιγμή, ευμετάβλητα. Διά του ονείρου, η «Απαρχή» (αυτό ακριβώς 
σημαίνει ο τίτλος της ταινίας Inception) μιας Ιδέας, εμφυτεύεται με χειρουργική μαεστρία στο 
υποσυνείδητο του θύματος-στόχου, από ιδιοφυείς επιστήμονες και απατεώνες καλλιτέχνες. 
Ταυτόχρονα, εμφυτεύεται και στο υποσυνείδητο του θεατή, ο οποίος είναι θύτης (συμμετέχει 
ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας με τη διαδικασία της ταύτισης) και θύμα (υφίσταται και ο ίδιος 
την «απαρχή» με τη διαδικασία της θέασης). Ο απατεώνας, επιστήμονας-καλλιτέχνης στο 
Inception είναι ο σκηνοθέτης Christopher Nolan, ο οποίος επιμένει με τις ταινίες του να εξερευνά 
το ορμέμφυτο στοιχείο του ανθρώπου μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί 
νέους αστικούς εφιάλτες και -ανασφαλείς, εμβληματικούς για τον ίδιο και το έργο του- 
χαρακτήρες.  Το πρωτότυπο στην περίπτωσή του είναι ότι οι ταινίες του αποτελούν την επιτομή 
του mainstream ενώ, παράλληλα, αναδεικνύουν τις προσωπικές του ανησυχίες, 
καμουφλαρισμένες από την επιχειρηματική φιλοσοφία του Χόλυγουντ, που έχει ως μότο τη 
φράση «δώσε στον κόσμο αυτό που θέλει». 

Η φιλοσοφική διάρθρωση του Inception γίνεται σαφής και κατανοητή από τις πρώτες κιόλας 
σεκάνς της ταινίας. Ο Ντομ Κομπ, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Leonardo DiCaprio, είναι 
ιδιαίτερα πειστικός όταν αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του σχετικά με την υπαρξιακή και 
φιλοσοφική προέλευση της Ιδέας: «Ποιο είναι το πιο ανθεκτικό παράσιτο που υπάρχει;... Μια 
Ιδέα! Μια απλή Ιδέα του ανθρώπινου μυαλού μπορεί να χτίσει πόλεις. Μια απλή Ιδέα μπορεί να 
μεταμορφώσει τον κόσμο και να γράψει ξανά τους κανόνες». Είναι προφανής, και ίσως απλοϊκός, 
ο παραλληλισμός με τη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα. Τα πανίσχυρα media 
βομβαρδίζουν καθημερινά τους πολίτες με «απλές παρασιτικές ιδέες», και συνεπώς, είναι εύκολη 
η διαμόρφωση-μεταμόρφωση του κόσμου, κατά βούληση αυτών που εξουσιάζουν. Οι Ιδέες 
(δηλαδή, τα είδωλα των πραγματικών αντικειμένων που σχηματίζονται στο νου και ταυτόχρονα, 
κάθε αφηρημένη έννοια) είναι τα πιο ισχυρά παράσιτα, όταν χρησιμοποιούνται έτσι.  

Ο Nolan δομεί την ταινία φτιάχνοντας τρία επίπεδα, όσα δηλαδή είναι και τα όνειρα στα οποία 
εισβάλλουν οι χαρακτήρες της ιστορίας. «Όνειρο μέσα στο όνειρο» (σαν τις κούκλες 
«μπάμπουσκες»),  ώσπου ο Κομπ και η παρέα του να μπουν στα άδυτα του υποσυνείδητου του 
υποκειμένου-στόχου. Η «Απαρχή» είναι σχεδιασμένη ενδελεχώς. Ο Κομπ είναι ο σκηνοθέτης-
εμπνευστής των τριών ονείρων και λειτουργεί ως το alter ego του Christopher Nolan, ο οποίος με 
τον ίδιο μηχανισμό φτιάχνει την ταινία του σε τρία επίπεδα. Αναπόσπαστα κομμάτια της ταινίας- 
όπως και των ονείρων- η αρχιτεκτονική, η ταύτιση και, τέλος, η φυγή (το «σπρώξιμο» στην 
ταινία), τα βασικά δομικά υλικά μιας επιτυχημένης κινηματογραφικής θέασης. Η αρχιτεκτονική 
εκφράζει το ντεκόρ-περιβάλλον (τεχνητό ή φυσικό) πάνω στο οποίο οι θεατές αρχίζουν να 
νιώθουν βαθμιαία οικειότητα με τους χαρακτήρες της ταινίας. Ο Κομπ χρειάζεται έναν 
αρχιτέκτονα για να χτίσει το περιβάλλον, πάνω στο οποίο οι ήρωες (διά μέσου αυτών και οι ίδιοι 
οι θεατές) θα ζήσουν το «όνειρο μέσα στο όνειρο». Ο αρχιτέκτονας του Κομπ είναι η νεαρή 
φοιτήτρια Αριάδνη, η οποία θα προσφέρει το «μίτο», την κλωστή, το μέσο για να βρει διέξοδο 
από την περίπλοκη κατάσταση που έχει περιέλθει και, έτσι, να γλιτώσει από τη Λήθη.  

Η πλήρης ταύτιση των θεατών επέρχεται με την επίτευξη της «Απαρχής», δηλαδή, με την 
εμφύτευση του παράσιτου-Ιδέα. Η ταύτιση είναι πολλαπλή, διαδοχική και παράλληλη. Οι θεατές 
στο πρώτο όνειρο ταυτίζονται με τον Γιουσούφ, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από τους διώκτες-
προβολές του Φίσερ οδηγώντας ένα βαν, που κινείται στους αυτοκινητόδρομους μιας 
μεγαλούπολης. Στο βαν βρίσκονται, εν υπνώσει, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Παράλληλα, στο 
δεύτερο όνειρο ταυτίζονται με τον Άρθουρ, ο οποίος δίνει τις δικές του-άνευ βαρύτητας- μάχες με 
τους σωματοφύλακες του Φίσερ σε ένα- αόριστα γνωστό- ξενοδοχείο. Στο τρίτο όνειρο, οι θεατές 
ταυτίζονται, πλέον, με τους υπόλοιπους ήρωες: τον Κομπ, ο οποίος αντιμετωπίζει τις προσωπικές 
του ανασφάλειες, τη χαμένη του σύζυγο Μολ, την Αριάδνη, το Σάιτο, τον Ίμς, ακόμα και το στόχο 
της ομάδας, τον Φίσερ, ο οποίος μέσα από την απατηλή «Απαρχή» βλέπει «με άλλο μάτι» το 
παρελθόν του. Η φυγή των ηρώων, και μαζί των θεατών, έρχεται στο φινάλε με το «σπρώξιμο» 
(είναι μια μελωδία).  

Όλα αυτά γίνονται παράλληλα, διαδοχικά, πλήρως εναρμονισμένα, συγχρονισμένα και 
αριστοτεχνικά σχεδιασμένα στην πολλαπλή και πολύπλοκη mise en scène που σχεδίασε ο Nolan. 
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Έχουμε δηλαδή mise en scène μέσα στην mise en scène. Δράση μέσα στη δράση. Πλοκή μέσα 
στην πλοκή. Μια ταινία μέσα σε μια άλλη. Μια περιπετειώδης οδύσσεια από τη Μνήμη στη Λήθη 
και πάλι πίσω, με τους εισβολείς του υποσυνείδητου και μαζί τους και οι συνένοχοι θεατές (θύτες 
και θύματα), να επιστρέφουν δομώντας και αποδομώντας τα όνειρα-πραγματικότητες, 
χρησιμοποιώντας σημεία και σύμβολα. Το φιλμ - σύμφωνα με τις, σχετικές για το σινεμά, απόψεις 
του Daniel Frampton (2006) - αποκτά τη δική του αυτόνομη σκέψη και προσδιορίζεται ως μια νέα 
οντότητα με δική της νοημοσύνη.  

 
The Dark Knight Rises 

 Ένα παράδειγμα για το πως η κινηματογραφική μηχανή παράγει ένα σαφές ιδεολογικό 
υπόστρωμα και παράλληλα μια ισχυρή παιδαγωγική επίδραση στο μαζικό κοινό, με άμεσες 
μετρήσιμες επιδράσεις στην ίδια την κοινωνία, είναι η τριλογία ταινιών του Christopher Nolan με 
κεντρικό χαρακτήρα  τον κόμικ ήρωα Μπρους Γουέην/Batman [Batman Begins (2005), The Dark 
Knight (2008) και The Dark Knight Rises (2012)].   

Η τριλογία Batman βασίζεται στο ομότιτλο δημοφιλούς κόμικ  της DC COMICS και αποτελεί 
μια δυνατή φιγούρα της αμερικάνικης λαϊκής κουλτούρας που εδράζεται στα γνωστό στερεότυπο 
«καλό εναντίον κακού. Ο Μπρους Γουέην, ένας πλούσιος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει ισχυρό 
"περί δικαίου αίσθημα", μετατρέπεται σε μασκοφόρο εκδικητή, προκειμένου ν' αντιμετωπίσει 
τους κακοποιούς που δεν μπορεί ή δεν θέλει να συλλάβει, η θεσμική δικαιοσύνη. Δηλαδή, είναι 
ένας εκδικητής που λειτουργεί έξω από τα θεσμικά πλαίσια. Αυτό από μόνο του, είναι ένα ζήτημα 
που ταλανίζει την κοινωνία εδώ και αιώνες. Οι αγκυλώσεις του “Νόμου” και της “Τάξης”, που 
προσφέρουν άσυλο στους μεγαλοκακοποιούς, διαμέσου της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς 
των κρατικών λειτουργών, επιτρέπουν την ανάδειξη αυτόκλητων μασκοφόρων-εκδικητών, οι 
οποίοι θα προσπαθήσουν να απονείμουν δικαιοσύνη, όπου απαιτείται. Συνήθως, οι αυτόκλητοι 
μασκοφόροι εκδικητές, είναι πλούσιοι, ευγενείς και φιλάνθρωποι με έντονο το αίσθημα δικαίου, 
πάντοτε στο πλαίσιο που θέτει η καθεστηκυία τάξη πραγμάτων.  Τέτοιοι διάσημοι χαρακτήρες της 
λαϊκής κουλτούρας είναι ο Ρομπέν των Δασών, ο Ζορό κ.ά., των οποίων η δράση προσέφερε 
άφθονο σεναριακό υλικό, τόσο για κινηματογραφικές ταινίες, όσο και για τηλεοπτικές σειρές. 

Ο Batman του Christopher Nolan προσπαθεί να επαναφέρει το σύστημα μιας διεφθαρμένης 
πόλης (Gotham City) σε μια λειτουργική κατάσταση, πολεμώντας εκτός συστήματος, την μαφία 
και το οργανωμένο έγκλημα. Δεν θέλει να ανατρέψει το σύστημα, αλλά να το κάνει πιο... 
ανθρώπινο. Δεν πρόκειται για τον ανατροπέα αλλά για τον συνεχιστή. Στις τρεις ταινίες του 
Nolan, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι "κακοί". Στην πρώτη ταινία είναι ο "Ρας Αλ Γκιουλ", ο 
οποίος θέλει να καταστρέψει την διεφθαρμένη Gotham, στη δεύτερη, ο Τζόκερ-ιδεολογικά 
έρχεται να σπείρει τον πανικό και την αναστάτωση σε μια παρακμιακή πόλη και πολιτεία-ενώ 
στην τρίτη ταινία, ο τρομαχτικός Μπέιν, σχηματίζει με σαφήνεια το ιδεολογικό προφίλ των κακών 
και μέσα από εκπληκτικές σκηνές δείχνει να τους δικαιώνει. Οι "κακοί" για το Νόλαν είναι 
ιδεολόγοι, οι οποίοι προσπαθούν να ανατρέψουν με τη βία το σύστημα. Είναι τρομοκράτες με 
αποκρυσταλλωμένη ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση.  Πέρα από την πρώτη (εύκολη) 
ανάγνωση της ταινίας, ο Νόλαν καταφέρνει να συγκεκριμενοποιήσει το δικό του, επαναστατικό –
σχεδόν τρομοκρατικής ιδεολογίας-στίγμα μέσα από μια ποπ κορν μπλοκμπάστερ παραγωγή. Όλη 
η ιστορία είναι δομημένη γύρω από το Μπέιν, ο οποίος είναι ο αντίπαλος του κουρασμένου, 
απογοητευμένου Μπρους Γουέην/Batman. Ο Μπέιν (τον υποδύεται ο ηθοποιός Tom Hardy) 
«σπρώχνει» ακόμα περισσότερο στο περιθώριο το Μπάτμαν (τον υποδύεται ο Christian Bale), τον 
αποδυναμώνει ιδεολογικά και έρχεται ως κυκλώνας να διαλύσει τα πάντα. «Η νίκη σε νίκησε» 
λέει με ειρωνεία στον, παραιτημένο και χωρίς ιδεολογικά και προσωπικά κίνητρα, Batman. Ο 
κεφαλαιοκράτης επιχειρηματίας Μπρους Γουέιν, ο οποίος φοράει την στολή του τιμωρού Batman, 
παρουσιάζεται κουρασμένος, ξεπερασμένος και συμβιβασμένος αφού καλείται να υπερασπιστεί 
το δομημένο στα ψέματα και τη διαφθορά, κατεστημένο της Γκόθαμ. Πίσω από τη φαινομενική 
ηρεμία της πόλης με τη χαμηλή εγκληματικότητα, οι καταπιεσμένοι πολίτες που ζουν στους 
υπόνομους της πόλης είναι έτοιμοι να δώσουν και τις ζωές τους, καθώς ο Μπέιν τους υπόσχεται 
«θάνατο στους πλουσίους της Γκόθαμ». Οι απόβλητοι της κοινωνίας, οι περιφρονημένοι κλοσάρ 
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είναι έτοιμοι να θυσιαστούν προκειμένου να χτιστεί ένας καινούριος κόσμος, όπου δε θα υπάρχει 
διαφθορά. Άλλωστε, «… δεν έχουν να χάσουν τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες τους». 

Μέσω του Μπέιν, ο Nolan διακηρύττει την βίαιη επαναστατική ανατροπή. Οι 
κινηματογραφικοί παραγωγοί, μπροστά στα σίγουρα κέρδη των εισπράξεων των ταινιών του 
Batman, φαίνεται να αγνοούν την παραγωγή της αναρχικής ιδεολογίας του Nolan. Το αναρχικό 
μανιφέστο του Μπέιν, στα μισά της ταινίας είναι εύγλωττο:  

«Παίρνουμε τη Γκόθαμ απ' την διαφθορά, την κραιπάλη. Οι καταπιεστές σας, για ολόκληρες 
γενιές, σας τροφοδοτούσαν με μύθους και ευκαιρίες. Σας επιστρέφουμε την Γκόθαμ. Στο λαό. Οι 
ισχυροί θα εκδιωχθούν από τις πλούσιες φωλιές τους και θα οδηγηθούν έξω στον σκληρό κόσμο 
που ξέρουμε. Η αστυνομία θα επιβιώσει μόλις μάθει να υπηρετεί σωστά την δικαιοσύνη. Αυτή η 
υπέροχη πόλη θ’ αντέξει!». Ο μακιαβελικός Μπέιν δίνει ελπίδα εκεί που δεν υπάρχει. «Στήνει» 
λαϊκά δικαστήρια και εξοντώνει τους πλούσιους και ισχυρούς απονέμοντας «δικαιοσύνη», 
θυμίζοντας την επόμενη μέρα της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Μπρους Γουέιν/Batman, στο 
δεύτερο μισό της ταινίας, αντιλαμβάνεται ότι για να νικήσει τον Μπέιν δεν πρέπει να γίνει σαν κι 
αυτόν. Αυτό που αντιλαμβάνεται  είναι ότι θα πρέπει να επιθυμήσει την ακόρεστη επιθυμία του 
Μπέιν να πετύχει τους σκοπούς του. «Επιθυμώντας την επιθυμία του άλλου» σύμφωνα με το 
Lacan (Stam, 2006) και έτσι τεκμηριώνεται-εκτός από ιδεολογικά και ψυχαναλυτικά- η ταινία του 
Νόλαν. Διαμέσου αυτής της διαδικασίας ταύτισης των επιθυμιών, ο θεατής επιθυμεί την επιθυμία 
του Μπέιν για δικαιοσύνη που επιβάλλει το ένστικτο και, η οποία θα έλθει, με όχημα την 
ανεξέλεγκτη κοινωνική εντροπία  
 
Συζήτηση 

Σύμφωνα με τον Giroux (2008) «δοθέντος του σημαντικού ρόλου της λαϊκής κουλτούρας, 
συμπεριλαμβανομένου του σινεμά, οι επιρροές που ασκεί είναι παιδαγωγικές και πολιτικές, 
προσδιορίζοντας ταυτότητες και αξίες και ευρύτερες κοινωνικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν 
μια διαρκώς αυξανόμενη μεταμοντέρνα κουλτούρα, στην οποία τα ηλεκτρονικά μέσα και οι 
οπτικές φόρμες αποτελούν τα πιο ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία της νέας χιλιετίας» (σελ. 591). Ο 
Giroux (2008), επίσης τονίζει ότι το σινεμά ως μέσο δημόσιας παιδαγωγικής συνδυάζει την 
ψυχαγωγία και την πολιτική, ενώ δημιουργεί ένα κλίμα που βοηθά να διαμορφωθεί η ατομική 
συμπεριφορά και οι δημόσιες αντιλήψεις με πολλαπλούς και πολύπλοκους τρόπους, ενσυνείδητα 
ή υποσυνείδητα. Οι ταινίες, οι οποίες αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, λειτουργούν ως 
πρότυπα μιας δημόσιας παιδαγωγικής, που καλεί τους πολίτες να αμφισβητήσουν και να σταθούν 
με σκεπτικισμό απέναντι στο κατεστημένο. Αυτό είναι ενδιαφέρον και αξιοπερίεργο, αφού οι 
συγκεκριμένες ταινίες αποτελούν προϊόντα του ίδιου του κατεστημένου, που εκφράζεται από την 
πανίσχυρη κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλυγουντ. Ο Christopher Nolan με τα 
κινηματογραφικά του έργα, συμπεριφέρεται ως ένας "λειτουργικός" διανοούμενος σύμφωνα με 
την γκραμσιανή ανάλυση περί "ηγεμονίας". Η αναμφισβήτητη παιδαγωγική επιρροή των ταινιών 
του στο μαζικό κοινό είναι μετρήσιμη και, μάλιστα, κατά την διάρκεια της πρεμιέρας του The 
Dark Knight Rises  «μετρήθηκε» με ανθρώπινες ζωές. Αυτό που συνέβη το βράδυ της 20ης Ιουλίου 
2012, στην κατάμεστη σκοτεινή αίθουσα ενός σινεμά στην πόλη Aurora του Colorado, 
χαρακτηρίστηκε ως συναρπαστικό (σα να βλέπεις μια ταινία!...), ανησυχητικό, τρομακτικό, 
δυσοίωνο και, ταυτόχρονα, αναμενόμενο. O εικοσιπεντάχρονος James Holmes, (υποψήφιος 
διδάκτορας στο πανεπιστήμιο του Denver, στον τομέα της νευροεπιστήμης), ντυμένος με τη 
στολή του Τζόκερ, άνοιξε πυρ κατά των θεατών που παρακολουθούσαν τη μεταμεσονύχτια 
πρεμιέρα της ταινίας του Batman, σκοτώνοντας 12 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 50. Εν 
κατακλείδι, δεν έχει σημασία, ποιος ήταν ο νεαρός νευροεπιστήμονας, ούτε γιατί το έκανε (μια 
νεαρή γυναίκα που τον γνώριζε στο γυμνάσιο είπε πως ήταν "ωραίος τύπος", αλλά της είχε φανεί 
παράξενο ότι ταυτιζόταν με τον "κακό" στις ταινίες δράσης). Σημασία έχει, ότι ο James Holms, το 
έκανε στο συγκεκριμένο μέρος, ντυμένος ως ένας από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας, 
κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας μίας από τις πιο επιτυχημένες –εισπρακτικά- ταινίες που έχουν 
γυριστεί ποτέ, κάτι που αποδεικνύει, και με όρους της σημειωτικής, την επιρροή του μέσου στα 
άτομα και στις μάζες. 
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Οι διαστάσεις της κινηματογραφικής πραγματικότητας συγχέονται με τις διαστάσεις της 
πραγματικής πραγματικότητας και το αντικείμενο της τέχνης (η ταινία ή ο τόπος προβολής) 
«καταλαμβάνει» το υποκείμενο (τον άνθρωπο, ο οποίος περνάει σε άλλη διάσταση και γίνεται 
στην κυριολεξία ο ανυπέρβλητος πρωταγωνιστής της ταινίας). Το αντικείμενο γίνεται υποκείμενο 
διαμέσου μιας εκπληκτικής σύγχυσης ή σύμπτυξης των πραγματικοτήτων σε μια υποσυνείδητη 
διαδικασία που καταδεικνύει τη δύναμη του μέσου. Ο κινηματογράφος επηρεάζει ιδεολογικά σε 
μαζικό και ατομικό επίπεδο, αλλάζει τους θεατές, αλλάζει τους πολίτες, τους διαπαιδαγωγεί και 
εντέλει τους «μεταμορφώνει». 
Η μίμηση των κινηματογραφικών χαρακτήρων αποτελεί όχημα συμπεριφοράς, τόσο στην 
υποσυνείδητη καθημερινότητα των ανθρώπων όσο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτή της 
Aurora. Μια, ακόμη, τέτοια περίπτωση είναι η απόπειρα της δολοφονίας του Προέδρου των ΗΠΑ  
Ronald Reagan το 1981 από τον John Hinckley Jr. Ο επίδοξος δολοφόνος, πριν αποπειραθεί να 
σκοτώσει τον Reagan, είχε δει δεκαπέντε φορές την ταινία του Martin Scorsese,  Taxi Driver 
(1981). Ο Hinckley προσπάθησε να κάνει ότι ακριβώς έκανε ο ήρωας της ταινίας, ο ταξιτζής 
Τράβις Μπικλ (ο ηθοποιός Robert De Niro στο ρόλο), ο οποίος σχεδίαζε τη δολοφονία ενός 
υποψήφιου προέδρου. 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν επιβεβαιώνεται ο αρχικός μας ισχυρισμός ότι η δημόσια 
παιδαγωγική του σινεμά αποτελεί μία από τις πλέον ισχυρές μορφές μαζικής παιδαγωγικής, αφού 
δημιουργεί πρότυπα και μοντέλα δημόσιων και ιδιωτικών συμπεριφορών, διαμέσου του 
συνδυασμού της ψυχαγωγίας με την πολιτική. Οι κινηματογραφικές ταινίες του Christopher 
Nolan, αν και προϊόντα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, προάγουν μια διαφορετική ατζέντα 
ανατροπής της καθεστηκυίας κατάστασης. Η ατζέντα αυτή προτρέπει τους θεατές, να 
αμφισβητήσουν τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η κοινωνία, είτε μέσω της ιδεολογίας και 
των ιδεών-παρασίτων (Inception), είτε διαμέσου της επαναστατικής ανατροπής του υπάρχοντος 
status quo (The Dark Knight Rises). Η ενδελεχής μελέτη των ταινιών του Nolan, θα μπορούσε να 
προσφέρει χρήσιμα στοιχεία, σχετικά με αυτή τη διάσταση της δημόσιας παιδαγωγικής, ενώ ένα 
ακόμη πιθανό πεδίο μελλοντικής ανάλυσης θα μπορούσε να αφορά την έρευνα και άλλων 
παρόμοιων κινηματογραφικών έργων και σκηνοθετών του Χόλυγουντ που διαμορφώνουν μια 
δημόσια παιδαγωγική αμφισβήτησης. Επίσης, με αφορμή τα παραπάνω και στο γενικότερο 
πλαίσιο του οπτικοακουστικού εγγραμματισμού, προτείνουμε τη μελέτη και τη δημιουργία ενός 
συστήματος ένταξης της δημόσιας παιδαγωγικής του κινηματογράφου, ως ξεχωριστού διδακτικού 
εργαλείου, σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης.  
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Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει την σύνδεση της Μουσικής και της  Εικαστικής Αγωγής στην 
προσχολική εκπαίδευση μέσα από τη συνεργασία έντεκα ελληνικών νηπιαγωγείων στα πλαίσια του 
eTwinning  προγράμματος με τίτλο «Μουσική Πινακοθήκη». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
κατά το σχολικό έτος 2015-2016 με απώτερο σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με την Τέχνη της Μουσικής 
και των Εικαστικών ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων, την 
αλληλεπίδραση με άλλα σχολεία και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνολογίας Πληροφοριών και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και του περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης eTwinning. Στην εισήγηση 
παρουσιάζουμε μία ποικιλία συνεργατικών δράσεων ενταγμένων στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 
νηπιαγωγείου. Μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων γεμίσαμε με ήχους κείμενα και πίνακες ζωγραφικής, 
δημιουργήσαμε ηχοϊοστορίες, αποδώσαμε εικαστικά αγαπημένα τραγούδια και μουσικές, γίναμε 
στιχουργοί, ζωγράφοι, μουσικοί. Ζωντανέψαμε πίνακες ζωγραφικής παίζοντας μαζί τους και επενδύοντας 
τους μουσικά φτιάξαμε τη δική μας «Μουσική Πινακοθήκη». 

Λέξεις κλειδιά: Τέχνη, μουσική, εικαστικά, eTwinning, συνεργατική μάθηση 

Εισαγωγή 

«Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης μου μαθητή, η καλλιέργεια της δημιουργικής και συνθετικής 
του ικανότητας, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων απέναντι σε κάθε 
είδους αξίες, αποτελούν, μεταξύ άλλων, κυρίαρχους στόχους για την εκπαίδευση του μέλλοντος - 
την εκπαίδευση όπως την οραματίστηκε η επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα» 
(UNESCO, 1996). Από αυτή την άποψη, η τέχνη έρχεται να καινοτομήσει ως παιδαγωγικό μέσο 
μάθησης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Debesse, «ο σύγχρονος πολιτισμός έχει έναν 
επιστημονικό χαρακτήρα που κινδυνεύει να κάνει απάνθρωπη την εκπαίδευση. Σε αυτή την 
κατάσταση έρχεται η αισθητική αγωγή να παίξει τον ρόλο του αντίβαρου» (Καλούρη 
Αντωνοπούλου, 1985). Γι’ αυτό ερευνητικά δεδομένα από την UNESCO δείχνουν ότι τα 
τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και πιο συστηματικές προσπάθειες για εκπαίδευση μέσω της 
τέχνης, αλλά και για αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση (Amadioetal., 2006, σ.3,7,9). 

Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το έργο μας που είναι  ένα μουσικό 
ταξίδι με συνοδοιπόρους παιδιά από 11 Νηπιαγωγεία από όλη την Ελλάδα. Η καθημερινότητα του 
Νηπιαγωγείου γεμίζει με μουσική και χρώματα και τα παιδιά απολαμβάνουν την χαρά που 
προκύπτει από τη δημιουργική έκφραση. Μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις και 
δραστηριότητες ενταγμένες στο πρόγραμμα eTwinning, τα παιδιά κάθε νηπιαγωγείου μαθαίνουν 
να αναγνωρίζουν ήχους, φτιάχνουν μουσικά όργανα και ορχήστρες, παρουσιάζουν στους άλλους 
τις μουσικές τους δημιουργίες, συνεργάζονται στην απόδοση κίνησης σε πίνακες ζωγραφικής  και 
τους ζωντανεύουν με μουσική επένδυση. Αυτός είναι και ο τελικός στόχος του προγράμματος: η 
δημιουργία μιας μουσικής πινακοθήκης! 
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Η Τέχνη στην Εκπαίδευση 

Από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι σήμερα πολλοί φιλόσοφοι, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, 
καλλιτέχνες και κοινωνιολόγοι ασχολήθηκαν με τη διδακτική της Τέχνης. Η Τέχνη ως διδακτικό 
αντικείμενο «επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε το αναπτυσσόμενο 
άτομο να αποκτήσει καλλιτεχνικές εμπειρίες πλήρεις νοήματος, που θα του επιτρέψουν να 
κατανοήσει σταδιακά το φαινόμενο της τέχνης και να το εντάξει με ουσιαστικό τρόπο στην 
προσωπική του ζωή» (Βάος, 2008, σ.7 ). 

Βασικός σκοπός δεν είναι η δημιουργία καλλιτεχνών αλλά η ισόπλευρη καλλιέργεια του 
παιδιού ως δημιουργού αλλά και ως φιλότεχνου θεατή. Μέσα από την ενασχόληση με την Τέχνη 
τα παιδιά μαθαίνουν να αισθάνονται και να απολαμβάνουν το ωραίο, να κρίνουν και σταδιακά να 
μεταβούν από την απλή παρατήρηση και την παθητική κατανάλωση εικόνων στην κριτική στάση 
και στον στοχασμό και τελικά στην προσωπική δράση και δημιουργία (Καλούρη-Αντωνοπούλου 
& Κάσσαρης, 1988). Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Καλούρη-Αντωνοπούλου σκοπός είναι 
το παιδί «όχι μόνο να κοιτάζει αλλά και να βλέπει, όχι μόνο να ακούει αλλά και να στοχάζεται» 
(Καλούρη-Αντωνοπούλου, 1999, σ.231). Άλλωστε σύμφωνα με τον Paul Klee “η Τέχνη δεν 
ξαναδίνει τα ορατά πράγματα αλλά κάνει κάποια πράγματα ορατά” (Σγουρός, 2001) 

Ειδικότερα, η συμμετοχή του παιδιού σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με την κατάλληλη 
παιδαγωγική αξιοποίηση, μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό των παραστάσεων των παιδιών 
για τον κόσμο ενώ, μέσα από την ελεύθερη έκφραση ιδεών, συναισθημάτων και βιωμάτων, μπορεί 
να οδηγήσει στην κατάκτηση υψηλών επίπεδων αυτογνωσίας. Παράλληλα, καλλιεργούνται 
δεξιότητες όπως η παρατηρητικότητα, η δημιουργική σκέψη, η μνήμη και η φαντασία ενώ 
διαμορφώνονται αισθητικές αντιλήψεις, ιδανικά και αξίες. Επιπρόσθετα, μέσα από την επαφή με 
την Τέχνη το παιδί ικανοποιεί τις ανάγκες του για προσωπική έκφραση, επικοινωνία και 
κοινωνικοποίηση ενώ μαθαίνει να αποδέχεται την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα. 
Αντιλαμβανόμαστε, συνεπώς, ότι η εκπαίδευση μέσω της τέχνης είναι μια διεργασία που 
συνεισφέρει σε όλους τους μαθησιακούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, τάσεις και συναισθήματα), 
σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (ψυχοκινητικός, συναισθηματικός, κοινωνικός, νοητικός, 
δημιουργικός).(Βάος, 2000. Βάος, 2008. Chapman, 1993. Σταματοπούλου, 1998. Πουρκός, 2009). 
Γι’ αυτό και στις μέρες μας οι τέχνες βρίσκονται σε ολοένα και πιο περίοπτη θέση στο σχολικό 
αναλυτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
η Εικαστική, η Θεατρική και η Μουσική αγωγή συνθέτουν την Αισθητική Αγωγή που ως σκοπό 
έχει την καλλιέργεια των τριών φυσικών λειτουργιών: των αισθήσεων (βλέπω, ακούω, αγγίζω, 
κινούμαι, αισθάνομαι), της αντίληψης (αποκρίνομαι, επεξεργάζομαι νοητικά, ερευνώ, επικοινωνώ 
και άλλα) και της πράξης (πράττω, δημιουργώ, παράγω, δρω). 

Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011),  οι Τέχνες αποτελούν 
διακριτή μαθησιακή περιοχή η οποία περιλαμβάνει τα εικαστικά, τη μουσική, το θέατρο, την 
οπτικοακουστική έκφραση και τον χορό-κίνηση. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στόχος της 
προσέγγισης της Τέχνης στο Νηπιαγωγείο είναι τα παιδιά μέσα από καλλιτεχνικές εμπειρίες να 
ανακαλύψουν εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους έκφρασης κι επικοινωνίας, να έρθουν σε 
επαφή με τα σύμβολα και τους κώδικες της Τέχνης και τελικά να αναπτύξουν αυτό που 
αποκαλούμε “αισθητικό γραμματισμό”. Παράλληλα, επιδιώκεται η καλλιέργεια ικανοτήτων 
δημιουργικής και κριτικής σκέψης, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών αλλά και η 
κοινωνική τους αλληλεπίδραση 

Η Μουσική Αγωγή 

Η Σύγχρονη Μουσική Αγωγή αποβλέπει σε αλλαγή της συμπεριφοράς του παιδιού απέναντι 
στο ηχητικό και μουσικό περιβάλλον. «Οδηγεί το παιδί από την ακοή στην ακρόαση. Το 
ευαισθητοποιεί στους ήχους και τους θορύβους που υπάρχουν γύρω του, το μαθαίνει να ακούει… 
το ωθεί να παρατηρεί τους ήχους, να μιλάει γι’ αυτούς… να εκφράζει τις εντυπώσεις του… το 
βοηθάει να ανακαλύψει τον κόσμο των ήχων και να περιπλανηθεί μέσα σ’ αυτόν» (Καραδήμου-
Λιάτσου, Π., 2001, σ. 8). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σέργη, «έχει ως έναν από τους 
βασικούς της στόχους την αγωγή του ανθρώπινου συναισθήματος μέσα από την ανάπτυξη της 
ανταπόκρισης στις αισθητικές ιδιότητες του ήχου» (Σέργη, 1994, σ. 17). 
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Σύμφωνα με σημαντικές προσεγγίσεις της μουσικής διδασκαλίας, όπως αυτές των Rousseau, 
Kodaly, Dalcroze και Orff, η μουσική μάθηση προκύπτει αβίαστα, μέσα από την αλληλεπίδραση 
των παιδιών με ένα περιβάλλον πλούσιο σε μουσικά ερεθίσματα και τον ενεργό πειραματισμό με 
τους ήχους. Κατά τον Rousseau τα παιδιά  πρέπει να έχουν επαρκείς μουσικές εμπειρίες προτού 
ασχοληθούν με τη μουσική ανάγνωση και γραφή, να παροτρύνονται στον αυτοσχεδιασμό και στη 
σύνθεση και να νιώθουν ευχάριστα με την όλη διαδικασία της μουσικής αγωγής, ενώ σύμφωνα με 
τον Dalcroze απώτερος σκοπός της μουσικής αγωγής δεν είναι να διαμορφώσει σολίστες αλλά 
άτομα με ολοκληρωμένη μουσική αντίληψη (Αντωνακάκης Δ., Χιωτάκη Ε., 2007) 

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για τη μουσική 
επισημαίνει ως βασικό σκοπό της Μουσικής Αγωγής την «ανάπτυξη της ικανότητας για αισθητική 
απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μια από τις εκδηλώσεις 
καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου» (ΔΕΠΠΣΣ Μουσικής, 2003, σ. 
337). Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο (2011), η Μουσική 
Αγωγή δεν αποσκοπεί στην εκμάθηση μεμονωμένων μουσικών εννοιών αλλά στην ολιστική 
προσέγγιση της μουσικής και στην εξοικείωση των παιδιών με τους κώδικες και τα νοήματα 
αυτής, κατακτώντας αυτό που αποκαλούμε “μουσικό γραμματισμό” (music literacy) 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) 

Κι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα τρίπτυχο μουσικών δραστηριοτήτων: την ακρόαση, την 
εκτέλεση και τη δημιουργία. Πιο συγκεκριμένα, η ακρόαση μουσικής είναι ενεργητική και 
στοχευμένη προκειμένου να προκαλέσει κινητική, λεκτική, συναισθηματική και νοητική 
ανταπόκριση από το παιδί με απώτερο σκοπό τη δημιουργία “ενεργητικών ακροατών” και την 
ανάπτυξη μουσικής ευαισθησίας. Η μουσική εκτέλεση αφορά την ενεργητική μουσική 
δημιουργία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της φωνής και των μουσικών οργάνων για την 
παραγωγή μουσικών συνθέσεων. Τέλος, η μουσική δημιουργία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας με αξιοποίηση των μουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων, που έχουν ήδη 
κατακτήσει τα παιδιά, σε προσωπικές τους δημιουργίες. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά 
πειραματίζονται κι αυτοσχεδιάζουν συνδυάζοντας στοιχεία της μουσικής για να μεταδώσουν 
ιδέες, εικόνες και συναισθήματα ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τη μουσική σημειογραφία 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Η Εικαστική Αγωγή 

Η εικαστική αγωγή στην προσχολική ηλικία αναμφισβήτητα παρέχει στα παιδιά εσωτερική 
ικανοποίηση και χαρά ενώ παράλληλα τα βοηθάει να αναπτύξουν τη φαντασία, την 
εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους. Η ενασχόληση των παιδιών με τα εικαστικά τους 
επιτρέπει να διερευνούν δυνατότητες, να γεννούν ιδέες και να τους δίνουν μορφή, να δομούν και 
να αναδομούν νοήματα και να εμπλουτίζουν τα εκφραστικά τους μέσα. Συνάμα, τα παιδιά 
διευρύνουν την αντίληψή τους, κατανοούν πολλαπλές πλευρές της ζωής και μαθαίνουν για τον 
εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Επιπρόσθετα, ενισχύεται η γλωσσική επικοινωνία αλλά και 
η ικανότητα συνεργασίας για την παραγωγή κοινού έργου.  

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι καθώς σταδιακά εξοικειώνονται με τις επικοινωνιακές 
δυνατότητες της οπτικής γλώσσας, τα παιδιά γίνονται ικανοί χειριστές του οπτικού λόγου, 
ικανότητα γνωστή ως “οπτικός εγγραμματισμός” (visual literacy). Οι εικαστικές τέχνες 
στηρίζονται στην οπτική γλώσσα, διαμορφώνοντας ένα σύνολο εξειδικευμένων μέσων και 
κωδίκων (χρώμα, γραμμή, τόνος, μοτίβο κτλ) το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία ιδεών, 
νοημάτων, πληροφοριών και συναισθημάτων. Συνεπώς, μέσα από τον οπτικό εγγραμματισμό, τα 
παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν μέσα από τη δημιουργία εικαστικών μορφών ενώ παράλληλα 
γίνονται ενεργοί και κριτικοί αναγνώστες εικόνων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η Εικαστική αγωγή οφείλει να είναι κάτι περισσότερο από την 
παροχή καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, κάτι παραπάνω από μια εξειδίκευση και συσσώρευση 
τεχνικών γνώσεων. Είναι μία ενιαία ολότητα, η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη της 
πρωτοτυπίας, της έμπνευσης και της δημιουργικότητας του παιδιού και όχι μια στείρα διδασκαλία 
της τέχνης (Καλούρη–Αντωνοπούλου,1999). «Εικαστική αγωγή σημαίνει συνάντηση με την τέχνη 
και όχι καλλιτεχνική μαθητεία» (Βάος, 2004, σ. 18). 
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Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, ο γενικός σκοπός της 
διδασκαλίας των Εικαστικών στο νηπιαγωγείο είναι τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες να 
διακρίνουν την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης με τα οποία έρχονται σε 
επαφή. Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και επιθυμία να 
συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Να παρατηρούν, να πειραματίζονται με 
διαφορετικά υλικά και τεχνικές, να ερευνούν και να χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους 
ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Να ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι μέσο 
έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και να χρησιμοποιούν την τέχνη σε συνδυασμό 
με άλλες δραστηριότητες του προγράμματος (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών, 2002). 

Σύνδεση Εικαστικής και Μουσικής αγωγής μέσα από το eTwinning Πρόγραμμα 
«Μουσική Πινακοθήκη» 

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία, σε ευρωπαϊκό ή εθνικό 
δίκτυο, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Μέσα από 
την πλατφόρμα e-Twinning τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις 
απόψεις τους και να δημιουργήσουν συνεργατικά έργα. 

Τη σχολική χρονιά 2015-2016 μια ομάδα 11 νηπιαγωγείων της Ελλάδας συνεργάστηκε με 
σκοπό να υλοποιήσει το έργο «Μουσική Πινακοθήκη» με προσανατολισμό τη σύνδεση της 
Μουσικής με την Εικαστική αγωγή. Γενικός σκοπός του έργου ήταν η εξοικείωση με βασικά 
στοιχεία της Μουσικής και των Εικαστικών και η αξιοποίηση αυτών για την έκφραση ιδεών και 
συναισθημάτων, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας και η εμπλοκή σε 
συνεργατικές δραστηριότητες μέσω εργαλείων (ΤΠΕ) με τελικό στόχο τη δημιουργία μιας 
«Μουσικής Πινακοθήκης» με  πίνακες ζωγραφικής που έχουν «ζωντανέψει» με μουσική 
επένδυση. 

Στόχοι  
Μέσα από το συγκεκριμένο έργο επιδιώξαμε τα παιδιά να: 

 αναπτύξουν μουσικές δεξιότητες μέσα από διαδικασίες ενεργητικής ακρόασης, μουσικής 
εκτέλεσης και δημιουργίας (εξοικείωση με μουσικές έννοιες όπως η ένταση, η διάρκεια και ο 
ρυθμός, γνωριμία με τα μουσικά όργανα, γραφική αποτύπωση ήχων, τραγούδι, αναπαραγωγή 
ρυθμικών σχημάτων, δημιουργία κι εκτέλεση μουσικών συνθέσεων) καθώς και να γνωρίσουν 
διαφορετικά μουσικά έργα από διάφορα είδη μουσικής, ελληνικής και παγκόσμιας, και να 
εκφράσουν σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα με αφορμή την ακρόαση αυτών 

 αναπτύξουν εικαστικές δεξιότητες μέσα από την εξοικείωση με ποικίλα υλικά και τεχνικές, 
την προσέγγιση έργων τέχνης διάφορων τεχνοτροπιών και τάσεων και την έκφραση ιδεών και 
συναισθημάτων μέσα από ατομικές και ομαδικές δημιουργίες 

 συνδυάσουν τη μουσική με την εικόνα και ιδιαίτερα με την ζωγραφική τέχνη, να αντιληφθούν 
ομοιότητες και αντιστοιχίες στον τρόπο έκφρασης και να μπορέσουν μέσα από ομαδικές και 
συνεργατικές δράσεις να επενδύσουν μουσικά και ηχητικά πίνακες ζωγραφικής.  

 επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται μέσα από δράσεις όπως ομαδικά 
τραγούδια, παρουσίαση ομαδικών μουσικών εκτελέσεων (ενδοομαδική και διομαδική 
εργασία) και χρήση συνεργατικών εργαλείων web2.0 από το περιβάλλον κοινωνικής 
δικτύωσης eTwinning. 

Μεθοδολογία 

Ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη 
βιωματική προσέγγιση της μάθησης, σύμφωνα με την οποία κάθε έννοια και δεξιότητα 
κατακτάται μέσα από εξερευνήσεις, πειραματισμούς και επίλυση προβλημάτων με παιγνιώδεις 
δραστηριότητες. Παράλληλα, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στηρίχτηκε στη διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης, αφενός συνδέοντας τις Τέχνες με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα 
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(γλώσσα, μαθηματικά κτλ.) και αφετέρου συνδέοντας τις Τέχνες μεταξύ τους, δεδομένου ότι η 
έκφραση είναι ενιαία και δεν κομματιάζεται ούτε κατηγοριοποιείται ανάλογα με τα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν. Ανάλογη σημασία δόθηκε στη συνεργατική μάθηση με την οργάνωση 
συνεργατικών δράσεων τόσο ενδοσχολικά όσο και μεταξύ των σχολείων που πήραν μέρος στο 
πρόγραμμα. Τέλος, αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ τόσο για την 
επικοινωνία και συνεργασία παιδιών και εκπαιδευτικών όσο και για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δράσεων. 

Υλοποίηση Προγράμματος 

Το έργο χωρίστηκε σε τρεις φάσεις.  

Α΄ Φάση 

Στην πρώτη φάση έγινε ο προγραμματισμός και η οργάνωση του έργου με κατανομή 
αρμοδιοτήτων των εταίρων και συνεργατική δημιουργία του λογότυπου του έργου. Μέσω online 
συνδέσεων, τα σχολεία είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να παίξουν μουσικά 
παιχνίδια αλλά και να παρουσιάσουν τα τραγούδια γνωριμίας που έφτιαξαν. Επίσης, 
δημιουργήθηκε ο χάρτης των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων καθώς και ο μουσικός ύμνος της 
ομάδας, ο οποίος τραγουδήθηκε σε ζευγάρια σχολείων μέσω διαδικτυακών συνδέσεων. 

Παράλληλα, σε αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν σε κάθε νηπιαγωγείο πολλές 
δραστηριότητες εισαγωγής των παιδιών στην μουσική αγωγή και ειδικότερα εξοικείωσης με τους 
ήχους, τα μουσικά όργανα και τους μουσικούς κώδικες αλλά και ακρόασης επιλεγμένων 
μουσικών έργων. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήθηκε μια συνεργατική αφίσα με συνθήματα για το 
Πολυτεχνείο και υλοποιήθηκαν μια σειρά από χριστουγεννιάτικες συνεργατικές δράσεις. Πιο 
συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα κοινό για όλα τα μέλη ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης με 
μουσικές δραστηριότητες και τραγούδια, κατασκευάστηκαν μουσικά στολίδια και κάρτες με 
χριστουγεννιάτικες ευχές ενώ τα σχολεία-μέλη συνεργάστηκαν για την παραγωγή ενός 
χριστουγεννιάτικου παιγνιδοτράγουδου σε μια σελίδα στο TitanPad, στην οποία κάθε νηπιαγωγείο 
έγραφε διαδοχικά ένα δίστιχο. Επίσης, δημιουργήθηκε συνεργατικά το ημερολόγιο του 2016, στο 
οποίο κάθε σχολείο ανέλαβε να φτιάξει ένα μικρό ποίημα τεσσάρων στροφών για κάθε μήνα του 
έτους, το οποίο στη συνέχεια εικονογραφήθηκε από τα παιδιά  

Τέλος, οργανώθηκε η λειτουργία μουσικής δανειστικής δισκοθήκης σε κάθε νηπιαγωγείο με 
επιλεγμένα μουσικά κομμάτια από τα μέλη του έργου. Μαζί με το cd, τα παιδιά δανείζονταν ένα 
κουτί, το οποίο περιείχε έναν μικρό καμβά και σύνεργα  ζωγραφικής και καλούνταν να 
ζωγραφίσουν τις εντυπώσεις τους από την ακρόαση ενός μουσικού κομματιού που επέλεγαν. 

Β΄ Φάση 

Στη δεύτερη φάση του έργου επιδιώχθηκε η γνωριμία των παιδιών με πίνακες ζωγραφικής, η 
ηχητική και μουσική επένδυση εικαστικών δημιουργιών αλλά και η δημιουργία πινάκων 
ζωγραφικής με αφορμή ηχοϊστορίες διασχολικών ομάδων. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η 
συνεργατική δράση «πίνακες εμπνευσμένοι από ήχους και ηχοϊστορίες» στην οποία τα 
νηπιαγωγεία μέλη, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών, ανέλαβαν με αφορμή 3 ήχους ή 
μουσικά κομμάτια της επιλογής τους να φτιάξουν μία ηχοϊστορία, ή μία συνταγή ή ένα τραγούδι 
κλπ, και να την αποδώσουν εικαστικά. Απώτερος σκοπός ήταν ο συνδυασμός της μουσικής με τον 
λόγο (δημιουργία διάφορων κειμένων) και τα εικαστικά (κολάζ, ζωγραφική, γλυπτική κ.ά.) 

Στα πλαίσια των αποκριάτικων δράσεων, ο πίνακας του Picasso  «οι τρεις μουσικοί» 
αποτέλεσε έναυσμα δημιουργικών δράσεων διασχολικών ομάδων με σκοπό τη σύνδεση της 
μουσικής με την εικαστική τέχνη. Αρχικά, κάθε σχολείο επεξεργάστηκε τον πίνακα μέσα από 
περιγραφές και αναλύσεις των στοιχείων του, εύρεση πληροφοριών για τον δημιουργό του, 
παιχνίδια, δραματοποιήσεις, αναπαραγωγή με διάφορες τεχνικές και άλλες δράσεις. Στη συνέχεια, 
ορίστηκαν διασχολικές ομάδες και ανέλαβαν να παράγουν κάποιο έργο (τραγούδι, ηχοϊστορία, 
μουσικό παιχνίδι, αναπαραγωγή πίνακα με παραλλαγή όπως φαίνεται στην εικόνα 1) εμπνευσμένο 
από τον συγκεκριμένο πίνακα 
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Εικαστικές τέχνες σα γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα  
στη Διδακτική και στην Ειδική Αγωγή 

 
Καραγεώργου Αργυρούλα 

Med, Δασκάλα  Ειδικής   Αγωγής – Νομικός 
akarageorgou@hotmail.gr 

Περίληψη 
Από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας η τέχνη χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο μέσο 
επικοινωνίας αλλά και για θεραπευτικούς λόγους. Χρησιμοποιούμε την τέχνη για να 
διευκολύνουμε τα παιδιά που δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να 
περιγράψουν βιώματα και προβλήματα με λόγια. 
Μέσα από το παιχνίδι, το θέατρο, τη δραματοποίηση, τη ζωγραφική, την ποίηση και τη 
μουσική, ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, μέσα από συμβολικούς 
τρόπους έκφρασης και αυτοσχεδιασμούς και με συγκεκριμένες ελεύθερες δράσεις, το 
παιδί «λέει» αυτά που δεν μπορεί να πει με το στόμα, δείχνει με την έκφραση και τη 
γλώσσα του σώματος αυτά που εμποδίζεται να εκδηλώσει με άλλους τρόπους. 
Εκφράζει τα συναισθήματά του χωρίς να αισθάνεται φόβο ή απειλή και μαθαίνει 
παίζοντας να τα κατανοεί και να τα διαχειρίζεται. 
Η αξία των εικαστικών τεχνών είναι μεγάλη γιατί προσφέρουν έναν «καθρέφτη» στα 
συναισθήματα και στις σκέψεις. Με βάση τον «καθρέφτη» αυτό, μπορούμε να 
βοηθήσουμε τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να βιώσουν ευκολότερα την 
εκπαιδευτική διαδικασία και να κατακτήσουν την μάθηση.  
 
Λέξεις κλειδιά: εικαστική τέχνη, συναισθήματα, έκφραση, μάθηση, μαθησιακές 
δυσκολίες.  

Εισαγωγή 
Η τέχνη προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών και προσφέρει πλούσια ερεθίσματα. Η 

συμμετοχή σε δημιουργικές-καλλιτεχνικές δραστηριότητες συμβάλλει τόσο στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας τους, όσο και στην υποστήριξη της μαθησιακής τους προσπάθειας. Ενεργοποιεί 
τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινεί, μαγεύει, αφυπνίζει την περιέργειας τους, 
κινητοποιεί τη φαντασία, ενθαρρύνει την έκφραση, καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και δίνει 
ευκαιρίες για πειραματισμό με υλικά και τεχνικές. Συχνά πολλές από τις δραστηριότητες που 
σχεδιάζονται, οργανώνονται, εμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται ανοίγοντας νέους 
δημιουργικούς δρόμους. Η Μουσική για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε κίνηση ή σε 
εικαστική δημιουργία, ενώ το θέατρο μπορεί να ολοκληρώνεται με τη συνοδεία ενός μουσικού 
κομματιού και μιας εικαστικής δημιουργίας. Με αυτό τον τρόπο συνυπάρχουν οι τέχνες και η 
κίνηση χωρίς να τονίζεται η εξειδίκευση τους. Ωστόσο η ανάπτυξη των διαθεματικών 
δραστηριοτήτων και η εξυπηρέτηση των στόχων που επιδιώκονται προϋποθέτουν τη γνώση και 
την κατανόηση κάθε προγράμματος από τον εκπαιδευτικό (ΔΕΠΠΣ, 2002). 

Σημαντική θεωρείται η συμβολή της τέχνης στα προγράμματα αποκατάστασης των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες. Στο θεραπευτικό τομέα αλλά και στο μαθησιακό και ψυχαγωγικό, το μάθημα της 
μουσικής για παράδειγμα συμβάλλει στην αναβάθμιση και ενίσχυση ικανοτήτων των μαθητών 
ανεξάρτητα από το πρόβλημα που μπορούν να παρουσιάσουν. Ορισμένα παιδιά με αναπηρία 
έχουν μουσικές επιδεξιότητες, που συνήθως είναι εξασθενημένες ή μπλοκαρισμένες εξαιτίας της 
αναπηρίας. Με κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση, μπορούμε να ανακαλύψουμε και να 
αναπτύξουμε τις κρυμμένες δεξιότητες που υπάρχουν στο παιδί. 

Οι Τέχνες ως βιωματικός τρόπος εκπαίδευσης παρέχουν εμπειρίες που είναι θεμελιώδεις για 
την πλήρη ανάπτυξη των ατόμων καθώς προωθούν ενεργά την ανάπτυξη σημαντικών τομέων 
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όπως είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, η προσωπική αποτελεσματικότητα, οι δεξιότητες 
έκφρασης και επικοινωνίας, η δημιουργική λύση προβλημάτων, η εγρήγορση του νου και η στάση 
της ζωής. Όλοι αυτοί ενθαρρύνοντας την ευελιξία της σκέψης τους, την αυτο-έκφραση, την 
ανεξαρτησία και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να 
παραγνωρίσουμε τη συνεισφορά της Τέχνης σφαιρικά στη δημιουργική και νοητική ανάπτυξη του 
ατόμου. 

Η Τέχνη ως εργαλείο έγκαιρης παρέμβασης σε άτομα με ειδικές ικανότητες μπορεί να 
βοηθήσει στην οργάνωση του περιβάλλοντος τους, για μέγιστη άνεση και χαλάρωση καθώς και 
στην παροχή σωματικής και αισθητηριακής υποστήριξης. 

Το γεγονός ότι η χρήση του λόγου δεν είναι απαραίτητη για την εξέλιξη των εικαστικών 
δραστηριοτήτων καθιστά την εικαστική θεραπεία ικανή να ανταποκρίνεται στο αναπτυξιακό 
στάδιο και τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε ατόμου. 

Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ή νοητική υστέρηση, καθώς 
και παιδιά με δυσκολίες λόγου, έλλειψη προσοχής ή Δ.Ε.Π.Υ. μπορούν να ωφεληθούν από τη 
συγκεκριμένη θεραπευτική εικαστική προσέγγιση. Σύμφωνα με έρευνες, παιδιά με αυτισμό 
παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε τομείς που αφορούν την επικοινωνία (μέσω της 
ενθάρρυνσης της φαντασίας, της συμβολικής σκέψης και έκφρασης), την κοινωνικοποίηση 
(δημιουργία σχέσης με ένα άλλο άτομο-εκπαιδευτή ή περισσότερα-ομάδα), την αισθητηριακή 
προσαρμογή του παιδιού σε νέα ερεθίσματα (χρήση διαφόρων υλικών μέσω της αφής και της 
συμμετοχής των χεριών και του στόματος). Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορούν 
να αναπτύσσουν ξεχωριστές δυνατότητες και δεξιότητες, αρκεί να βρεθούν σε ένα τέτοιο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο, αφού τις διερευνήσει και τις φέρει στην επιφάνεια, στη 
συνέχεια να τις αξιοποιήσει. 

Εικαστικές Τέχνες και Ειδική Αγωγή 

Η ιστορία της θεραπείας μέσω εικαστικών χάνεται στα βάθη της ιστορίας από την εποχή των 
απροσπέλαστων σπηλαίων και την εποχή των Παγετώνων όπου ανιχνεύεται στις αγκαλιές των 
ειδωλίων της γονιμότητας και καθρεφτίζεται στα ασκληπιεία δωμάτια του ονείρου και της 
κάθαρσης, μέχρι το Β’ Παγκοσμίο Πόλεμο και λίγο πριν το κατώφλι του 19ου αιώνα, με το 
Φρόιντ και την αποκαλυπτική «Ερμηνεία των Ονείρων». Η M. Naumburg Αμερικανίδα 
ψυχολόγος και αναλύτρια, στο μακρινό 1915 στη Ν. Υόρκη, θα εφαρμόσει πρώτη τη φράση του 
Φρόιντ: «Τα όνειρα εκφράζονται καλύτερα με εικόνες», προσέγγιση την οποία υιοθέτησε σύντομα 
και ο Γιούνγκ. 
Στην Ευρώπη το 19ου αιώνα ανακαλύφθηκαν «τα αρχαιότερα δείγματα της ανθρώπινης πίστης 
στη δύναμη της εικόνας» (Ε. HGombrrich, Το χρονικό της τέχνης, εκδόσεις MIET, 1994, σπήλαια 
Λασκώ, Αλταμίρα), τα οποία εκπροσωπήθηκαν από το ζωγράφο Andrian Hill γύρω στο 1945, ο 
οποίος - νοσηλευόμενος σε σανατόριο- οργάνωσε εργαστήρια ζωγραφικής επινοώντας τον όρο 
arttherapy για τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας. 

Καθοριστικό ρόλο στη γέννηση της θεραπείας του Jean Dubuffet έπαιξε η συλλογή “artbrut” 
του Jean Dubuffet με έργα ψυχασθενών από διάφορες συλλογές. Γενικότερα το ενδιαφέρον των 
καλλιτεχνών ήταν μεγάλο, προκειμένου να προσεγγίσουν και να υποκλιθούν   - αλλά και να 
σοκαριστούν - από τα έργα περιθωριοποιημένων, απόμακρων χαρισματικών ανθρώπων καθώς 
επίσης ακατανόητων και εξωπραγματικών. Παράλληλα η αναγνώριση της τέχνης των παιδιών – 
αδικημένη πριν τη δεκαετία του ’20 που τη θεωρούσαν «αδέξια και ανώριμη εκδοχή της τέχνης 
των ενηλίκων» 1(L.H. Chapman, Διδακτική της Τέχνης, Νεφέλη, 1993) αποτέλεσε «προίκα» στα 
χέρια ψυχολόγων και εκπαιδευτικών, μια και το παιδί μέσα από την εικόνα μας λέει πώς βλέπει 
τον κόσμο, πώς αισθάνεται και πώς σκέφτεται. 

Στην Τέχνη όλα είναι δυνατά. Να σκοτώσεις συμβολικά και να λυτρωθείς από το φίδι, το 
δράκο και να σκοτώσεις «το σκοτεινό εχθρό» ο οποίος σχεδόν πάντα κρύβεται στις 
απροσπέλαστες σπηλιές του εαυτού μας. 

Όπως για παράδειγμα η ανάγκη να ξεχαστεί ο εφιάλτης του νοσοκομείου έφερε δεκάδες παιδιά 
στον ξενώνα του «Ελπίδα» να γλεντάνε με τη «μάγισσα» ζωγραφική. 
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Ακόμη η ανάγκη για απόδραση δίνει στα χέρια χιλιάδων φυλακισμένων σύμβολα αλλόκοτα 
και γραμμές δυναμικές που γίνονται πουλιά και βουνοκορφές στο βωμό της ελευθερίας. 

Η έκφραση του συναισθήματος πάντα θα είναι ανάγκη σε οποιοδήποτε μορφή της. Οι 
άνθρωποι δύσκολα θα πάψουν να χορεύουν, να παίζουν ρόλους, να κάνουν γκριμάτσες, να 
σκαλίζουν στα δέντρα ή στα παγκάκια των πάρκων την αγάπη τους, να διαδηλώνουν την 
εκρηκτικότητα μέσα από τα γκράφιτι στους τοίχους, να μουτζουρώνουν αμήχανα μιλώντας στο 
τηλέφωνο. 

Μέσα από τη δημιουργική διαδικασία και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μέσω των 
εικαστικών, ο θυμός, ο φόβος, η αγαλλίαση θα πάρουν μια μορφή, θα αναδυθούν από το 
εσωτερικό μας σκοτάδι και θα γίνουν ορατά και συνειδητά. Πράγματι το πιλοτικό πρόγραμμα του 
Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για παιδιά με ειδικές ανάγκες είχε ως στόχο την 
ψυχαγωγία και την ευχαρίστηση μέσα από τον πειραματισμό με διαφορετικά υλικά και τεχνικές. 

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας διέψευσε την πολύ συχνά παρεξηγημένη έννοια της 
ζωγραφικής, η οποία επί αιώνες ταυτίστηκε με τη μίμηση και την αναπαράσταση. 

Ο Δ. Κοντόπουλος γράφει σχετικά -στα αισθητικά του- πως «η τέχνη ποτέ δεν είχε σκοπό της 
να αναπαραστήσει τη φύση, μα εκείνο που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο: εντυπώσεις, 
παροτρύνσεις, προσδοκίες, αίσθηση, σύλληψη και επινόηση του κόσμου». 

Οι Εικαστικές Τέχνες γενικότερα ενεργοποιούν τόσο τη φαντασία, όσο και τη δημιουργικότητα 
των παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θεωρούνται από τους πιο σοβαρά διαταραγμένους και 
ελλειμματικούς τομείς στην ανάπτυξη τους. Τα Εικαστικά αποτελούν ένα μοναδικό μέσο 
επικοινωνίας και συνεργασίας με τους άλλους ανεξάρτητα γλωσσικής ικανότητας των ατόμων, 
καθώς επιτυγχάνεται σταδιακά μία αισθητηριακή εξερεύνηση και κατανόηση του κόσμου.  

Μέσω των εικαστικών παρεμβάσεων τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα, τα όνειρα και τα 
εσωτερικά τους βιώματα πολύ καλύτερα χρησιμοποιώντας τη ζωγραφική, τον πηλό και άλλα 
εικαστικά μέσα. 

Μουσική και Ειδική Αγωγή 

Ένα είδος τέχνης που θα προσεγγίσουμε στην παρούσα εργασία είναι η μουσική. Η έννοια της 
μουσικής είναι τόσο παλιά όσο και η δημιουργία του κόσμου, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο 
ρυθμός, από τα βασικότερα στοιχεία της, γεννήθηκε με την πρώτη πνοή ζωής. Το ίδιο το σύμπαν 
κινείται πάνω σε μία ατελείωτη ποικιλία ρυθμών, όπως οι αστρικοί ρυθμοί, οι εποχιακοί ρυθμοί, 
το ημερονύκτιο, καθώς και ο ανθρώπινος οργανισμός σα μέρος του σύμπαντος με τη σειρά του, 
λειτουργεί επίσης πάνω σε μία μεγάλη ποικιλία ρυθμών: βιολογικοί ρυθμοί, οργανικοί ρυθμοί, 
κυτταρικοί ρυθμοί. Οι άνθρωποι γεννιούνται με την ικανότητα να παράγουν μουσική. Η 
εκμάθηση της μουσικής έχει κοινά στοιχεία με την κατάκτηση της γλώσσας. Στα πρώτα στάδια 
είναι κατά πολύ διαισθητική και συνδέεται με τα ακούσματα και τις επιρροές που έχει το παιδί 
από το περιβάλλον του με τη μίμηση και τον πειραματισμό (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ,2002). 

Η ευεργετική επίδραση της μουσικής στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και στη 
νοητική, ψυχοκινητική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού αποτελούν κοινή πεποίθηση 
της σύγχρονης παιδαγωγικής. 

Και είναι βέβαιο ότι στα παιδιά που προσφέρεται η δυνατότητα να παιδαγωγούνται με τη 
βοήθεια μουσικών ερεθισμάτων, αλλά και να ενθαρρύνονται εκφράζοντας τις μουσικές 
αντιλήψεις τους, ανοίγοντας νέες δυνατότητες να παρατηρούν, να ακούν, να αισθάνονται και να 
αξιολογούν τον κόσμο.  

Σημαντική θεωρείται η συμβολή της μουσικής αγωγής στα προγράμματα αποκατάστασης των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στο θεραπευτικό τομέα, αλλά και στο μαθησιακό και ψυχαγωγικό, το 
μάθημα της μουσικής συμβάλλει στην αναβάθμιση και ενίσχυση των ικανοτήτων των μαθητών 
ανεξάρτητα από το πρόβλημα που μπορούν να παρουσιάσουν. 

Σαν ιδιαίτερο μάθημα η μουσική αγωγή αλλά και ως ξεχωριστή δραστηριότητα προσφέρει 
πολλές δυνατότητες έκφρασης στα ΑΜΕΑ.  

Μαθητές με    - Νοητική καθυστέρηση 
Αισθητήριες αναπηρίες (Τυφλά – Κωφά) 
Εγκεφαλική Παράλυση 
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Προβλήματα συμπεριφοράς 
Διάχυτη εξελικτική διαταραχή γίνονται αποδέκτες μουσικής ευαισθησίας και μουσικής 

επιδεξιότητας(3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής. Επιμέλεια: Σπετσιώτης Μ. Γιάννης 
Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής- Μουσικοπαιδαγωγός, Πατσαντζόπουλος Κώστας, 
Καθηγητής Μουσικής- Μουσικοπαιδαγωγός ). 

Με τον όρο μουσική ευαισθησία εννοούμε: 
α) Την ευχάριστη αντίδραση του ατόμου σε κάποιο μουσικό ερέθισμα και 
β) Την ιδιαίτερη εκείνη διάθεση που προκαλείται στο άτομο από το άκουσμα ενός μουσικού 

κομματιού που παίζει κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδάει η ανθρώπινη φωνή. 
Η μουσική ευαισθησία δεν έχει σχέση με τη νοημοσύνη και υπάρχει στους ζωντανούς 

οργανισμούς, ανώτερους και κατώτερους και φυσικά στον άνθρωπο. 
Η μουσική επιδεξιότητα έχει σχέση με το ταλέντο και τη φυσική κλίση. Είναι δύναμη που 

αναπτύσσεται και εξελίσσεται με την άσκηση και χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. 
Άλλο πράγμα λοιπόν η  μουσική ευαισθησία και άλλο η μουσική επιδεξιότητα. Η διαφορά 

αυτών των δύο όρων σε πρακτικό επίπεδο έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για την 
εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και γενικά αποτελεί πολύ δραστικό «φάρμακο» για 
την αγωγή. 

γ)Τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα ή τρυφερά από τα 
άλλα, αντιδρούν και δεν αποχτούν μουσικές εμπειρίες όπως τα ¨κανονικά¨ άτομα. 

Με τη μουσική βοήθεια μπορούν να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν καλύτερα και να 
πραγματοποιήσουν πολύ σημαντικά πράγματα. 

Ορισμένα μάλιστα από αυτά, έχουν και διατηρούν ανυπολόγιστες μουσικές επιδεξιότητες, που 
συνήθως είναι εξασθενημένες ή μπλοκαρισμένες και πολλές φορές καταστρέφονται εξαιτίας της 
αναπηρίας. Όπως λοιπόν, γενικότερα, με την κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση επιδιώκουμε να 
ανακαλύψουμε , να εξελίξουμε και να αναπτύξουμε στο ανώτερο δυνατό επίπεδο τις λανθάνουσες 
δυνάμεις που υπάρχουν στο παιδί, το ίδιο και με τη μουσική αγωγή και εκπαίδευση προσπαθούμε 
τις όποιες μουσικές επιδεξιότητες που υπάρχουν, να τις απαλλάξουμε από τους παράγοντες 
εκείνους που τις καθιστούν δύσκολες έως αδύνατες να εκδηλωθούν. 

Η μουσική είναι μια ουσιαστικά συναισθηματική εμπειρία που μπορεί να συνοδεύσει τον 
άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του, να καθρεφτίσει όλες τις ψυχοσωματικές του 
καταστάσεις και να τον οδηγήσει ακόμη και σε βαθύτερες και ιδιαίτερες προσωπικές συγκινήσεις. 
Είναι γεγονός ότι η ακρόαση μουσικής, όπως και ο χορός, βοηθούν στην έκκριση των λεγόμενων 
«ορμονών της ευτυχίας» που προκαλούν μία αίσθηση ευεξίας. 

Όταν η μουσική διεγείρει το τύμπανο του αυτιού, οι ήχοι ταξιδεύουν μέσω του ακουστικού 
νεύρου στο θάλαμο του εγκεφάλου, τον σταθμό αναμετάδοσης των συναισθημάτων και των 
αισθήσεων. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η εκδήλωση των λεγόμενων θαλαμικών 
αντανακλαστικών όπως: το ρυθμικό χτύπημα του ποδιού, το λίκνισμα, το κούνημα του κεφαλιού, 
οι ρυθμικές κινήσεις των χεριών, παλαμάκια ή και χορός. Με άλλα λόγια αντιδρούμε θετικά ή 
αρνητικά σ’ αυτό που ακούμε. 

Πρόδρομος της μουσικοθεραπείας στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρείται ο παιδαγωγός 
EmileZoques-Dalcroze (1865-1950) o οποίος εφάρμοσε ένα ειδικό πρόγραμμα μουσικής 
εκπαίδευσης, βασισμένο στη ρυθμική αγωγή και στην απευθείας επαφή με τους ρυθμούς του 
ανθρώπινου σώματος. 

Στην αντιμετώπιση του αυτισμού και των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών, η 
μουσικοθεραπεία ως υποστηρικτική παρέμβαση είναι πλέον και στην Ελλάδα ευρέως αποδεκτή. 

Αξιοσημείωτα αποτελέσματα της Μουσικοθεραπείας και παρεμβατικών προγραμμάτων αυτής, 
έχουν παρατηρηθεί σε περιπτώσεις ατόμων με αυτισμό και με αναπτυξιακές διαταραχές, όπως 
ανάπτυξη της συγκέντρωσης, αύξηση του χρόνου προσοχής, κινητοποίηση της περιέργειας και 
του ενδιαφέροντος για μάθηση, βελτίωση ακουστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων κ.α.( Abdi, S, 
Khalessi, M., Khorsandi, M@Gholami B. (2001) Introducing Music as a Means of Habilitation for 
Children.) 

Ωστόσο, αμερικανοί ερευνητές έδειξαν ότι η ακρόαση μιας σονάτας για πιάνο του W.A. 
Mozart (κ. 448), χρησιμοποιήθηκε σα «φάρμακο» για καταστολή κρίσεων σε αυτιστικά και 
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επιληπτικά άτομα (Hughes JR et al(1998). The Mozart Effect on autism and epileptiform activity. 
ClinElectroencephalogram, 29:109-119). 

Στις αυτιστικές διαταραχές, η μουσική χρησιμοποιείται ως μέσο σύνδεσης με τον πνευματικό 
και ψυχικό κόσμο του παιδιού, που για οποιοδήποτε λόγο αποφεύγει τη δημιουργική επαφή με 
τους ανθρώπους και τα αντικείμενα. Η μουσική που αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον και αποτελεί ένα 
ερέθισμα για συναισθηματική επικοινωνία. 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το παιδί στα μουσικά ερεθίσματα, αποκτά προσωπικό και 
διαπροσωπικό νόημα. Μέσα από την ανάπτυξη της μουσικής παιδείας με τον εκπαιδευτικό της 
μουσικής ή το θεραπευτή και τη δυνατότητα για αυτορρύθμιση, το παιδί με αυτισμό μπορεί να 
αισθανθεί άνετα μέσα σε μία σχέση, να εξοικειωθεί στην επικοινωνία και να οργανώσει καλύτερα 
το χώρο και το χρόνο. 

Η Μουσικοθεραπεία στην εφαρμογή της σε παιδιά και άτομα με αυτισμό στοχεύει πρωταρχικά 
στην ενεργοποίηση κοινωνικο-επικοινωνιακών διαδικασιών. Ως γνωστό τα παιδιά με αυτισμό 
μειονεκτούν σημαντικά στον τομέα της κοινωνικής επικοινωνίας, γεγονός που δυσκολεύει την 
ένταξη τους στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. 

Όπως αναφέρει ο Σούλης (Σούλης, Σ. (2008). Ένα Σχολείο για Όλους. Από την έρευνα στην 
πράξη. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 234), «Ειδικότερα, από τη στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων προέκυψε ότι μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας αναφορικά με την συνεκπαίδευση 
παρουσιάζουν ο η μαθητές με αυτισμό.» 

Συνεπώς ένας από τους πρώτους στόχους της μουσικοθεραπείας, είναι η διεύρυνση του βαθμού 
δυσκολιών που παρουσιάζει το παιδί και σε ποιους τομείς εμφανίζει τα πιο έντονα προβλήματα. 

Στην περίπτωση του παιδιού με αυτισμό, οι φωνητικές του εκφράσεις καθώς και οι κινητικές 
του στερεοτυπίες είναι καμιά φορά η μοναδική δυνατότητα του ίδιου να δίνει μορφή στις 
εσωτερικές του θεάσεις, να απεικονίζει τα συναισθήματά του, καθώς και να επικοινωνεί με τους 
άλλους (Τσίρης Γ. (2005) Η χρήση του Μουσικού Αυτοσχεδιασμού για την Ενίσχυση της 
Αλληλεπίδρασης σε Άτομα με Αυτισμό- Μια μελέτη περίπτωσης. Διπλωματική εργασία, Βόλο: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σελ 12-13).  

Η μουσικοθεραπεία και γενικότερα η επαφή με τη μουσική παίζει σημαντικό ρόλο για τα 
παιδιά αυτά και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης τους (Καλύβα Ε. (2005) 
Αυτισμός: Εκπαιδευτικές και θεραπευτικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Παπαζήσης, σελ. 83-96). 

Ο λόγος σχετίζεται με το γεγονός ότι η μουσική: 
- γίνεται κατανοητή χωρίς την ομιλία ή την εικονογράφηση 
- προκαλεί αντίδραση και επικοινωνία 
- προσφέρει και προκαλεί συναισθήματα, 
- προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια και σιγουριά εξαιτίας των κανόνων που τη    
διέπουν (αρχή, τέλος, επανάληψη στο ρυθμό και στη μελωδία). 
 
Με τη χρήση της μουσικοθεραπείας παρατηρείται (Καρτασίδου, Λ., Στάμου, Λ. (επιμέλεια). 

Πρακτικά ημερίδας 20 Μαϊου (2006). Μουσική- Παιδαγωγική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή – 
Μουσικοθεραπεία, Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές.Μουσικός αυτοσχεδιασμός και ειδικές 
ανάγκες. (Καρτασίδου Λευκοθέα. ΤσίρηςΓιώργος), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, σελ. 67-68) : 

1. Βελτίωση της οριοθέτησης και συνείδησης του εαυτού. 
2. Ανάπτυξη της ικανότητας για ενσυνείδητη επικοινωνία και γνωστική ανάπτυξη. 
3. Ανάπτυξη της επικοινωνίας-οπτική επαφή, κοινή προσοχή, σκοπιμότητα, μίμηση, 

παραλλαγή. 
4. Μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς. 
5. Πειραματισμός με τη φωνή. 
6. Μείωση των στερεοτυπιών. 
 
Η μουσικοθεραπεία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της μουσικής που άπτεται της Ιατρικής, 

της Ψυχοακουστικής, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Παιδαγωγικής και των άλλων 
τεχνών (χορός, δράμα, λόγος). 
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Παρόλα αυτά όμως, εφαρμογές της μουσικοθεραπείας παρατηρούνται σε όλους τους τύπους 
της Ειδικής Αγωγής, σε κοινωνικά στρώματα και ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε 
όλους τους τύπους της αναπηρίας. 

Βέβαια τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και αυτισμό δέχονται τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε 
δομές, οι οποίες ακολουθούν εκπαιδευτικούς καθώς και θεραπευτικούς στόχους. Το 2008 
ψηφίστηκε για πρώτη φορά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα 
νομοσχέδιο (Νόμος 3699, άρθρο 12, παράγραφος 3) το οποίο αναγνωρίζει και τη 
μουσικοθεραπεία ως μία από τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις για παιδιά με αυτισμό. Η απόφαση 
αυτή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα θετικό βήμα προς την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες και κυρίως με αυτισμό.  

Θέατρο και Ειδική Αγωγή 

«Αν λοιπόν, το θέατρο προσθέσει στη μαγεία του λόγου που απευθύνεται στο πνεύμα του θεατή, 
τη μαγεία των άλλων μορφών τέχνης (ακόμα και τεχνικής) που απευθύνεται στις αισθήσεις του, όχι 
μόνο θα ανανεωθεί, όχι μόνο θα προσελκύσει ένα καινούργιο κοινό πολύ ποιο πλατύ, αλλά και θα 
εξυψώσει και θα εξευγενίσει με τη δύναμη του Λόγου και του Πνεύματος, τα είδη που σήμερα 
«διασκεδάζουν» το κοινό και συχνά το διαφθείρουν.»  

 Μάριος Πλωρίτης 
 

Αλλά και σύμφωνα με τον Μπρεχτ, το θέατρο είναι μέσο στα χέρια των ανθρώπων για την 
πρόοδο αλλά και για την καταστροφή. Με αφορμή το παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε ότι το 
θέατρο στα χέρια των εκπαιδευτικών είναι μια αληθινή δύναμη, που θα μπορούσε να δώσει 
ώθηση δημιουργικότητας και αλλαγής στο πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, τα παιδιά. 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των εκπαιδευτικών που ασχολούνται 
με τον θέατρο. 

Η θεατρική εκπαίδευση των δασκάλων δεν αποτελεί απλά ένα χόμπι μιας μεμονωμένης 
μερίδας εκπαιδευτικών, αλλά μια ευκαιρία να αναζητηθούν και να βρεθούν τα μέσα ενίσχυσης 
του πολιτισμικού κεφαλαίου.  

Παράλληλα να αναδείξει μία πρακτική που αποτελεί ευκαιρία ανανέωσης του εκπαιδευτικού 
στο σχολείο, αφού θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την τέχνη τόσο για την αισθητική εμπειρία όσο 
και ως εργαλείο πιο βιωματικής μάθησης όλων των μαθημάτων. Επιπλέον αποτελεί κίνητρο για 
να νιώθουν οι μαθητές ευχαρίστηση μέσα από τη διαδικασία του θεάτρου. 

Η θεατρική αγωγή ως όρος προσδιορίζει μια ενότητα θεατρικών δραστηριοτήτων στην 
εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες αυτές είναι ανάλογες με το ηλικιακό επίπεδο, το μαθησιακό 
στάδιο και τη συσσωρευμένη ειδική εμπειρία (Γραμματάς, 2001). Η «δια του θεάτρου» παίδευση 
σημαίνει την εφαρμογή αυτού που ο Αριστοτέλης καθόρισε ως μίμηση. Η μίμηση ήταν ανέκαθεν 
η μητέρα της μάθησης, η μήτρα του πολιτισμού. Ο άνθρωπος μιμείται παίζοντας και μιμούμενος 
παίζει. Ο άνθρωπος μέσα από το θέατρο αναπλάθει τις μορφές του βίου, σχολιάζει, ανατρέπει, 
προβαίνει, σε μια θέαση του κόσμου, τόσο του υποκειμενικού όσο και του αντικειμενικού 
(Κουρετζής, 2008). 

Αρχικά η θεατρική αγωγή στο χώρο της ειδικής αγωγής χρησιμοποιήθηκε το 18ο αιώνα σε 
ψυχιατρεία στην Ευρώπη πιστεύοντας ότι «παίζοντας» οι ψυχικά ασθενείς θα χαλάρωναν και θα 
μειωνόταν το άγχος τους (Casson, 1997). Σήμερα, όμως η θεατρική αγωγή χρησιμοποιείται 
ευρύτερα στο χώρο της ειδικής αγωγής. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι διαπροσωπικές σχέσεις 
και οι καθημερινές αντιδράσεις ελέγχονται και εξετάζονται σε μια παρέμβαση θεατρικής αγωγής 
(Crimmers, 2006). Επίσης, σύμφωνα με τη βρετανική οργάνωση θεατρικής αγωγής (BADth), η 
θεατρική αγωγή είναι μια συνδυαστική μέθοδος εργασίας και παιχνιδιού στην οποία η δράση 
διευκολύνει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη μάθηση, την αντίληψη και την ανάπτυξη. 

Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί μια ευχάριστη δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται από μια 
ομάδα και έχει ως στόχο την εξοικείωση των μελών της με το περιβάλλον, την κοινωνικοποίησή 
τους, τη γνωριμία με το σώμα και τον εαυτό τους και τη ψυχοσυναισθηματική καλλιέργεια 
(Γραμματάς, 2001). Το θεατρικό παιχνίδι διαφέρει από την καθιερωμένη διαδικασία «παιξίματος» 
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ενός θεατρικού κειμένου, δεν αποτελεί στείρα αναπαράσταση ενός κειμένου, αλλά συγκροτεί ένα 
χώρο δράσης, όπου το παιδί αναπαράγει, βιώνει και αναπαριστά με το παιχνίδι τον ιδιαίτερο 
φαντασιακό και τον ψυχικό του κόσμο. Στο θεατρικό παιχνίδι δεν υπάρχει ούτε το κείμενο ούτε 
ρολόι (Σαρρής, 2002). 

Οι τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού στοχεύουν στην ψυχαγωγία και επικοινωνία των μελών 
μέσα από τα αισθήματα, τον αυθορμητισμό, τη λεκτική και κινητική έκφραση, τη φαντασία και τη 
συνεργασία (Μουδατσάκις, 1994 & Σέξτου, 1998). 

Το θεατρικό παιχνίδι σημαίνει ομαδικό παιχνίδι και ως τέτοιο ενισχύει την κοινωνικοποίηση 
των μελών του (Κουρετζής, 2008). Η υποχρέωση της ομαδικής δουλειάς και απόλαυσης 
θεμελιώνει τη δημιουργική επαφή των παιδιών σε ομάδες εργασίας όπου όλοι είναι ισότιμοι 
πομποί και δέκτες ερεθισμάτων (Σέξτου, 1998). 

Τα θέματα με τα οποία ασχολείται το θεατρικό παιχνίδι δεν είναι καθορισμένα αλλά 
αναπαράγονται από τα ίδια τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συνήθως σχετίζονται με τα 
προσωπικά βιώματα, κοινωνικά και φανταστικά γεγονότα των παιδιών ή ακόμη μπορεί να 
σχετίζονται με λαϊκές παραδόσεις, θρύλους και παραμύθια. 

Σύμφωνα με τον Κουρετζή (2008) το θεατρικό παιχνίδι στηρίζεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα: 
το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το αισθητικό και το παιδευτικό και έχει επίδραση σε όλους τους 
τομείς ανάπτυξης: γνωστικό, αισθητικό, ψυχοκινητικό, ψυχοσυναισθηματικό και κοινωνικό. 
Δηλαδή το θεατρικό παιχνίδι συντελεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

Το θεατρικό παιχνίδι χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Με το 
θεατρικό παιχνίδι ο εμψυχωτής οργανώνει «παρεμβατικό-παιδαγωγικό παιχνίδι», βοηθάει στην 
ωρίμανση υπανάπτυκτων δυνάμεων των μαθητών στο ψυχολογικό, αισθητικό, παιδευτικό και 
στον κοινωνικό τομέα (Καλαντζής, 1985). Το θεατρικό παιχνίδι έχει αρκετά στοιχεία τα οποία το 
καθιστούν κατάλληλη μέθοδο για τη διδασκαλία και πρακτική των κοινωνικών δεξιοτήτων στα 
άτομα με νοητική υστέρηση. 

Καθώς λοιπόν το θεατρικό παιχνίδι στηρίζεται στη δυναμική της ομάδας μπορεί να προωθήσει 
τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με νοητική στέρηση. Συγκεκριμένα, το θεατρικό παιχνίδι 
αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης, αφού κάθε άτομο που συμμετέχει σ’ αυτό 
κινείται, μιλάει, πράττει, ασκεί και δέχεται επιρροή από τις πράξεις και τη συμπεριφορά των 
άλλων μελών της ομάδας (Κοντογιάννη, 2000). 

Παράλληλα η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών κρίνεται 
ιδιαίτερα πολύτιμη και αποκτά ζωτική σημασία όταν σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από και για τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες συμβάλλοντας στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Η θεατρική αγωγή δεν είναι μόνο ψυχαγωγία. Είναι μία σύνθετη δημιουργική και συλλογική 
τέχνη που εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής. Οι οδηγίες που δίνονταν από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του «Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών» 
διευκρινίζουν ότι η θεατρική παιδεία έχει στόχο την καλλιέργεια των φυσικών, διανοητικών και 
ψυχικών ικανοτήτων των μαθητών αλλά και ως καλλιτεχνική δραστηριότητα το θέατρο προβάλλει 
τον παιδευτικό του χαρακτήρα καθώς είτε με τη μορφή πρακτικής άσκησης, είτε με τη μορφή 
θεατρικού παιχνιδιού, είτε με πιο σύνθετους κώδικες θεατρικής επικοινωνίας, όπως είναι η 
παράσταση, το παιδί έρχεται σε επαφή με τη θεατρική γλώσσα και τη συμβολοποίηση του 
σώματος του λόγου, του χώρου και του χρόνου. 

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής, (Π.Δ. 301/96, 
ΦΕΚ 208 Α’, 29-08-1996), η θεατρική αγωγή αποτελεί βασική επιδίωξη στην εκπαιδευτική 
ολοκλήρωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες βρίσκουν μέσω της 
δραματικής τέχνης την ταυτότητα τους, την εξερευνούν και εντοπίζουν την καταπίεση που 
αισθάνονται (Jennings, 1973). 

O Boal, (1995) και Κοντογιάννη, (2000) διερεύνησε το δυναμικό της δραματικής πράξης με 
σκοπό να απελευθερώσει το άτομο από την καταπίεση που αισθάνεται από τους φόβους του, τις 
δυσκολίες επικοινωνίας του με τους άλλους και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 
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Οι Matson, Kazdinκαι Esveldt-Dawson (1980) υποστήριξαν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες 
παιδιών με νοητική καθυστέρηση που έμεναν σε θεραπευτική μονάδα βελτιώθηκαν σημαντικά 
μέσα από τη δραματική τέχνη.  

Τέλος, ενισχύεται η θέση ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη μάθηση μέσα 
από εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης που τους δίνουν τη δυνατότητα να βιώνουν καταστάσεις 
της καθημερινής ζωής μέσα από τη χρήση θεατρικού παιχνιδιού, ζωγραφικής και μουσικής. 

Μέσα σε τέτοια εκπαιδευτικά πλαίσια το παιδί αυτό ξεχωρίζει για τις ικανότητες του και όχι 
για τις ανικανότητες του και εκπαιδεύεται ως μία ξεχωριστή οντότητα που έχει δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και κυρίως δικαίωμα στην ίδια τη ζωή. 

Συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι οι εικαστικές τέχνες γίνονται αναμφισβήτητα γέφυρες 
επικοινωνίας ανάμεσα στη διδακτική πρακτική και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, γίνονται 
θεραπείες που απευθύνονται σε όλους τους μικρούς και μεγάλους, άτομα με ειδικές ανάγκες 
καθώς και άτομα με ψυχοσωματικά προβλήματα. Δίνουν την ευκαιρία στον άνθρωπο να ξαναγίνει 
δημιουργός, να εγκαταλείψει το στάδιο της θέασης και να ανυψωθεί στο επίπεδο του καλλιτέχνη. 
Να μην είναι μόνο παθητικός αποδέκτης πηγαίνοντας σε γκαλερί, σε χορευτικές παραστάσεις ή 
συναυλίες, αλλά να γίνει δημιουργικός πομπός, που θα στέλνει τα δικά του καλλιτεχνικά 
μηνύματα. 

Τελειώνοντας ταυτίζουμε τις αναζητήσεις μας και την ερμηνεία των ευρημάτων της με το έργο 
της Dorothy Meathcote η οποία μετά από μία τριαντάχρονη ερευνητική αλλά και πρακτική 
ενασχόληση με το θέατρο στην εκπαιδευτική διαδικασία λέει: «Πρέπει να ξεκινήσουμε μία 
διαδικασία στα σχολεία μας, όπου κάθε στιγμή, κάθε φορά προσθέτουμε ένα νέο στοιχείο στα 
παιδιά μας, τέτοιο που να έχει μία συγκεκριμένη επίδραση: να σπάει όλη την προηγούμενη 
κατανόηση του κόσμου σε μία νέα εμπειρία, σε μία νέα θέαση. Αυτό σημαίνει να λαμβάνεις 
παιδεία. Η στιγμή που όλη η γνώση που έχεις αποκτήσει οξύνεται σε μια νέα παράθεση. Το 
Θέατρο, οι Εικαστικές τέχνες και η Μουσική έχουν τη δύναμη να προσφέρουν «συγκλονισμό» 
στην ανθρώπινη εμπειρία ώστε το παιδί να μπορέσει να μπει σε μία νέα ερμηνεία και νέα θέαση 
του κόσμου μέσω αυτού.» (Healthcote, 1976:122). Αυτό είναι σημαντικό να αποτελεί πρώτα απ’ 
όλα εμπειρία των εκπαιδευτικών. 
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Περίληψη 

Στοχεύοντας στην δημιουργία μιας πλήρους εκπαιδευτικής ενότητας και την εξοικείωση των μαθητών με 
την έννοια του βιομιμητισμού μέσα από την αλυσιδωτή αντίδραση της παρατήρησης – πειράματος – 
γνώσης – εφαρμογής – διεπιστημονικότητας, παρουσιάζουμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα συνεργασίας 
μεταξύ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και των Εκπαιδευτηρίων  Δούκα. Η ιδιαιτερότητα και η πρωτοτυπία του 
προγράμματος έγκειται στο ότι με έναυσμα τον βιομιμητισμό και την πρόκληση για την πρακτική εφαρμογή 
της μοναδιαίας κυψελίδας φωτοβολταϊκών συστημάτων στο εργαστήριο, το πειραματικό και εργαστηριακό 
πρόγραμμα αφορά την κάθε τάξη, είναι ξεχωριστό και έτσι τροποποιημένο ώστε να ξεκινά από τις 
υπάρχουσες γνώσεις και να οδηγεί στην απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών. 
Λέξεις κλειδιά: Βιωματική εκπαίδευση, βιομιμητισμός 

Εισαγωγή 

Η μάθηση είναι αποτέλεσα μιας σύνθετης διεργασίας, βιολογικής και πνευματικής, που έχει 
μελετηθεί από διάφορες επιστήμες όπως παιδαγωγική, φυσιολογία, ψυχολογία ιατρική και άλλες. 
Σύμφωνα μάλιστα με έναν ορισμό του  Gagné  (Gagné, 1975) «η μάθηση είναι η διαδικασία που 
υποβοηθά τους οργανισμούς να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους µε ένα μόνιμο τρόπο. Η 
αλλαγή ή τροποποίηση αυτή γίνεται αντιληπτή από το ίδιο το πρόσωπο που μαθαίνει, αφού από τη 
στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί η μάθηση, θα είναι σε θέση να εκτελεί ορισμένες πράξεις που 
δεν θα μπορούσε να κάνει προηγουμένως.» 

Στη σχολική ζωή των μαθητών πολλά μαθήματα συντελούν στη διαδικασία της μάθησης. Ένα 
από αυτά (και αναφέρεται κυρίως λόγω της βιωματικής της ιδιαιτερότητας) είναι και η Βιολογία. 
Η Βιολογία ορίζεται ως ένα πολυμορφικό πεδίο γνώσεων με κύριο αντικείμενο έρευνας και 
μελέτης όλων των φυσικοχημικών όψεων των έμβιων όντων. Πρόκειται για την επιστήμη που 
μελετά τη δομή, τη λειτουργία και τη συμπεριφορά των ζωντανών οργανισμών, καθώς και  τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον.  

Από την άλλη, βιομιμητισμός είναι ο κλάδος της επιστήμης που έχει ως στόχο την άντληση 
ιδεών από την παρατήρηση των δομών και τις λειτουργίες βιολογικών συστημάτων και της φύσης 
γενικότερα, για το σχεδιασμό κατασκευών, εξαρτημάτων και μηχανών. Υπό αυτό το πρίσμα, το 
μάθημα της Βιολογίας μέσα από τη ματιά του βιομιμητισμού, μπορεί να μάθει τα παιδιά να 
μελετούν και να διδάσκονται από τη φύση, δίνοντας λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα. Να 
κάνει δηλαδή τη μάθηση βιωματική.  
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Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα 
από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, και την απομνημόνευση της  «ύλης» (Καμαρινού 1998, Τριλίβα 
& Αναγνωστοπούλου, 2008).  Η βιωματική μέθοδος πράγματι, επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή 
των παιδιών στη μάθηση θεωρώντας σημαντικές τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις ερωτήσεις 
και απορίες των μαθητών.  Επιπλέον, οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες τα βιώματά τους, θέτουν 
τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν. Τέλος, τα παιδιά μαθαίνουν να 
προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για τις καινούριες εμπειρίες τους και αναπτύσσουν τον 
αναστοχασμό (Δεδούλη, 2002).  

Στη βιωματική λοιπόν διδασκαλία σημασία δίνεται στην επίλυση προβλημάτων και στις 
εμπειρίες της πραγματικής μας ζωής. Εκείνο που χαρακτηρίζει τελικά το φαινόμενο της 
βιωματικής μάθησης, είναι η περιέργεια και η επιθυμία, που δημιουργούν το κίνητρο και το 
ενδιαφέρον για τη νέα γνώση.  

Στο Γυμνάσιο, η Βιολογία διδάσκεται και στις τρεις τάξεις. Στην Α΄ Γυμνασίου είναι δίωρο 
μάθημα, ενώ στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου είναι μονόωρο.  Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα ένα 
ολοκληρωμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών κάνει το μάθημα της Βιολογίας βιωματικό και 
ιδιαίτερα ελκυστικό. Οι μαθητές πράγματι, λατρεύουν τα πειράματα. Όπως μάλιστα με 
ενθουσιασμό έχει αναφέρει ο Dean Madden,  διευθυντής του Εθνικού Κέντρου για την 
Εκπαίδευση στη Βιοτεχνολογία του  Dartmouth «τα παιδιά λατρεύουν να λερώνουν τα χέρια τους 
στο εργαστήριο, και όσο πιο απλό είναι ένα πείραμα, τόσο το καλύτερο».  Τα παιδιά βρίσκουν πιο 
ενδιαφέρουσα τη διερεύνηση της πρακτικής επιστήμης που κρύβεται πίσω από τις πρωτοποριακές 
τεχνολογίες. Και είναι αυτό πολύ σημαντικό ιδιαίτερα στις μέρες μας επειδή οι πολίτες του αύριο 
πρέπει - όσο ποτέ άλλοτε - να είναι ικανοί να λάβουν αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους 
και να αλλάξουν μεθόδους που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ίδια τους τη βιωσιμότητα.  

 Έχοντας όλα αυτά υπόψη, αναζητήσαμε επιπλέον τρόπους μάθησης και αξιοποίησης της 
επιστήμης της Βιολογίας στην πραγματική ζωή και συμπεριφορά των μαθητών με άξονα τον 
βιομιμητισμό και την πολυθεματικότητα. Το εργαστήριο Δομικών Μελετών Βιομορίων και 
Φαρμάκων με Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR) του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και 
Εφαρμογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, και πιο συγκεκριμένα η Δρ. Μαρίνα Σαγνού, 
Ερευνήτρια Γ΄ Βαθμίδας και υπεύθυνη προβολής του Ινστιτούτου με εμπειρία στο σχεδιασμό και 
την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις 
αναζητήσεις μας και έτσι δημιουργήθηκε ένα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργασίας    μεταξύ του 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και των Εκπαιδευτηρίων  Δούκα, ξεχωριστό για κάθε τάξη του 
Γυμνασίου. 
Σκοπός αυτής της δράσης ήταν οι μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια του βιομιμητισμού 

και την αλυσιδωτή αντίδραση της παρατήρησης – πειράματος – γνώσης – εφαρμογής - 
διεπιστημονικότητας. 
 
Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος: 
Οι  μαθητές να μπορούν : 
 Να αναγνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το φαινόμενο του βιομιμητισμού. 
 Να διερευνούν διάφορες οπτικές ενός πειράματος. 
 Να παρατηρούν.  
 Να διατυπώνουν ερωτήματα, να κάνουν υποθέσεις και να τις ερευνούν. 
 Να παρουσιάζουν τεκμηριωμένα τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. 
 Να συνεργάζονται.  
 Να μεταφέρουν τη γνώση που απέκτησαν και στους συμμαθητές τους.  

 
Η ιδιαιτερότητα και η πρωτοτυπία του προγράμματος περιγράφεται σχηματικά στο Σχημα 1. 

Με έναυσμα τον βιομιμητισμό και την πρόκληση για την πρακτική εφαρμογή της μοναδιαίας 
κυψελίδας στο εργαστήριο, το πειραματικό και εργαστηριακό πρόγραμμα που αφορά την κάθε 
τάξη, είναι ξεχωριστό και έτσι τροποποιημένο ώστε να ξεκινά από τις υπάρχουσες γνώσεις και να 
οδηγεί στην απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών. 
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Πειραματικές διαδικασίες ανά τάξη 
Η Βασική εφαρμογή του βιομιμητισμού στηρίχθηκε στο φαινόμενο της φωτοσύνθεσης. Μια 

διαδικασία που οι μαθητές διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, αναλύεται 
διεξοδικότερα στην Α΄ Γυμνασίου και προχωρώντας στις τάξεις του Γυμνασίου και με την 
επιπλέον γνώση και άλλων επιστημονικών πεδίων (Χημείας, Φυσικής), γίνεται περισσότερο 
κατανοητή από τους μαθητές. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
δομήθηκε διαφορετικά για κάθε μια τάξη. Πιο συγκεκριμένα, 

 Στην Ά Τάξη πραγματοποιήθηκε «Απομόνωση χλωροφύλλης από σπανάκι»:  
Οι μαθητές ζύγισαν, έκαναν εκχυλίσεις, φίλτραραν με διαφορετικές τεχνικές, εκχύλισαν και 

απομόνωσαν σε στερεή μορφή τις χρωστικές από τα φύλλα του σπανακιού και τέλος έφτιαξαν 
διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν ως φωτοευαισθητοποιητές. 

Διδακτικοί στόχοι 
Σκοπός του πειράματος είναι η διαπίστωση και παραλαβή σε στερεά κατάσταση των 

οργανικών χρωστικών του φύλλου, η δημιουργία διαλυμάτων διαφορετικής 
συγκέντρωσης, η δράση τους ως φωτοευαισθητοποιητές στην κυψελίδα και ο 

συσχετισμός της συγκέντρωσης με την ικανότητα δέσμευσης και παραγωγής ενέργειας. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

1. Παρουσιάστε σε πίνακα τα αποτελέσματά σας. 
2. Με τη χρήση σχεδίου ή/και περιγραφής περιγράψτε τις τεχνικές: εκχύλιση και 

rotary evaporator. 
3. Τι δομή έχει η χλωροφύλλη και γιατί μπορεί να δράσει σαν 

φωτοευαισθητοποιητής????  
4. Τι συμπεράσματα βγάλατε από τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ρεύματος 

στην κυψελίδα???? 
 
 Στη Β΄ Τάξη πραγματοποιήθηκε «Διαχωρισμός συστατικών μείγματος με 

χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας:  
Οι μελέτες έδειξαν ότι το εκχύλισμα της κουρκουμίνης (αυτό που είναι και εμπορικά 

διαθέσιμο ως συμπλήρωμα διατροφής) αποτελεί ένα μείγμα από τρεις δομικά συναφείς ενώσεις, 
οι οποίες και έχουν έντονο κιτρινοπορτοκαλί χρώμα. Με τη χρήση της χρωματογραφίας, αφού 
έγινε πρώτα παρουσίαση της χρωματογραφίας χαρτιού οι μαθητές ξεχώρισαν  και απομόνωσαν 
κάθε μια από τις τρεις αυτές ενώσεις. Στο τέλος και πάλι χρησιμοποιήθηκαν ως 
φωτοευαισθητοποιητές. 

Διδακτικοί στόχοι 
Σκοπός του πειράματος είναι η κατανόηση της έννοιας του μείγματος και τη σύνδεσή 

του με τους όρους μόριο-ένωση-χημική δομή, της συσχέτισης της χημικής δομής με τις 
ιδιότητες των μορίων και η δυνατότητα διαχωρισμού ενώσεων με την τεχνική της 

χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

1. Τι παρατηρείται συγκρίνοντας τις 4 διαφορετικές πλάκες χρωματογραφίας??? 
2. Πόσες τελικά συναφείς ενώσεις υπάρχουν στην εμπορικά διαθέσιμη σκόνη 

κουρκουμίνης??? 
3. Ποιες είναι οι δομές των συναφών αυτών ενώσεων???  
4. Τι παρατηρείται σχετικά με τη δομή τους και τη χρήση τους ως 

φωτοευαισθητοποιητές και τι συμπεράσματα βγάλατε από τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων του ρεύματος στην κυψελίδα???? 

 Στην Γ΄ Τάξη πραγματοποιήθηκε «Οργανική σύνθεση»:  
Το φυσικό προϊόν ισατίνη όταν αντιδράσει με την ειδική ομάδα των ημικαρβαζιδίων 

σχηματίζεται σχεδόν άμεσα έντονα χρωματισμένη ένωση. Αυτή την ένωση συνέθεσαν οι μαθητές 
στο εργαστήριο, που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε επίσης ως φωτοευαισθητοποιητής. 
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Διδακτικοί στόχοι 

Σκοπός του πειράματος είναι η κατανόηση της μοριακότητας μιας χημικής αντίδρασης, η 
παρατήρηση της αλλαγής των ιδιοτήτων μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων και η σχέση 

δομής και ιδιοτήτων των ενώσεων.  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

1. Προσπαθήστε να αποτυπώσετε τη χημική αντίδραση μεταξύ των ενώσεων 
isatin/fluoroisatin και Phenylthiosemicarabazide για τη δημιουργία ενός 
Phenylthiosemicarabazone. 

2. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος του οξικού οξέως??? 
3. Τι χρώμα είχαν τα αντιδρώντα?? Τι χρώμα τα προϊόντα?? Παρουσιάστε τα 

αποτελέσματά σας σε έναν πίνακα συμπεριλαμβάνοντας και το χρώμα της ένωσης που 
εξετάσατε. 

4. Τι συμπεράσματα βγάλατε από τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ρεύματος στην 
κυψελίδα???? 

 
 

Συζήτηση-Συμπεράσματα  

Μέσα από τις πιο πάνω δράσεις, τελικά οι μαθητές έμαθαν και εξοικειώθηκαν με το φαινόμενο 
του βιομιμητισμού και εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι, κάτι τόσο απλό που γίνεται 
καθημερινά στη φύση (όπως η φωτοσύνθεση) μπορεί να είναι η λύση για καθημερινές τους 
ανάγκες πολύ πιο αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ήταν εντυπωσιακός ο θαυμασμός 
τους όταν είδαν, οι μικροί φωτοβολταϊκοί συλλέκτες που έφτιαξαν από τη χλωροφύλλη του 
σπανακιού για παράδειγμα,  να παράγουν ηλεκτρισμό που μέτρησαν στο εργαστήριο! 

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν και άλλες δεξιότητες των μαθητών: έμαθαν να εκφράζουν τις 
αντιλήψεις τους για το θέµα που εξέταζαν κάθε φορά, έθεταν ερωτήματα για το τι γνώριζαν έως 
τώρα και το τι θα ήθελαν να μάθουν επιπλέον για το βιομιμητισμό, αλλά και µε ποιον τρόπο.  
Ήρθαν σε επαφή µε διάφορες μορφές αναζήτησης, παρατήρησης, εργαστηριακής άσκησης, 
περιγραφής και καταγραφής στοιχείων σε συνεργασία µε τους συμμαθητές τους.  Εφάρμοσαν  
σκεπτικό για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν στο πείραμα.   Μοιράζονταν  τις  
ιδέες τους µε αυτές των συμμαθητών τους.  Έμαθαν να  συνδέουν τη νέα µε τις προηγούμενες 
γνώσεις τους.  Χρησιμοποίησαν  ό,τι είχαν μάθει για να εξηγήσουν  γεγονότα ή ιδέες και 
αποτελέσματα.  Μπόρεσαν να εκφράσουν τις γνώσεις τους και να εφαρµόσουν τις νέες δεξιότητες 
που κατακτούν.  Σύγκριναν τα αποτελέσµατά τους µε αυτά των συμμαθητών τους και τα 
αξιολόγησαν μαζί µε τους ερευνητές του εργαστηρίου. Ένιωσαν μέρος της μεγάλης ιδέας και των 
εφαρμογών του εργαστηρίου. Τέλος, κατάφεραν να μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους 
στην υπόλοιπη τάξη με έναν αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο και όλοι μαζί πια να 
αξιολογήσουν τη δράση. 

Στην εποχή μας η δημιουργία εκπαιδευτικών μοντέλων, ο ρόλος τους και η χρησιμότητά τους 
στην εκπαίδευση αποτελεί κέντρο έρευνας πολλών επιστημών. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των 
Thulstrup (2004) και για να πετύχουμε τη σύνδεση της επιστημονικής εκπαίδευσης με τον 
πραγματικό κόσμο πρέπει να επιλύσουμε προβλήματα των Φυσικών Επιστημών και της 
Τεχνολογίας όπως: α) κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, β) ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης, γ) διαθεματικότητα. Στην ίδια περίπου φιλοσοφία αναφέρεται και η προσέγγιση του 
Gilbert (2004) σχετικά με την ανάγκη «αυθεντικής» εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών. 

Έγινε αντιληπτό ότι η επιστημονική μέθοδος που ακολουθήθηκε: <Παρατήρηση, Υπόθεση, 
Σχεδιασμός πειράματος, συλλογή δεδομένων, ανάλυση &ερμηνεία δεδομένων, συμπεράσματα, 
θεωρία> έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα του αναστοχασμού και της κριτικής μάθησης.  

Μέσα από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα της συνεργασίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και 
των Εκπαιδευτηρίων Δούκα τελικά επιτελέσθηκαν οι αρχές της Βιωματικής μάθησης, όπως πολύ 
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σωστά ανέφερε και ο Κομφούκιος: «Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και μπορεί να θυμηθώ. 
Κάνε με να συμμετάσχω και θα καταλάβω…». 
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Ζ 

Ζαχαρής Κωνσταντίνος, 613 
Ζήκος Νίκος, 546 
Ζησοπούλου Αθηνά, 1033 
Ζησοπούλου Βασιλική, 982 
Ζησοπούλου Ελένη, 1032 
Ζυγούρης Επ. Φώτιος, 667 
Ζωγόπουλος Ευστάθιος, 118 

Η 

Ηλίας Ιωάννης, 756 

Θ 

Θανασούδα Ευαγγελία, 724 
Θεοδοσέλη Κατερίνα, 962 
Θεολογίδου Γιώτα, 216 
Θεολόγου Ευαγγελία, 17 

Κ 

Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, 128, 858 
Καλιούνη Ελένη, 435 
Κάλλη Ειρήνη, 387 
Καλλιάρας Κωνσταντίνος, 161 
Καλογρίδη Σοφία, Δρ.,, 864 
Καμπούρη Βασιλική, 595 
Κανέρνη Διονυσία, 1032 
Καννά Ελένη, 675 
Καραβασίλης Ιωάννης, 962 
Καραγεώργου Αργυρούλα, 1042 
Καραγιάννη Δήμητρα, 778 
Καραγκιαούρη Φωτεινή, 682 
Καραθανάση Ζαχαρένια, 595 
Καραθάνου Ανθή, 17 
Καράλη Ελένη, 756 
Καραμάνου Μαρίνα, 63 
Καρρά Ελένη, 182 
Καρυώτη Σοφία, 1033 
Κατσίγιαννη Ευγενία, 998 
Κατσούλας Παύλος, 63 
Κίτσου Σοφία, 603 
Κοκοζίδου Αικατερίνη, 256 
Κολλάτου Μαρίνα, 72 
Κομματάς Βασίλειος, 413 
Κομνηνός Δημήτριος, 589, 771 
Κόμπος Κωνσταντίνος, 305 
Κοντογεωργίου Ασημίνα, 813 
Κόπτσης Αλέξανδρος, 319, 475 
Κοταδάκη Μαριάνθη, 53 
Κοτρίδης Ανδρέας, 881 
Κουκώλη Μαρία, 642 
Κούλη Όλγα, 105 
Κουμπιάς Λ. Εμμανουήλ, 422 
Κουτλή Παναγιώτα, 405 

Κουτσομητρόπουλος Δημήτριος, 626 
Κουφοπούλου Πηνελόπη, 906 
Κοψιδάς Οδυσσέας, 555 
Κρατημένου Σταυρούλα, 589 
Κρεμμύδα Βασιλική, 282 
Κρυσταλλίδου Φωτεινή, 1007 
Κτιστάκης Δημήτριος, 134 
Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος, 675 
Κωνσταντίνα Γεωργιάδου, 504 
Κωνσταντινίδου Καλλιόπη, 493 
Κωτούλας Λεωνίδας, 982 
Κωφού Ιφιγένεια, 26 

Λ 

Λάζος Παναγιώτης, 709 
Λαμπίρη Μαρία, 716 
Λεοντοπούλου Παρασκευή, 906 
Λιαργκόβας Παναγιώτης, 771 
Λιάσκου Ιωάννα, 595 
Λιβαθινού Σταυριανή, 1032 
Λιούγκας Βαγγέλης, 387 
Λογιώτης Γεώργιος, 574 
Λούκας Ηλίας, 82 
Λουκοπούλου Ελένη, 595 
Λυμπεράκη Κατερίνα, 716 
Λυμπεροπούλου Ελένη, 651 
Λύρη Αναστασία, 675 

Μ 

Μαγδαληνού Καλλιόπη, 493 
Μακροδήμος Νικόλαος, 366 
Μαλέτσκος Αν. Αθανάσιος, 667 
Μαλλοπούλου Δήμητρα, 288 
Μάνη Αναστασία, 40 
Μαντέλου Φωτεινη, 1032 
Μανωλάκης Χρήστος, 405 
Μαργαρίτη Αδαμαντία, 580 
Μαργαρού Ελένη, 523 
Μαργώνης Χρήστος, 595 
Μαριόλα Μαρία, 319 
Μαρούδα Ελισάβετ, 858 
Ματζάκος Πέτρος, 153 
Ματζαρλή Μερόπη, 405 
Ματθαιάκη Ειρήνη, 1032 
Ματσιώρη Άννα, 523 
Μαυρομάτης Γεώργιος, 906 
Μαυρομματίδης Ανέστης, 828 
Μαυρομματίδου Σταυρούλα, 828 
Μελετάκος Παναγιώτης, 906 
Μηλιωρίτσας Ευάγγελος, 507, 734 
Μηλιωρίτσας Θωμάς, 507 
Μιντιλογλίτη Ιωάννα, 134 
Μιχαηλίδης Τάσος, 546 
Μιχαλάρου Κυριακή, 1032 
Μιχελαράκης Ιωάννης, 821 
Μουζάκη Δέσποινα, 1026 
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Μπακή Ευθαλία, 1032 
Μπάλιος Απόστολος, 273 
Μπαλτήρα Κατερίνα, 387 
Μπατάλα Κωνσταντίνα, 442 
Μπέλτσου Μαριαλένα, 387 
Μπογιατζίδης Ευθύμιος, 105 
Μπόνια Βελησσαρία, 310 
Μποσδελεκίδης Στράτος, 273 
Μπραγιάντση Αθανασία, 580 
Μυσιρλάκη Σοφία, 387 

Ν 

Νίκα Αικατερίνη, M.Ed.,, 864 
Νταβαρούκα Γεωργία, 336 
Ντέρτσου Ειρήνη, 716 
Ντούβλης Σπυρίδων, 613 
Ντούρας Κωνσταντίνος, 82 

Ξ 

Ξανθίδου Πηνελόπη, 273 
Ξανθόπουλος Νικόλαος, 763 

Ο 

Οικονομάκη Βάσω, 387 
Οικονόμου Γαρυφαλλιά, 396 

Π 

Παλάζη Χρυσάνθη, 724 
Παλάντζας Γ. Ιωάννης, 539 
Παναγιωτίδου Σοφία-Μαρία, 343 
Παναγόπουλος Νικόλαος, 921 
Παπαδάκης Δημήτριος, 138, 450 
Παπαδάκης Σπυρίδων, 366 
Παπαδημητρίου Μαρία, 343 
Παπαδόπουλος Ισαάκ, 17 
Παπαδοπούλου Αναστασία, 63 
Παπαδοπούλου Γεωργία, 913 
Παπαδοπούλου Πηνελόπη, 580 
Παπαδοπούλου Σοφία-Αρετή, 1052 
Παπαϊωάννου Βάιος, 190 
Παπανικολάου Ελισσάβετ, 105 
Παπαρούση Μαρίτα, 336 
Παπατριανταφύλλου Αντωνία, 574 
Παπίστας Φώτιος, 98 
Παπουτσάκη Καλλιόπη, 1032 
Παρταλά Δέσποινα, 1032 
Παυλικάκης Γεώργιος, 906 
Περγάντη Δωροθέα, 1052 
Περπερίδης Παύλος, 618 
Πέτσας Νικόλαος, 682 
Πιέρρου Γεωργία, 190 
Πλακούδα Αικατερίνη, 763 
Πουγαρίδου Παρασκευή-Αναστασία, 327 

Πουλτίδης Σταύρος, 889 
Πούρικας Χρήστος, 989 

Ρ 

Ραβασόπουλος Γιώργος, 943 
Ρακιτζής Χρήστος, 872 
Ρουμπίδης Χρήστος, 475 

Σ 

Σαγνού Μαρίνα, 1052 
Σαγρή Μαρία, 1026 
Σαρμονικά Μαριάνθη, 897 
Σαχινίδης Ελευθέριος, 555 
Σάχου Μαρία-Ελένη, 517 
Σισμανίδου Ειρήνη, 889 
Σκένδου Βασιλική, 580 
Σκουρτσή Άννα-Μαρία, 153 
Σουρίδη Παναγιώτα, 836 
Σταβάρα Χαρίκλεια, 633 
Στασινοπούλου Ευσταθία, 484 
Στέφου Λουκία, 651 
Στυλιανοπούλου Χαρά, 387 
Σύβακα Τριανταφυλλιά, 523 
Σωτηριάδου Λαμπριανή, 565 
Σωτήρχου Μ. Φωτεινή, 396 

Τ 

Ταμπάκη Καλλιόπη, 273 
Ταξίδης Χρήστος, 319 
Ταραλάικου Ευτέρπη, 952 
Τασιοπούλου Παρασκευή, 928 
Τάσιου Αντιγόνη, 455 
Τερτίπη Ελένη, 595 
Τζημαγιώργη Δήμητρα, 413 
Τζιάφα Στυλιανή, 273 
Τζουνοπούλου Παναγιώτα, 881 
Τζωρμπατζάκης Νικόλαος, 91 
Τιμπλαλέξη Χαρίκλεια, 8 
Τιριακίδου Ηλέκτρα, 821 
Τόλη Παρασκευή, 799 
Τοροσιάδου Ευγενία, 998 
Τριάντου Ευαγγελία, 161 
Τσαλαβρέτα Γεωργία, 357 
Τσαλαβρέτα Ευαγγελία, 357 
Τσιγκερλιώτη Άννα, 1033 
Τσίρμπα Χρυσούλα, 266 
Τσίτου Φαίη, 709 
Τσιώμου Αναστασία, 357 
Τσογλής Κωνσταντίνος, 266, 288 
Τσούνη Βασιλική, 936 
Τσούνης Γεώργιος, 936 
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Φ 

Φαλιάγκας Αθανάσιος, 246 
Φανάρας Βασίλειος, 501 
Φιλιππάκη Αμαλία, 442 
Φιλιππίδης Κωνσταντίνος, 26 
Φλώρου Αικατερίνη, 580 

Χ 

Χάλδα Βάγια, 428 
Χαρατζόπουλος Παναγιώτης, 906 

Χαρδαλούπα Ιωάννα, 785 
Χατζηαντωνίου Παναγιώτης, 134 
Χατζηλία Ευφροσύνη, 580 
Χατζημπύρος Βασίλειος, 982 
Χατζηπαντελή Αθανασία, 111 

Ψ 

Ψυχογυιού Ευαγγελία, 1007 

 


