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Εισαγωγικό σημείωμα 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  

«Κρατάτε στα χέρια σας» τα πρακτικά του Πανελλήνιου Διαδικτυακού Επιστημονικού Συνεδρίου -

Συμποσίου «Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Η διαχείριση της σχολικής τάξης».  

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής, θεσμός υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και του σχολείου εν γένει, έχει 

διαπιστώσει, από τη διαρκή επαφή με την  εκπαιδευτική πράξη, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 

στη διαχείριση της τάξης, τα οποία, με τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τα τελευταία 

δέκα χρόνια, έχουν οξυνθεί. 

Προκειμένου, λοιπόν, να συμβάλει στην ανάδειξη επιστημονικά τεκμηριωμένων και παιδαγωγικά 

αποτελεσματικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση  των προβλημάτων διαχείρισης της τάξης, 

διοργάνωσε το Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο-Συμπόσιο, σε συνεργασία με τα  

Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Χαροκόπειο, Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ,  από 20 ως 22 Νοεμβρίου 2020.  

Τα θέματα που εθίγησαν από τους ομιλητές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων διαχείρισης 

της τάξης, όπως η δημοκρατία και τα δικαιώματα του  παιδιού στο σχολείο, η σχολική βία και ο 

σχολικός εκφοβισμός, θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η διαχείριση της πολυπολιτισμικής 

τάξης, η συνεργασία των παραγόντων της σχολικής κοινότητας, το παιδαγωγικό κλίμα και η 

οργάνωση του χώρου στη σχολική τάξη, εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία 

διαχείρισης της τάξης, το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τα σχετικά θέματα και, φυσικά, η έρευνα 

στο πεδίο της διαχείρισης των προβλημάτων της σχολικής τάξης. Η ευρύτητα των θεμάτων που 

θίγονται, καθώς και η εξέταση ποικίλων διαστάσεων και εκφάνσεων της διαχείρισης της σχολικής 

τάξης, έδωσαν την ευκαιρία για την σε βάθος εξέταση και προσέγγιση του ζητήματος, καθώς και για 

την ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται για μια πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική, πιο 

ελκυστική για όλους σχολική εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στους δύο τόμους των πρακτικών συγκεντρώσαμε 86 ομιλίες-ανακοινώσεις-άρθρα, που 

παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Υπήρξε ένας σχετικά μικρός αριθμός ανακοινώσεων που , ενώ 

πραγματοποιήθηκαν, δεν υποβλήθηκαν για δημοσίευση στα πρακτικά.  

Η δομή των πρακτικών ακολουθεί τους Θεματικούς Άξονες του συνεδρίου και εντός των θεματικών 

αξόνων η δημοσίευση γίνεται με αλφαβητική σειρά, με βάση το όνομα του πρώτου εκ των 

συγγραφέων. Όπως σημειώνουμε, στα δημοσιευόμενα κείμενα διατηρήθηκε η σύνταξη και η 

ορθογραφία των συγγραφέων. 

Τα περιεχόμενα έχουν υπερσυνδέσμους που μεταφέρουν τον αναγνώστη στο άρθρο που επιθυμεί 

να μελετήσει. 

Ευχόμαστε τα πρακτικά αυτά να βοηθήσουν για μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση 

της σχολικής τάξης. 

Ο Υπεύθυνος της Έκδοσης     Ο Οργανωτικός Συντονιστής 
Δημήτριος Καλαϊτζίδης            Νικόλαος Καμήλος 
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Χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής 

κ. Γεωργίου Κόσυβα 
 
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο-Συμπόσιο,  που 

διοργανώνεται από το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, 

Χαροκόπειο, Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ και την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Αττικής. Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο εντοπισμός των παραγόντων και των φαινομένων που 

δυσχεραίνουν το έργο του εκπαιδευτικού και η ανάδειξη αποτελεσματικών τρόπων οργάνωσης και 

διαχείρισης της σχολικής τάξης.  Ταυτόχρονα, επιδιώκει να προάγει την ανταλλαγή ιδεών και 

πρακτικών ενίσχυσης της συμπερίληψης και να αποτελέσει αφορμή ανατροφοδότησης της 

διδακτικής πράξης. 

 Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων  κρίνεται αναγκαίος ο εμπλουτισμός των 

διδακτικών πρακτικών έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις  νέες προκλήσεις  να συμβάλ ουμε στην 

εδραίωση θετικού και ασφαλούς κλίματος και να ενισχύσουμε τη μόρφωση όλων των μαθητών μας. 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι συναισθηματικές 

διαταραχές, ο σχολικός εκφοβισμός τα δικαιώματα του παιδιού, η σχολική αποτυχία είναι μερικά 

από τα θέματα που προβληματίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Ταυτόχρονα, η ένταξη των 

μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο σχετίζονται με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατάργησης των 

διακρίσεων. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία ενός «σχολείου για όλους», στο 

οποίο θα έχουν ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων και 

δυσκολιών. Υπό αυτό το πρίσμα ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου και των υποστηρικτικών του 

φορέων στη διαχείριση κρίσεων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την  ανάπτυξη του 

μαθητή αποκτά βαρύνουσα σημασία.  

 Η επαρκής κατάρτιση και διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και 

ιδιαίτερα των διευθυντών και υποδιευθυντών είναι αναγκαία.  Γνωρίζουμε ότι καθημερινά 

υιοθετούνται καλές πρακτικές στις σχολικές μονάδες  και τους εποπτευόμενους φορείς της ΠΔΕ 

Αττικής (ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ) τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς  και  τους συμβούλους σχολικής 

ζωής ενθαρρύνοντας  τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη 

καινοτόμων δράσεων. 

Με την πίστη ότι το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει εφαλτήριο για άλλες επιμέρους έρευνες  με σκοπό 

τη συμπερίληψη όλων των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία και τη δημιουργία ενός σχολείου που 

θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες,  εύχομαι:   

Καλή επιτυχία στις εργασίες της! 

Γεώργιος Κόσυβας 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Διευθυντής  Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε και Δ Ε. Αττικής   

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ   

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  Καθηγητής ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΜΠΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ομότιμος καθηγητής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΗ  Καθηγήτρια ΕΚΠΑ  

ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  Αναπληρώτρια  καθηγήτρια ΕΚΠΑ   

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ 

ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΩΝ  

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ  

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΣΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΤΣΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΙΗ   Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΚΟΡΕΑ ΜΑΡΙΑ  Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

ΖΜΠΑΪΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΧΑΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ  Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ  

ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ   Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΑ,   ΣΕΕ ΠΕ79,  Έδρα 3ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΕΕ-ΠΕ06, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ  ΣΕΕ-ΠΕ70, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΕ-ΠΕ78, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΕ-Εκπαίδευση για την Αειφορία, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΚΑΜΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΕΕ-ΠΕ70, Οργανωτικός Συντονιστής 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΕ-ΠΕ70, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΕΕ-ΠΕ04, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΕΕ-ΠΕ02,4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΕ-ΠΕ03 

ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΣΕΕ-ΠΕ80, Έδρα 2ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ Γ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΣΕΕ-ΠΕ70 – Ειδ. Αγ. και Εντ. Εκπαίδευσης 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΕ-ΠΕ87,4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΜΠΟΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   ΣΕΕ-ΠΕ91, Έδρα 6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΩ  ΣΕΕ-ΠΕ81, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΕΕ-ΠΕ60, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΕ-ΠΕ70, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΕ-ΠΕ86, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  ΣΕΕ-ΠΕ60, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΕΕ-ΠΕ11, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΕΕ-ΠΕ08, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΕ-ΠΕ89, Έδρα 6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

mailto:alandr@ecd.uoa.gr


4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

13 
 

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΕ-ΠΕ84, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΣΕΕ-ΠΕ70, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΣΕΕ-ΠΕ02, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΣΕΕ-ΠΕ06  

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ   ΣΕΕ-ΠΕ70  

ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΕΕ-ΠΕ78  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Πρόεδρος) ΣΕΕ-Εκπαίδευση για την Αειφορία  

ΚΑΜΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΣΕΕ-ΠΕ70, Οργανωτικός Συντονιστής  

ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ  ΣΕΕ-ΠΕ70  

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ  ΣΕΕ-ΠΕ04  

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΣΕΕ-ΠΕ02  

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΣΕΕ-ΠΕ03 

ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ Γ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ  ΣΕΕ-ΠΕ70 – Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΕ-ΠΕ87  

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  ΣΕΕ-ΠΕ60  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΕ-ΠΕ70  

ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΣΕΕ-ΠΕ86  

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ   ΕΕ-ΠΕ60  

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ  ΣΕΕ-ΠΕ11  

ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΣΕΕ-ΠΕ08  

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΣΕΕ-ΠΕ84  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   ΣΕΕ-ΠΕ70  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΣΕΕ-ΠΕ02  

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΣΕΕ-ΠΕ06  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΕΕ-Εκπαίδευση για την Αειφορία  

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ   ΣΕΕ-ΠΕ60  

ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΣΕΕ-ΠΕ08  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   ΣΕΕ-ΠΕ70 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,   ΠΕ86, 7ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας 

ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,    ΠΕ86, 2o Γενικό Λύκειο Καλλιθέας 

ΓΟΥΡΝΑ ΣΟΦΙΑ,    ΠΕ86, Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

ΚΛΑΨΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,   ΠΕ86, Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

Δ.Π.Ε. Δ΄ Αθήνας 

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,   ΠΕ86, 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας 

 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

 
ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 
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Έναρξη Συνεδρίου 

 

Προεδρείο: 

Νικόλαος Καμήλος, Οργανωτικός Συντονιστής του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής 

Κωνσταντίνος Θεριανός, Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής 

17:30 - 17:50 Χαιρετισμοί προσκεκλημένων 

17:50 - 18:00 
Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Οργανωτικής  Επιτροπής. 

Η ταυτότητα του συνεδρίου 

Εισήγηση Προσκεκλημένης Ομιλήτριας 

18:00 - 18:45 

Χρύσα Σοφιανοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  

Σχολικό κλίμα και επιδόσεις μαθητών: Η διεθνής εμπειρία του προγράμματος PISA 

18:45- 19:05 Συζήτηση 

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 

 

Ειδική Θεματική Συνεδρία Π 1 

Η συμβολή των Ψυχολόγων, του Συμβούλου Καθηγητή και της Δικτύωσης 

στη  Διαχείριση τάξης. Μαθήματα από την υλοποίηση του προγράμματος 
Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) 2017-2019 και όχι μόνο. 

Προεδρείο: Αγγελική (Γιούλη) Χρονοπούλου 

Συντονισμός: Γιώργος Μπαγάκης, Νίκος Νικολάου 

19:30 - 21:00 

Ομιλητές 
Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου 
Νίκος Νικολάου, π. Σχολικός Σύμβουλος 
Άννα Λαμπίδη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια 
Άννα Σιγανού, π. Σχολική Σύμβουλος 
Θανάσης Κονταξής, π. Σχολικός Σύμβουλος 
Αντώνης Χαλικόπουλος, εκπαιδευτικός, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας 
Ειδική παρέμβαση 
Ζωή Πατάλα, πρώην Διευθύντρια Γυμνασίου – Λυκείου Βρυξελλών 
Παναγιώτα Μπενέκου, εκπαιδευτικός, 2ο ΚΕΣΥ  Α΄ Αθήνας 
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Ειδική Θεματική Συνεδρία Π 2 

Μοντέλο Δημιουργίας Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για μαθητές 

ΣΜΕΑΕ 

Προεδρείο-Συντονισμός: Αδριανός Γ. Μουταβελής 

19:30 - 21:00 

Αδριανός Γ.  Μουταβελής 
Αναγκαιότητα και χρήση του ΕΠΕ σε ΣΜΕΑΕ 

Αφροδίτη Μπεκιάρη  
Ρόλος και προκλήσεις για τη διεπιστημονική ομάδα στο μοντέλο ΕΠΕ 

Σπυριδούλα Καρίπη  
Συνεργασία σχολείου οικογένειας με σκοπό τη δημιουργία ΕΠΕ 

Μαρία Ζέζα 
Ο μαθητής μέσα από το μοντέλο δημιουργίας ΕΠΕ 

Συζήτηση 

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 

 

Συνεδρία Σ1.1 

Δημοκρατία και Δικαιώματα του παιδιού στο σχολείο 

Προεδρείο: Νικόλαος Λινάρδος, Έλενα Ανδρέου 

9:30 - 9:50 Βάλια Λουτριανάκη, Χριστιάνα Μόσχου 
Παραχωρώντας τον έλεγχο στους μαθητές 

9:50 - 10:10 Αλεξάνδρα Νάκου, Δημήτρης Γκούσκος 
Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας στο νηπιαγωγείο 

10:10 - 10:30 
Αριστείδης Χαρούπιας 
Το μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως φορέας αλλαγής του ελληνικού παραδείγματος 
εκπαίδευσης σε ένα σχολείο για όλους τους μαθητές 

10:30 - 10:50 Παναγιώτα Αμανατίδου 
Όταν τα παιδιά ζητάνε «Ψωμί, Παιδεία και Ελευθερία», οφείλουν να τους τα παρέχουν! 

10:50 - 11:10 
Νικόλαος Καμήλος, Ιωάννα Καμπούρμαλη, Τριανταφυλλιά Νικολούδη  
Η καλλιέργεια δημοκρατικής διαχείρισης της τάξης ως αποτέλεσμα  εφαρμογής μεθόδων της 
παιδαγωγικής Freinet 
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Συνεδρία Σ1.2 

Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής 
τάξης 

Προεδρείο: Μαρία Σαλαγιάννη, Τριανταφυλλιά Νικολούδη 

9:30 - 9:50 Ελένη Μελιάδου 
Πρόγραμμα κινηματογραφικής εκπαίδευσης με όρους δημοκρατίας 

9:50 - 10:10 Δημήτριος Ουλής 
Η 7η τέχνη πάει σχολείο: Η χρήση των κινηματογραφικών ταινιών στη διδασκαλία 

10:10 - 10:30 
Βασιλική Σοφρά 
Συνομιλώντας με την τέχνη: μια πρόταση διδασκαλίας για ουσιαστικότερη μάθηση και ένα πιο 
ελκυστικό σχολείο 

10:30 - 10:50 
Ελένη Ταγκάλου 
Η αξιοποίηση  των νέων τεχνολογιών: το μαθητικό ραδιόφωνο στη διδακτική πράξη και την 
εκπαίδευση 

10:50 - 11:10 
Αικατερίνη Καλύβα  
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με τη μέθοδο CLIL στο μάθημα «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» 
σε πολυπολιτισμική τάξη 

Συνεδρία Σ1.3 

Συνεργασία μεταξύ των παραγόντων της σχολικής κοινότητας 

Προεδρείο: Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαλεωνίδα, Ασημίνα (Μίνα) Κοντογεωργίου  

9:30 - 9:50 Αγγελική Μαστρομιχαλάκη  
Ανοιχτό σχολείο στην οικογένεια και στην κοινότητα- ένα σχολείο που μαθαίνει 

9:50 - 10:10 Ευγενία Αδαμοπούλου, Ελευθερία Κούτρα, Μαριαλένα Τσαλέρα  
Η συλλογική δράση ως παράγοντας βελτίωσης του σχολικού κλίματος 

10:10 - 10:30 Κατερίνα Λεβάκη  
Τρόποι αντιμετώπισης και διαχείρισης της γονικής εμπλοκής στο σχολείο 

10:30 - 10:50 
Αποστολία Κώστα, Αδάμος Αναστασίου, Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος  
Η εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας 

10:50 - 11:10 Άννα Ζουγανέλη 
Συνεργασία αλλοδαπών γονέων και δομών ειδικής αγωγής 

Συνεδρία Προσκεκλημένων Ομιλητών 1 

Προεδρείο: Κωνσταντίνος Θεριανός 

11:30 – 12:30 

Φαίη Αντωνίου 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ  
Effects of classroom management teacher training on student behavior change: an 

intervention 
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Συνεδρία Προσκεκλημένων Ομιλητών 2 

 

Προεδρείο: Ουρανία-Αναστασία (Ράνια) Μπελτέ 

11:30 – 12:30 

Γεράσιμος Καραμπελιάς, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του Εργαστηρίου 
ΜΕΘΕΞΗ 
Θρησκεία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: η περίπτωση των Μουσουλμάνων μαθητών 
 
Δρ Δημήτρης Γεωργιάδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Συμβουλευτική ψυχολογία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Δικαιώματα του Παιδιού και 
Ανθρώπινα Δικαιώματα: Μια Διαπολιτισμική Προσέγγιση 

Συνεδρία Προσκεκλημένων Ομιλητών 3 

Προεδρείο: Βασιλική Σοφρά 

11:30 – 12:30 

Μαρία Δροσινού, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα 
Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και τα δικαιώματα 
των μαθητών με αναπηρίες στο σύγχρονο σχολείο 
 

Συνεδρία Σ2.1 
Οργάνωση του χώρου, παιδαγωγικό κλίμα και σχολική τάξη 

Προεδρείο: Ελευθέριος Χονδρογιάννης, Αρχόντω (Άντα) Μπουλάκη 

12:30 - 12:50 Ευαγγελία Μανούσου, Μαρία Κουτσούμπα  
Η επίδραση των κινητικών δεξιοτήτων του χορού στο κλίμα της τάξης και του σχολείου 

12:50 - 13:10 
Κωνσταντίνος Δημουλάς, Ευριπίδης Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου, Θεοδώρα Παπαδημητρίου, 
Αθανάσιος Δήμου, Δημήτριος Λιόβας, Χρήστος  Πολύζος                       
Πρακτική αυτοδιαχείρισης μιας σχολικής ώρας στην τάξη 

13:10 - 13:30 Ιωάννης Κατσάνος, Αρχόντω Μπουλάκη  
Παιδαγωγική διάσταση της οργάνωσης του σχολικού χώρου: προκλήσεις και προοπτικές 

13:30 - 13:50 
Βασιλική Μάστορη 
Μπάλες ισορροπίας και μαλακά δάπεδα στην τάξη: Μια νέα προσέγγιση στη σχολική 
καθημερινότητα 

13:50 - 14:10 Παναγιώτης Παπαδούρης 
Συνεργασία των εκπαιδευτικών στο σχολείο και διαχείριση της σχολικής τάξης 

14:10 - 14:30 
Μανόλης Χατζάκης 
Μια βιβλιογραφική επισκόπηση: η ψυχική ανθεκτικότητα και διάθεση μαθητών-μαθητριών ως 
εργαλείο διαχείρισης της σχολικής τάξης από την πλευρά των εκπαιδευτικών 
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Συνεδρία Σ2.2 
Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων της σχολικής τάξης  

Προεδρείο: Έλενα Ανδρέου, Άννα Ζουγανέλη 

12:30 - 12:50 

Απόστολος Καλτσάς, Δημήτριος Κοτσιφάκος 
Προσδοκίες και επαγγελματικές επιδιώξεις των μαθητών και των μαθητριών των εσπερινών 
επαγγελματικών λυκείων. Μελέτη περίπτωσης: η ειδικότητα μηχανολόγος οχημάτων στο 1ο 
Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά 

12:50 - 13:10 
Μαρία Ράπτη, Δημήτριος Κοτσιφάκος 
Διαχείριση απώλειας: ένα σχέδιο προγράμματος αγωγής υγείας για την ειδικότητα της 
νοσηλευτικής  στο 7ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά 

13:10 - 13:30 

Χρήστος Πολίτης, Δημήτριος Κοτσιφάκος 
Μορφές συνεργασίας, ατομική ενδυνάμωση και κοινωνική ανάπτυξη των αποφοίτων των 
επαγγελματικών λυκείων μέσα από τις δομές μαθητείας του 4ου Μεταλυκειακού έτους: 
απολογισμός τριών χρόνων λειτουργίας 

13:30 - 13:50 
Αθηνά Κλαδά 
Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση ως μέσο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας σε μαθητές της 
Α' τάξης του Δημοτικού 

13:50 - 14:10 
Παναγιώτα Τομπά, Αδάμος Αναστασίου 
Διαχείριση της συμπεριφοράς και της διδασκαλίας στη σχολική τάξη με βάση τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσσαλονίκης 

14:10 - 14:30 
Φωτεινή Εγγλέζου  
Οι επιστημονικοί αγώνες αντιλογίας “Odyssey” και η καλλιέργεια μαθητικών δεξιοτήτων στην 
εκπαίδευση STEM. Αρχικά ευρήματα.   

Συνεδρία Σ2.3 

Διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης 

Προεδρείο: Ιωάννα Καμπούρμαλη, Τριανταφυλλιά Νικολούδη 

12:30 - 12:50 
Μαρία Γιαννακού 
Διαχείριση πολυπολιτισμικής τάξης: διδάσκοντας το μάθημα των ευρωπαϊκών ωρών στο 
Ευρωπαϊκό Σχολείο 

12:50 - 13:10 
Θανάσης Διαλεκτόπουλος  
Ανάγκες εκπαιδευτικών σε δομές υποστήριξης και εκπαίδευσης προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) για 
επιμόρφωση 

13:10 - 13:30 
Ευσταθία Πανταζή  
Η αναγκαιότητα της αναστοχαστικής προσέγγισης και της συνακόλουθης αλλαγής του ρόλου 
του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της διαφορετικότητας στο πολυπολιτισμικό σχολείο  

13:30 - 13:50 
Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου, Ελένη (Λέλα) Λυμπεροπούλου 
Νεοελληνική γλώσσα και μαθηματικά σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον: διδακτική παρέμβαση 
στο πλαίσιο της προσέγγισης CLIL 

13:50 - 14:10 Χριστίνα Νομικού, Γιώργος Κέκερης 
Η συνέλευση τάξης ως εργαλείο αλλαγής της σχολικής ζωής:  μια έρευνα δράσης 
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Συνεδρία Σ3.1 

Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα 
και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής τάξης 

Προεδρείο: Χαράλαμπος (Χάρης) Παπαδόπουλος, Βασιλική Σοφρά 

15:30 - 15:50 
Αλεξάνδρα Μένου - Χατζηγεωργίου,  Αναστασία Βοσνάκη  
Ενσυναίσθηση – συνεκπαίδευση - τέχνη: το σχολείο «αλλιώς» με την εφαρμογή δράσεων και 
προγραμμάτων 

15:50 - 16:10 
Παρασκευή Γάτου 
Σχετικά με την εφαρμογή της παιδαγωγικής Freinet και της θεσμικής παιδαγωγικής με την 
εμπειρία από το μάθημα των γαλλικών στο δημοτικό 

16:10 - 16:30 Αγγελική (Γιούλη) Χρονοπούλου 
Η συνδιδασκαλία στο πλαίσιο του ΜΝΑΕ: μια ριζοσπαστική πρόταση 

16:30 - 16:50 Δημήτρης  Ξηντάρας 
Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής – η περίπτωση του διαγράμματος Ρareto 

16:50 - 17:10 Αθανασία Βεργέτη, Ευσταθία (Έφη) Χριστοπούλου 
Τα μουσεία και οι λειτουργίες τους στην εκπαίδευση 

Συνεδρία Σ3.2 

Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης 

Προεδρείο: Αδριανός,Γ. Μουταβελής, Δήμητρα Μακρή 

15:30 - 15:50 
Μαρία Αρτσάνου, Αδριανός Γ. Μουταβελής 
Συμπερίληψη και συμπεριφορές άγχους: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

15:50 - 16:10 Γεώργιος Μητρόπουλος, Γεωργία Μπαβέλη  
Η συνεκπαίδευση ως ευκαιρία εκπαιδευτικών συνεργασιών 

16:10 - 16:30 
Γεωργία Κανελλοπούλου, Αικατερίνη Βάσιου 
Συναισθηματική νοημοσύνη και στάσεις μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης απέναντι 
στους/στις συμμαθητές/τρίες τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

16:30 - 16:50 
Γεώργιος Ν. Βοζαΐτης 
Η λειτουργία των ΕΔΕΑΥ στις σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης: προβλήματα και 
προβληματισμοί 

16.50-17.10 

Αδριανός Γ. Μουταβελής,  Μαρία-Ιουλία Κωτσή  
Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας για τη 
αυτοαποτελεσματικότητά τους, αναφορικά με την επιτυχημένη συμπερίληψη μαθητών με 
αναπηρία 

16:50 - 17:10 Μαρία Ανδριτσοπούλου 
Παράμετροι σχολικού εκφοβισμού και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
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Συνεδρία Σ3.3 

Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής 
τάξης 

Προεδρείο: Κωνσταντίνος Θεριανός, Ελευθέριος Χονδρογιάννης 

15:30 - 15:50 Ιγνάτιος Καράμηνας  
Διαφοροποιημένη διδασκαλία: σχεδιασμός και εφαρμογή στην τάξη και στην πράξη 

15:50 - 16:10 
Ουρανία (Ράνια) Μπελτέ  
Ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών στην επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση - 
πρακτικές προσεγγίσεις με βάση τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού 

16:10 - 16:30 
Μαρία Σαλαγιάννη  
Η επίδραση της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης στην αυτοαποτελεσματικότητα 
εκπαιδευτικών ως προς τη διαχείριση σχολικής τάξης 

16:30 - 16:50 
Ευδοκία Σαμουηλίδου, Βασιλική Σοφρά  
Η εικαστική απεικόνιση της εκφραστικής και δημιουργικής κίνησης μέσα από τα ομαδικά 
παιχνίδια του λαϊκού μας πολιτισμού 

16:50 - 17:10 Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη, Ελένη (Λέλα) Λυμπεροπούλου  
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα μαθηματικά 

Συνεδρία Σ4.1 
Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης της τάξης και σχολική αποτυχία 

Προεδρείο: Αγγελική (Γιούλη) Χρονοπούλου, Ιωάννα Καμπούρμαλη 

17:45 - 18:05 Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαλεωνίδα 
Κάνοντας έρευνα με τους μαθητές του ΕΠΑΛ 

18:05 - 18:25 Μαριάνθη Πλατσή 
Εξερυνώντας την ηγεσία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία 

18:25 - 18:45 
Σταυρούλα (Λώρα) Πετροπούλου 
Οι παράγοντες και οι λόγοι αντίστασης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 

18:45 - 19:05 Πέτρος Χρήστου 
Ο παιδαγωγικός ρόλος  της οργάνωσης του σχολικού χώρου στη σύγχρονη εκπαίδευση 

19:05 - 19:25 
Αντώνιος Λαμπρόπουλος  
Παράγοντες για την επίτευξη ενός ευνοϊκού, αρμονικού, εποικοδομητικού εκπαιδευτικού 
κλίματος 

Συνεδρία Σ4.2 
Εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης της σχολικής 

τάξης 

Προεδρείο: Κωνσταντίνος Θεριανός, Μαρία Σαλαγιάννη  

17:45 - 18:05 
Αικατερίνη Γκόλτσιου 
Όψεις του συγχρόνου δημοτικού σχολείου: ενεργοποιώντας τους μαθητές μέσω της 
ρομποτικής στο μάθημα της Φυσικής 

18:05 - 18:25 Κωνσταντίνος Ορκόπουλος, Μελέτης Ορφανάκος 
Η επιστήμη των υπολογιστών γίνεται παιχνίδι  
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18:25 - 18:45 Αθηνά Γκριτζάλα, Πέτρος Καραπέτρος, Κωνσταντίνος Τυροβολάς, Θεοδώρα Φλουσκούνη  
Εργαστήριο φιλοσοφίας και τέχνης: μια μορφή ζωής 

18:45 - 19:05 Ελένη Γαλανοπούλου, Μαρία Καραβίδα  
Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες 

Συνεδρία Σ4.3 

Νομοθετικό πλαίσιο-Συνεργασία φορέων της εκπαίδευσης 

Προεδρείο: Νικόλαος Καμήλος, Παναγιώτα (Νάγια) Μποέμη  

17:45 - 18:05 
Χρυσούλα Κολέσια 
Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στην επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

18:05 - 18:25 Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος 
Αστοχίες στο νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων 

18:25 - 18:45 
Κωνσταντίνα Μούτσιου, Λαμπρινή Αγγέλη 
Η εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή ως παράγοντας περιορισμού της προβληματικής 
συμπεριφοράς των μαθητών 

18:45 - 19:05 
Ιωάννα Μικρογιαννάκη  
Εκπαίδευση με σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη: το σχολείο “ως κοινότητα που μαθαίνει” 
μπροστά σε νέες (;) προκλήσεις 

19:05 - 19:25 Bέρα Δηλάρη 
Μελλοντικές όψεις της Εκπαίδευσης: μια πρωτοβουλία της UNESCO  

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 

 

Συνεδρία  Κ1.1 

Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης της τάξης και σχολική αποτυχία  

Προεδρείο: Άννα Ζουγανέλη, Κωνσταντίνος Θεριανός  

10:00 - 10:20 Μαρία Πετκανοπούλου 
Το  δίγλωσσο  αυτοσχέδιο  επιτραπέζιο  παιχνίδι  σε  μια  πολύγλωσση  τάξη 

10:20 - 10:40 Αρχοντία Μαντζαρίδου 
Η ορατή σκέψη στη διδασκαλία της Ιστορίας: ρουτίνες και ιστορικό ερώτημα 

10:40 - 11:00 
Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου 
Ευαισθητοποιούμαι, αντιμετωπίζω και προλαμβάνω την ενδοσχολική βία με εργαλείο τη 
δημιουργική γραφή 

11:00 - 11:20 Δημήτρης Θεοδοσάκης, Γεωργία Σοφούλη 
Θετική ψυχολογία: εφαρμογές και παρεμβάσεις στην προσχολική εκπαίδευση 

11:20 - 11:40 Ελένη Δημητρίου 
Συμβουλευτική στο σχολείο με εστίαση στην πειθαρχία κι οριοθέτηση της συμπεριφοράς 

11:40 - 12:00 
Κώστας Θεριανός  
Τι είναι το "αποτελεσματικό σχολείο" και πώς μπορούν οι σύλλογοι διδασκόντων να το 
πραγματοποιήσουν 
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Συνεδρία Κ 1.2 
Διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης 

Προεδρείο: Ασημίνα (Μίνα) Κοντογεωργίου, Αγγελική (Γιούλη) Χρονοπούλου 

10:00 - 10:20 Γαρυφαλιά Παπασωτήρη και Θεοδότη Σαϊτη  
Διαμορφώνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά Ρομά στο νηπιαγωγείο 

10:20 - 10:40 
Αργυρώ Ρέντζη  
Άσκηση σχολικής ηγεσίας κοινωνικής δικαιοσύνης για την ένταξη των μαθητών προσφύγων 
στα σχολεία της Ελλάδας  

10:40 - 11:00 
Ελευθέριος Χονδρογιάννης, Δήμητρα Μακρή  
Η πολυπολιτισμικότητα ως μοχλός ανάπτυξης σχεδίων επιχειρηματικότητας στο μάθημα της 
Τεχνολογίας και της Οικονομίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

11:00 - 11:20 Μαριάννα Αποστόλου  
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Deming - Juran - Crosby 

11:20 - 11:40 Ελένη Κιούση 
Τεχνικές οικοσυστημικής προσέγγισης: από τη θεωρία στην πράξη 

Συνεδρία Κ 1.3 

Σχολική βία και εκφοβισμός: ευαισθητοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση 

Προεδρείο: Μαρία Ανδριτσοπούλου, Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαλεωνίδα 

10:00 - 10:20 Γεωργία Παπαδαρατσάκη 
Η σχολική βία και ο εκφοβισμός στο Δημοτικό Σχολείο 

10:20 - 10:40 
Άννα Ντίζου,  Χρηστίνα Φωτοπούλου 
Σχολικός εκφοβισμός: Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών του 1ου Γυμνασίου 
Ρέντη 

10:40 - 11:00 
Κλεοπάτρα Νταλλή 
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον σχολικό 
εκφοβισμό (bullying) 

11:00 - 11:20 
Κωνσταντίνος Δημουλάς, Ευριπίδης Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου, Θεοδώρα Παπαδημητρίου, 
Στυλιανή Θηβαίου, Δημήτριος Λιόβας, Χρήστος Πολύζος 
Επιθετικότητα κατά φύλο και ηλικία στα σχολεία 

11:20 - 11:40 Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Βασίλειος Ψαλλιδάς 
Επιθετική συμπεριφορά στην τάξη 

11:40 - 12:00 
Φάνης Μαργαρώνης 
Η κοινωνικά ανταποκρινόμενη διαχείριση τάξης: Η διαχείριση της σχολικής τάξης μετά τις 
τεχνικές 
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Συνεδρία Κ 2.1 
Ειδική Εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης 

Προεδρείο: Ευσταθία  (Έφη) Χριστοπούλου, Νικόλαος Λινάρδος  

12:15 - 12:35 Σοφία Σουέρεφ 
Εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητή με ΔΑΦ 

12:35 - 12:55 
Σοφία Σουέρεφ 
Χρήση οπτικοποιημένων προγραμμάτων και ρουτινών για τη διαχείριση τάξης μαθητών με 
αυτισμό 

12:55 - 13:15 
Ιωάννης Κατσάνος   
Η συμβολή της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. στην πρόληψη της 
ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού 

13:15 - 13:35 
Ελένη Παπαναστασίου 
Ο σχολικός εκφοβισμός: Το προφίλ του μαθητή «θύτη» και προτάσεις για τη βελτίωση της 
συμπεριφοράς του 

13:35 - 13:55 Δημοσθένης  Α. Χατζηλέλεκας 
Διαχείριση της σχολικής τάξης -  πρακτικές πρόληψης 

Συνεδρία Κ 2.2 
Σχολική Βία και Εκφοβισμός 

Προεδρείο: Ουρανία (Ράνια) Μπελτέ, Αδριανός Μουταβελής 

12:35 - 12:55 
Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου 
Σχολική διαμεσολάβηση: «Οι μαθητές σε ενεργό ρόλο στη διαχείριση της σχολικής βίας»  

12:55 - 13:15 
Άγγελος Μπούγας 
Η σχολική διαμεσολάβηση με τη χρησιμοποίηση του θέατρου σκιών για την αντιμετώπιση των 
συγκρούσεων και της σχολικής βίας στις σχολικές μονάδες 

13:15 - 13:35 
Ουρανία Καπαραλιώτη 
Μέθοδος CLIL  και ψηφιακή αφήγηση: The rosetta stone / διδάσκοντας ένα μάθημα ιστορίας 
μέσω της αγγλικής γλώσσας στην τελευταία τάξη του δημοτικού 

  

Συνεδρία Κ 2.3 
Οργάνωση του χώρου, Παιδαγωγικό Κλίμα και Σχολική Τάξη 

Προεδρείο: Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Νικόλαος Καμήλος 

12:15 - 12:35 Παναγιώτα (Νάγια) Μποέμη 
Εκπαίδευση στη δημοκρατία μέσω του κοινωνικού θεάτρου 

12:35 - 12:55 Γεωργία Βαλωμένου 
To σχολικό κτίριο και ο ρόλος του στην εκπαιδευτική διαδικασία 

12:55 - 13:15 Γεώργιος Κουκάκης 
Σχολικός εκφοβισμός και τέχνη 

13:15 - 13:35 Βασιλική Χαϊδεμενάκου 
Τάξη ή αταξία; Πρόκληση για αναστοχασμό 
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13:35 - 13:55 Γιώργος Βοζαΐτης 
Η αντιμετώπιση «δύσκολων» μαθητών στο σχολικό περιβάλλον: η οπτική του διευθυντή  

Συνεδρία Λήξης του Συνεδρίου 

Προεδρείο: Νικόλαος Καμήλος, Κωνσταντίνος Θεριανός, Δημήτριος Καλαϊτζίδης  

14:00 - 14:30 Αποτίμηση -  Λήξη Εργασιών Συνεδρίου 
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Abstract 

Aim of the study was to report on a study about classroom management training of teachers of English 

as a Foreign Language (EFL) and to investigate its effects on student behavior change. Their training 

program involved a workshop which reviewed classroom management practices and a one-month 

intervention based on a set of strategies and techniques aimed at alleviating disruptive behavior. 

Participants were 11 teachers and 183 students, who were randomly distributed in experimental and 

control groups. The teacher training program lasted 6 hours, while the intervention lasted one month. 

The differences between groups were analyzed via t-tests for independent samples and it has shown 

that the experimental group outperformed the control group. Specifically, the students behaved 

better if the teachers consistently used strategies aligned with maintaining routines, having explicit 

classroom rules and providing positive reinforcements. 

Keywords: teacher training, behavior problems, intervention, classroom management  

1. Introduction 

English as a Foreign Language (EFL) teachers in Greek public Primary schools are called to perform 

teaching against various difficulties. The most frequent problems reported (Manolopoulou-Sergi, 

2005) include large classes, inadequate course books, unavailability of aids, insufficient time, mixed 

ability classes and the tendency of Greek students to have private tuition lessons which results in their 

indifference and the disdain for English lessons within the school premises. The combination of these 

problems results in the prevalence of disruptive behavior (Kuloheri, 2010) which deviates from the 

expected disciplined behavior and impedes the process of the lesson as well as the progress of the 

students as Matsagouras (1999) claims. The study thus focused on the training of English teachers on 

classroom management for handling disruptive behavior which as a whole appears as a neglected area 

in the Greek state school context. It should further be mentioned that despite the high frequency of 

disruptive behavior in English classes, which reinforces a vicious cycle of the subject degradation, there 

seems to be minimal concern for that matter.  
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Within this context, the initial inquiry of the research referred to whether teacher training could 

influence the teachers’ approach regarding their implementation of classroom management 

strategies.  Accordingly, the primary purpose was to estimate the extent to which this teacher change 

contributes in reducing the behavior problems in the trainees’ classes as well as bringing about the 

desired change in students’ behavior. Therefore, it was assumed that if teachers changed their 

approach for handling incidents of misbehavior, students would too change themselves and hopefully 

misbehave less since according to Barbetta et al. (2005), “teachers have considerable influence over 

student behavior” (p.11). However, the effectiveness of teacher training on improving teachers’ 

practices in classrooms is often doubted (Kourkouli, 2015). Therefore, it can be stated that a further 

aim of the study was to reach a conclusion that would be aligned with either one of these two views.  

2. Method 

2.1. Participants 

Eleven female in-service teachers were the subjects of the research who comprised two separate 

groups. The experimental group consisted of 6 and the control group consisted of 5 participants. The 

average age of the experimental group participants was 41.5 years (SD = 7.369) and for the control 

group was 36.2 years (SD = 4.147). Regarding their teaching experience, the average number of years, 

which the experimental group teachers had been teaching in public primary schools, was 13.17 years 

(SD = 7.782) whereas for the control group teachers was 10.40 years (SD = 4.669). There were totally 

183 second to sixth graders participating in the research, 78 experimental group students and 105 

control group students. There were 17 2nd-graders (Ngirls = 10, Nboys = 7) 15 4th-graders (Ngirls = 7, 

Nboys = 8), 28 5th-graders (Ngirls = 15, Nboys = 13) and 18 6th-graders (Ngirls = 4, Nboys = 14). In 

total, the research regarded 11 classes as many as the participating teachers in both groups. The 

students of the experimental group were also the subjects on whom the intervention scheme was 

implemented. 

2.2. Measures  

The students’ first and final day handout was distributed to both groups’ students before and after 

the intervention. It comprised of two parts. The first part involved seven factual, close ended questions 

about the demographic information of the students (e.g. gender, age, grade, languages). The second 

part involved 10 Likert scale questions aiming to measure the students’ opinions by indicating  the 

frequency (5 items ranging from always to never) of their own desirable and undesirable behaviors. 

The questions were actually positive statements in the first-person singular written in Greek so that 

students could personalize more effectively. For example, if the students raised their hands to ask for 

permission, if they got involved into disruptive talking with their classmates or whether they liked to 

follow classroom rules. The internal consistency (Cronbach's alpha) of this scale was .758. The 

intervention’s social validity (the trainees’ assessment of the training program and the intervention) 

which was filled only by the experimental group teachers given the fact that the control group teachers 

did not participate in the training program and the intervention. This questionnaire involved three 

constructs. The first part involved eight Likert scale questions (5 items, ranging from strongly disagree 

to strongly agree) about the effectiveness of the workshop (opinion, theoretical background, tasks). 

The internal consistency (Cronbach's alpha) of this scale was .823. The second part involved eighteen 

Likert scale questions (5 scales, ranging from strongly disagree to strongly agree) about the effects of 

the intervention. Specifically, the effect of each implemented technique, whether the students 
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accepted the intervention, whether teachers intend to use elements of it and the focal question of 

the research; whether behavior problems were reduced. The internal consistency (Cronbach's alpha) 

of this scale was .872. The third construct of this questionnaire measured the frequency of some 

common behavior problems. 

2.3. Procedures  

The students’ Succinctly, the research involved the administration of a teacher training workshop on 

classroom management strategies followed by a one-month intervention involving a set of techniques 

associated with the introduced strategies for the experimental group of the trainees and their classes.  

The title of the workshop was “Dealing with common types of misbehavior in EFL c lasses of Greek 

Primary schools”. The teachers along with the trainer were involved in a review of common principles 

for effective classroom management through various activities and teaching examples in a task-based 

learning mode (Wallace, 1991). The four principles which were forwarded by the trainer were using 

consciously methods to maintain group focus during lessons and during seatwork, effective 

organization and use of time, the principle of the least intervention and understanding the causes of 

misbehavior. 

Among the methods analyzed are accountability, which is “the degree to which pupils are held 

responsible for their task performances or decision outcomes” (Kounin, 1970, as  cited in Slavin, 2006, 

p. 358), group alerting, referring to the questioning strategies that the teacher uses to encourage all 

students to focus their attention during lectures and discussions (Slavin, 2006), overlapping, which is 

the ability of the teacher to respond to misbehavior without interrupting the lesson (Slavin, 2006) and 

withitness, a term coined by Kounin (1970) to refer to “the degree to which the teacher is aware of 

and responsive to student behavior at all times” (Slavin, 2006, p. 359).  

What followed was the overview of the intervention scheme which the teachers were expected to 

apply in their classes for about a month. The components, the implementation and the duration of 

the intervention scheme, which would last for one month, were explained to them. Moreover, a 

thorough explanation of the strategies along with the corresponding techniques and the relevant 

considerations were meticulously presented and discussed with the trainees. For a better 

understanding of the intervention scheme, the trainer combined her presentation, which took the 

form of a lecture, (Wallace, 1991) with visual depiction of the components. These strategies were also 

accompanied with the classroom material which was also provided to the trainees.   

Seven strategies were to be implemented by the teachers and each of them was described to them 

along with the reasons of using it and the corresponding technique. The first strategy is sharing 

responsibility with the students for their misbehavior which is used to develop the students’ self-

monitoring by getting them committed to desirable behavior by means of a behavior contract which 

is an agreement between the teacher and the student so both receive some benefit (PENT forum, 

2014). Students agree to conform to classroom rules by signing the contract. The behavior contract is 

renewed every week and its adherence is rewarded with class coupons. 

The second strategy is making students aware of what is expected from them. This means clearly 

establishing expectations for desirable conduct and this is achieved by setting classroom rules which 

are considered crucial for effective classroom management but alone they “exert little influence over 
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student behavior” (Barbetta et al., 2005, p.13) thus they constitute part of the behavior contract as 

well and they are combined with the other classroom material. Thus, students who do not conform to 

classroom rules lose a star from the star chart and are not rewarded with class coupons. The rules 

involved the use of three different colored cards. A green card raised by students to ask something. 

To signify that they have completed a certain task they would raise a blue one. The teachers would 

raise a yellow one to a student in order to indicate a certain inappropriate behavior.  

The third strategy refers to applying an organized system of rewards. Rewards comprise positive 

reinforcement which is given to a student after they exhibit an appropriate or expected behavior. The 

technique utilized is a star chart which keeps track of misbehavior incidents and entails the periodical 

provision of class coupons (Picture 1). The class coupons are implemented because “all students are 

motivated by getting something or getting rid of something” (PENT Forum, 2014) but not all 

reinforcers are appealing to everyone and in this way students select their reinforcers on their own. 

 

 

Picture 1: Examples of class coupons 

 

The fourth strategy refers to using time effectively, referring to on-task time, the time periods teachers 

intend for their students to be engaged in learning activities and transition time, the time periods that 

exist between times allocated for learning activities (Slavin, 2006). “On-task behavior is a reasonable 

goal of management” (Emmer & Stough, 2001, p. 106) but transition times seem to “invite behavior 

problems” (Barbetta et al., 2005, p.15). Thus transitioning needs to be consistent and students should 

know what is expected by them. It is vital that teachers make a list of routines throughout the lesson. 

An acronym was given to direct teachers in establishing procedures and not deviating from them 

(Picture 2). 

 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

31 
 

 

Picture 2: The base camp acronym 

Grasping and maintaining students’ attention constitutes the fifth strategy which is achieved by 

effective body language and talking on part of the teachers. Formalized statements, which refer to the 

teacher’s words in getting the students’ attention, explain the task, giving directions, offering 

assistance and giving feedback, can greatly contribute to that and some are suggested for use by the 

trainees.   

The sixth strategy concerns the teachers themselves who are urged to manage themselves and reflect. 

Teachers need to develop self-awareness by identifying their own reactions to misbehavior and 

manage their emotions. “Teaching is full of emotion” (Emmer & Stough, 2001, p. 107) and negative 

emotions of teachers are usually associated with disruptive and inappropriate student behavior. 

Specifically, Emmer’s study (1994) showed that teachers displayed more intense negative 

emotionality for behavior problems rather than poor student performance. Moreover, teachers tend 

to experience anger and use punitive or rejecting strategies when student misbehavior appears as 

intentional and controllable (Brophy & McCaslin, 1992). The suggested technique is keeping a daily 

behavior management log (Picture 3) where teachers note down the strategies they employ, their 

classroom management experiences and their reactions.  
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Picture 3: Daily behavior management log 

The final strategy involves whole class positive behavior reinforcement which aims at keeping the 

whole class alert for adhering to desirable behavior and praising the work and the behavior –not the 

students themselves. The implemented technique was the “You-Me Game” which was adapted from 

the NCII. It is a form of group contingency, a strategy in which “the entire class is rewarded on the 

basis of everyone’s behavior” (Slavin, 2006, p. 371).  The teacher earns a point when misbehavior is 

observed while students earn a point when desirable behavior is observed. In these terms, if at the 

end of the teaching hour the students have more points than the teacher then they are given 5-10 

minutes to play a game. The implementation of the intervention brought about significant findings 

which are discussed in the following section. 

3. Results 

A reduction of the experimental group’s behavior problems was noted after the intervention. Teacher 

answers were analyzed by t-tests (Diagram 1). 

One significant result of this measurement was that transition time decreased (t = 2.739, p < .05) for 

the experimental group after the intervention. While students usually caused noise during transition 

time (M = 4.00, SD = .000), the intervention contributed to transitioning done more effectively as noise 

occurred only sometimes (M = 3.00, SD = .894).  
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Diagram 1: Frequency of behavior problems in the experimental group 

 

As for the findings from the student questionnaires, the juxtaposition of the results between the two 

student groups presented a greater increase of desirable behavior in the experimental group after the 

intervention in comparison to the control group as shown in Diagram 2. 

 

Diagram 2: Desirable behavior between the two groups 

 

A very significant difference between the two groups came up for the students’ getting ready for the 

lesson immediately after the intervention (F = 19.696, p <.001) as the experimental group (M = 4.46, 

SD = .82) was significantly better than the control group (M = 3.99, SD = 1.005). Regarding their liking 

to follow rules, another significant difference (F = 17.494, p< .001) was found between the 

experimental (M = 4.53, SD = .82) and the control group (M = 4.29, SD = .89). Thinking to raise hand 

resulted in a further significant difference (F = 9.357, p = .003) between the experimental (M = 4.35, 
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SD = 1.06) and the control group (M = 4.08, SD = 1.07). Moreover, there was a trend (F = 3.040, .05< 

p <.10) for the experimental group (M = 3.72, SD =1.28) to be better at trying not to talk with 

classmates compared to the control group (M = 3.70, SD = 1.17).  

In Diagram 3 the decrease of misbehavior is further depicted. Teacher waiting was less for the 

experimental group (M = 1.83, SD = .99) than the control one (M =2.03, SD = 1.06) with a significant 

difference (F = 13.372, p < .001) between the two groups. Talking with classmates also decreased more 

for the experimental group (M =2.22, SD = .89) compared to the control one (M = 2.70, SD = 1.18) and 

a significant difference (F = 23.460, p < .001) was further noticed. Significant was also the difference 

(F =12.887, p <.001) regarding the students’ interrupting the lesson which was less  frequent for the 

experimental group (M = 1.65, SD = 1.04) in comparison to the control one (M = 1.71, SD = .95). 

Moreover, the rate of students’ not raising hand was lower for the experimental group (M = 1.85, SD 

= 1.09) than the control one (M = 1.95, SD = 1) with a significant difference (F = 4.762, p < .05). Finally, 

students were less frequently being scolded in the experimental group (M = 2.09, SD = 1.11) than in 

the control one (M = 1.94, SD = 1.05) and the difference between the two groups was also significant 

(F = 8.759, p < .05). 

 

 

Diagram 3: Misbehavior in the two groups 

 

4. Conclusions 

Initially, from the analysis of the results of the study it was implied that teachers can become better 

classroom managers by implementing classroom routines. This can be better achieved by integrating 

techniques such as the cards and the formalized statements. The vitality of classroom routines for 

effective classroom management is acknowledged by Oliver and Reschly (2007, p. 8) who claim that 

they “allow the classroom to run efficiently with fewer disruptions from students”. They also underline 

the importance of routines in the classroom as students need to know what is expected by them. It is 

pointed out that before establishing routines it is crucial for teachers to involve students in a 
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discussion about their importance, so that they realize the reason for the routine and make its 

procedure clear through modeling. 

Another important implication regards the incorporation of a set of rules for reducing misbehavior in 

classroom settings. This resulted from the fact that for the students in the experimental group who 

became seasoned with following a set of classroom rules, there was actually an increase in their liking 

to follow them and disruption was limited thanks to them. Thus, they started more frequently to get 

annoyed by their disruptive classmates in contrast to the students in the experimental group for whom 

the rate remained almost the same. This further implied that students themselves prefer an 

uninterrupted lesson although they impulsively get frequently involved in disruptive behavior and thus 

is aligned with the view that students potentially have the desire and capability to evolve into self-

regulated individuals (Matsagouras, 1999). In these terms, the contribution of classroom rules to the 

creation of a predictable atmosphere indeed limits disruptions and verifies Davies’ (2017) view who 

purports that children’s self-regulation cannot be achieved without the integration of behavioral 

strategies.  

A further implication for language teachers who attain effective classroom management is to be aware 

of students’ learning styles and active learning strategies (Bhat, et. al, 2021), as well as to implement 

positive reinforcement which according to Slavin (2006) refers to pleasurable consequences given to 

students to strengthen desirable behavior. This is verified by the effectiveness of the combination of 

the behavior contract, the star chart and the class coupons, as an organized system of rewards for 

good behavior which represented a form of positive reinforcement. Therefore, as mentioned in 

Burden (2020), behavioral strategies based on pleasurable or unpleasant consequences of behavior 

can change the students’ behavior over time and in these terms, the incorporation of behavioral 

learning theories for handling behavior problems is beneficial and the adoption of behavioral 

strategies is crucial for succeeding smooth classroom management with lessened incidents of 

misbehavior.  
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Περίληψη  

Οι υπηρεσίες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παρέχονται μεταξύ των άλλων ατόμων με 

αναπηρίες και σε μαθητές με σύνθετες ΓΝΩστικές, ΣΥναισθηματικές και ΚΟΙνωνικές (ΓΝΩΣΥΚΟΙ) 

δυσκολίες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη και η κατανόηση των ΓΝΩΣΥΚΟΙ 

δυσκολιών στο ευρύ πεδίο εγγενών ή και επίκτητων καταστάσεων ανικανότητας που εντοπίζονται 

στην μαθησιακή διαδικασία και άπτονται των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο σύγχρονο 

σχολείο.  Σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008 για τις ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες ή αναπηρία, στους 

μαθητές με ΓΝΩΣΥΚΟΙ συγκαταλέγονται όσοι έχουν υποστεί γονεική κακοποίηση, παραμέληση ή 

διαβιούν σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας και παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά. Η 

μεθοδολογία μας αξιοποιεί την βιβλιογραφική τεκμηρίωση από κείμενα αναφορικά με την 

νομοθεσία, την Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 24)  και τις ανησυχίες 

που διατυπώνονται για αυτά και κείμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Covid-19. 

Ακόμη, έχει συμπεριλάβει τις απόψεις των προπτυχιακών φοιτητών στη Σχολή Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (ΣΑΕΠΣ), στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το 2016 μέχρι 

το 2020.  Στα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με τις 

σύνθετες ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες. Στα συμπεράσματα καταδεικνύεται ότι τα δικαιώματα των μαθητών 

με αναπηρία χρήζουν ανάγκης παιδαγωγικών ευέλικτων παρεμβάσεων με διαφανή πρωτόκολλα 

εφαρμόζοντας στοχευμένα ατομικά δομημένα ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ). 

Λέξεις κλειδιά: ΓΝΩΣΥΚΟΙ  δυσκολίες, αναπηρία, σχολείο. 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το ενδιαφέρον της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης γύρω από το θέμα 

των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση αυξάνεται διαρκώς με τις Πολιτικές που 

εφαρμόζονται (UNESCO, 2009). Η αναπηρία ως πολυεπίπεδη και σύνθετη έννοια εμπεριέχει τις 

ανθρώπινες ανικανότητες είτε είναι εγγενείς είτε είναι επίκτητες και αποτυπώνονται στην Σύμβαση 

για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΔΑμεΑ, Ηνωμένα Έθνη, 2006). Οι ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ)  δεν ταυτοποιούνται πάντα με το ''στιγματισμένο'' νόημα της αναπηρίας 

στην ελληνική γλώσσα. Άτομο με αναπηρία νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι ικανό να αναλάβει 

μόνο του όλες ή μέρος των ατομικών και κοινωνικών φυσιολογικών αναγκών, λόγω μιας εκ γενετής 

ή μεταγενέστερης βλάβης των φυσικών ή διανοητικών του ικανοτήτων. Υπ’ αυτή την έννοια ως ΑμεΑ 

μπορούν να χαρακτηριστούν ενδεικτικά  οι τυφλοί ή όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές στην 

όρασή τους, οι κωφοί ή όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βαρηκοΐας, άτομα που έχουν 

σημαντικές κινητικές δυσκολίες, άτομα με νοητική καθυστέρηση, αλλά και άτομα που πάσχουν από 
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κάποια σοβαρή ψυχική νόσο (American Psychiatric Association, 2013). Στα ΑμεΑ περιλαμβάνονται 

εκείνα που έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή αισθητήρια εμπόδια, που, σε 

αλληλεπίδραση με διάφορα περιβαλλοντικά εμπόδια και εμπόδια συμπεριφοράς των άλλων 

ανθρώπων, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 

κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους. Συχνά, οι μαθησιακές δυσκολίες ως γενικευμένος όρος, 

αναφέρεται σε ετερογενείς ομάδες προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία  της μάθησης και 

της κατανόησης της ομιλίας, της ανάγνωσης (Panopoulos, & Drossinou-Korea, 2019), της γραφής και 

των μαθηματικών αλλά και των συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων (Finning, et al., 

2020). Αυτά τα προβλήματα όταν είναι εγγενή στο άτομο, πιστώνονται ως αναπηρία, θεωρούνται ότι 

υπάρχουν εξαιτίας της δυσλειτουργίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και εκδηλώνονται σε 

ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής. Με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατό να συνυπάρχουν 

προβλήματα αυτορρύθμισης και συμπεριφοράς, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, τα οποία όμως από μόνα τους δεν προσδιορίζουν την έννοια της αναπηρίας 

(Hukkelberg & Ogden, 2020).  Ωστόσο, οι δυσκολίες στην μάθηση ενδέχεται να απορρέουν από 

αναπηρίες που προέρχονται από την μη λειτουργική αδυναμία των αισθήσεων, την νοητική 

καθυστέρηση, την σοβαρή συναισθηματική διαταραχή ή προέρχονται από εξωγενείς επιρροές όπως 

είναι οι πολιτιστικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι η 

αναπηρία δεν πιστώνεται ως αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή επιρροών (ICLD, 1987).Οι σύνθετες 

μαθησιακές δυσκολίες και ανικανότητες σε παιδιά και νέους αποτυπώνονται σε παιδαγωγικές 

πρακτικές στη σχολική, ακαδημαική κοινότητα και στην οικογένεια αλλά δεν ποσοτικοποιούνται και 

δεν συμπεριλαμβάνονται στις έρευνες για την αναπηρία. Έτσι, το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το ποσοστό του γενικού πληθυσμού ανέρχεται στο 12%, με 

διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών. Αυτό το ποσοστό κυμαίνεται από 9,3% στην Ελλάδα μέχρι 

15,3 στην Ισπανία (Disability statistics, 2020). Η έμφαση στο σχολείο πιστώνεται με την απασχόληση 

στα άτομα με αναπηρία παραγωγικής ηλικίας (16 - 64 ετών) που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό , που 

έχουν πιθανότητα 66% να βρουν δουλειά ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση. Στα άτομα με  

ελαφρά αναπηρία η πιθανότητα αυτή μειώνεται στο 47% και στα άτομα με βαριά αναπηρία στο 25% 

(Disability statistics, 2020). Το εισόδημα αποτελεί βασικό μέτρο της οικονομικής ευημερίας των 

ανθρώπων. Τα δεδομένα προέρχονται από τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το εισόδημα, τη φτώχεια 

και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC-statistics on income and living conditions). Στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η αναπηρία προσεγγίζεται σύμφωνα με την έννοια του περιορισμού της παγκόσμιας 

δραστηριότητας, η οποία ορίζεται ως «περιορισμός στις δραστηριότητες που συνήθως κάνουν οι 

άνθρωποι λόγω προβλημάτων υγείας τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μήνες». Αυτό θεωρείται 

επαρκές πληρεξούσιο για την αναπηρία, τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από 

οργανώσεις ατόμων με αναπηρία (Disability statistics - poverty and income inequalities, 2020). 

Οι μαθητές με σύνθετες ΓΝΩστικές, ΣΥναισθηματικές και ΚΟΙνωνικές (ΓΝΩΣΥΚΟΙ) δυσκολίες 

ενδέχεται να έχουν εγγενείς ανικανότητες όπως είναι ο αυτισμός ή επίκτητες όπως η παραβατική 

συμπεριφορά. Συχνά προέρχονται από το περιοριστικό, υποβαθμισμένο και κακοποιητικό 

περιβάλλον που αποτυπώνεται στις στατιστικές για το εισόδημα, τη φτώχεια και τις συνθήκες 

διαβίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αποκλεισμός λοιπόν, στον αντίποδα της σχολικής και 

κοινωνικής ένταξης ελέγχεται με τις νέες τεχνολογίες και μορφές επικοινωνίας που διασφαλίζουν την 

προσβασιμότητα των σπουδαστών με αναπηρίες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (Δροσινού Κορέα, 

2017: 121-200) όπως εκτεταμένα αναπτύχθηκε στην περίοδο του εγκλεισμού στο σπίτι λόγω του 

Covid-19 (World Health Organization, 2020 b). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε 
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παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 30 Ιανουαρίου και στις 11 Μαρτίου (2020), πανδημία 

με το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού να βιώνει πρωτόγνωρες κοινωνικές και εκπαιδευτικές 

συνθήκες ως αποτέλεσμα της περιορισμένης κυκλοφορίας. Βεβαίως, η Επιτροπή για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 24)  όταν διατύπωνε τις συστάσεις για την εκπαίδευση καιτην 

προσβασιμότητα αγνοούσε τις συνθήκες ζωής με τον Covid-19 (World Health Organization, 2020 a).  

Ποια είναι, όμως, η έννοια του όρου σύνθετες ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες στα ΑμεΑ στην περίοδο της 

υγειονομικής κρίσης (WHO/Europe, 2020). Οι ΓΝΩΣΥΚΟΙ καταστάσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

τόσο στις σχολικές επιδόσεις, όσο και στη συναισθηματική κατάσταση και την κοινωνική ζωή του 

παιδιού ή του εφήβου (Δροσινού Κορέα, 2017, 553-632) και αντανακλούν τις συνθήκες διαβίωσης 

‘’φτώχιας’’.  Η σκοπιμότητα της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται στο ενιαίο σχολείο, στην 

΄΄κρυμμένη’’ εικόνα των μαθητών με σύνθετες ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες και στο δικαίωμα τους στην 

εκπαίδευση όταν εντοπίζονται ελλείμματα. Ακόμη δερευνάται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 

αντιμετώπισης όταν καταστρατηγούνται τα δικαιώματα ως ατόμων με ‘’συναισθηματικές’’ 

αναπηρίες αναφορικά με την κατανόηση της αναπηρίας, τις κοινωνικές συναλλαγές και την 

λεκτικοποίηση των συναισθημάτων.  

 

 

Εικόνα 1. Η κρυμμένη  ‘’συναισθηματική’’ αναπηρία στο σύγχρονο σχολείο.  

 

2. Κυρίως μέρος 

Οι  ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες μελετήθηκαν και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την θεωρία για την με την 

Θεμελιώδη Επιστημονολογική Ανάλυση σε τρεις παράγοντες αναφορικά με την κατανόη ση της 

αναπηρίας, τις κοινωνικές συναλλαγές και την λεκτικοποίηση των συναισθημάτων. Η φιλοσοφία της 

Θεμελιώδους Επιστημονολογικής Ανάλυσης προέρχεται από την επιστήμη του θεμελιώδους 

συμπεριφορισμού και προσφέρει μια σταδιακά πιο σφαιρική και πρακτικά ισχυρή κατανόηση των 

απόψεων, των ερμηνειών και των τρόπων με τους οποίους τα προβλήματα διαμορφώνονται συνεχώς 
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μέσα από την αλληλεπίδρασή με άλλους ανθρώπους καθώς και με άλλα γεγονότα του φυσικού 

κόσμου. Σημειώνεται ότι η σύγχρονη συμπεριφοριστική προσέγγιση αντιτίθεται στην αρχαϊκή άποψη 

που δήλωνε ότι η συμπεριφορά του ατόμου μπορεί να εκδηλώνεται αυτόνομα, χωρίς δηλαδή την 

επίδραση των φυσικών γεγονότων της ζωής του (Μέλλον, 2013). Επιπρόσθετα, οι ΓΝΩΣΥΚΟΙ 

δυσκολίες προσεγγίστηκαν σύμφωνα με τον ορισμό της  αναπηρίας από την  ΠΟΥ, που αναφέρεται 

στην έννοια της  βλάβης  (impairment) δηλώνοντας «κάθε απώλεια ουσίας ή αλλοίωσης μιας δομής 

ή μιας ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατομικής λειτουργίας». Αναφέρεται ακόμη, στην έννοια της  

ανικανότητας (disability) που είναι απότοκος της βλάβης και πιστώνεται στις επιδόσεις και την 

ικανότητα του ατόμου για δράση. Η ανικανότητα ταυτοποιείται με την έννοια της αναπηρίας 

(disability) δηλώνοντας «κάθε μερική ή ολική ελάττωση (αποτέλεσμα της βλάβης) της ικανότητας  του 

ατόμου με αναπηρία να επιλέγει μια δραστηριότητα με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή μέσα στα όρια 

που θεωρούνται ως φυσιολογικά για τον άνθρωπο. Η ανικανότητα (incapacité) αντιστοιχεί στη 

λειτουργική άποψη του μειονεκτήματος. Η ΠΟΥ αναφέρεται επίσης, στην έννοια του ελαττώματος ή 

μειονεξίας (handicap) προκειμένου να δηλώσει την αναπηρία. Ορίζεται λοιπόν, ως «αποτέλεσμα μιας 

ανεπάρκειας ή μιας ανικανότητας που περιορίζει ή εμποδίζει την εκπλήρωση ενός φυσιολογικού 

ρόλου που είναι ομαλός, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς 

παράγοντες για το άτομο αυτό. Το ελάττωμα (désavantage) δηλώνει την κοινωνική άποψη του 

μειονεκτήματος και διακρίνονται σε καταστάσεις φυσικής εξάρτησης, οικονομικής εξάρτησης, 

περιθωριακές αλλά και παραβατικές συμπεριφορές. 

Η κατανόηση της αναπηρίας, κατ΄αρχην αποτελεί το πρώτο παράγοντα της παρούσας μελέτης και 

διατυπώθηκε σύμφωνα με τις αρχές των διακηρύξεων των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, των 

επιδόσεων στο σύγχρονο σχολείο αλλά και επιπτώσεων που προέκυψαν από την υγειονομική κρίση. 

Όλοι συμφωνούν ότι τα δικαιώματα των ΑμεΑ, που έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως χάρη στη 

σχετική διακήρυξη του Ο.Η.Ε. (1975) αποβλέπουν στο να διασφαλιστεί ο σεβασμός της εγγενούς 

αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας. Ακόμη, συμφωνούν σε θεωρητικό επίπεδο ως προς τις αρχές  

της ελευθερίας των ατομικών επιλογών, την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην 

κοινωνία, αλλά και του σεβασμού της διαφοράς. Επιπρόσθετα, η αποδοχή των ΑμεΑ, κατανοείται ως 

τμήμα της ανθρώπινης ποικιλομορφίας προσβλέποντας στην ισότητα ευκαιριών, την 

προσβασιμότητα στο ενιαίο σχολείο με γνώμονα το σεβασμό των εξελισσόμενων ικανοτήτων των 

μαθητών με αναπηρίες και την αναγνώριση να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Η εφαρμογή της 

ΣΔΑμεΑ στην Ελλάδα καθώς και η αντιμετώπιση της πρόκλησης για την ένταξη σχολιάστηκε με άρθρο 

στο περιοδικό Θέματα Ειδικής Αγωγής, από εκπαιδευτικούς στους οποίους συμμετείχε και ο τότε 

Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (Αργυριάδης και άλλοι, 2015). Με τον Νόμο  

η χώρα μας κύρωσε την Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο ΣΔΑμεΑ (Nόμος 4074/2012,ΦΕΚ Α΄ 88, 2012). Παρά ταύτα, οι γονείς των παιδιών 

δυσκολεύνται να κατανοήσουν ή αρνούνται την αναπηρία που συνοδεύεται με μαθησιακή έλλειψη 

και συχνά τους οδηγεί σε ψυχολογική έλλειψη. Επομένως τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία 

χρήζουν ανάγκης παιδαγωγικών ευέλικτων παρεμβάσεων εφαρμόζοντας στοχευμένα ατομικά 

δομημένα ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

(ΣΑΔΕΠΕΑΕ) στο ενιαίο σύγχρονο σχολείο.  

 Ο δεύτερος παράγοντας της παρούσας, εστιάζει στις κοινωνικές συναλλαγές όπως αυτές ορίζονται 

στους κοινοτικούς σταθμούς, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στην φυσική παρουσία και 

παραμονή στο σχολείο, αλλά και στην εικονική αλληλεπιδραστική διδακτική σχέση. Το δικαίωμα στην 
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αξιοπρεπή διαβίωση στο περιβάλλον, συχνά εμπεριέχει βία και επιβαλλόμενη κοινωνική απομόνωση 

χωρίς να υπολογίζεται η καλά αποκρυμμένη ενδοοικογενειακή βία, η γονεική εγκατάλειψη, η γονεική 

παραμέληση και η γονεική κακοποίηση. Το δικαίωμα προστασίας από την εκμετάλλευση, τη βία και 

την κακομεταχείριση αναλαμβάνει η  εκάστοτε Πολιτεία και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα 

προκειμένου να αποτρέψεις όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης. 

Διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τις κατάλληλες μορφές βοήθειας και υποστήριξης, για το φύλο και την 

ηλικία, για τα άτομα με αναπηρίες, τις οικογένειες και όσους τους παρέχουν φροντίδα. Η παροχή 

πληροφοριών και εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνει οδηγίες για το πώς να αποφεύγουν, να 

αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τις περιπτώσεις εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης στις 

κοινωνικές συναλλαγές.  Ωστόσο, για την πραγμάτωση των κοινωνικών συναλλαγών κρίνεται ως 

προαπαιτούμενο το δικαίωμα στην μαθησιακή προσβασιμότητα προκειμένου να είναι εφικτό στα 

άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η 

έννοια της καθολικής προσβασιμότητας αντανακλά τον πολιτισμό του σχολείου και της  οικογένειας 

για την αναπηρία, χωρίς να παραμένει στις διακηρύξεις περί ‘’καθολικού σχεδιασμού’’.  

Η λεκτικοποίηση συναισθημάτων αποτελεί τον τρίτο παράγοντα στη μελέτη και εντάσσεται στο 

εγγενές δικαίωμα για τη ζωή καταχωρώντας δεδομένα και σκέψεις που αντανακλούν το φόβο της 

απώλειας της ζωής, την ανασφάλεια και τις αβεβαιότητες, την  ατομική ευθύνη στην απόσταση, την 

απομάκρυνση και την απομόνωση. Επειδή η λεκτικοποίηση συναισθημάτων που εκφράζουν το 

δικαίωμα στην ισότητα και τη μη διάκριση παραμένει εξαιρετικά ασαφής και η αδικία καταστρατηγεί 

τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία να ζουν χωρίς οποιαδήποτε διάκριση και να 

απολαμβάνουν, ίση προστασία και ίσα οφέλη από το νόμο. Τα ΑμεΑ έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν 

τις απόψεις τους ελεύθερα, σχετικά με όλα τα θέματα που έχουν επιπτώσεις σε αυτά και έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τι σκέφτονται τα παιδιά με κοινωνικές 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες (Heinonen & Pihlaja, 2020). Προαπαιτούμενο για 

την λεκτικοποίηση είναι να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη και ότι στις απόψεις τους δίδεται η 

οφειλόμενη βαρύτητα, σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα 

παιδιά. Ακόμη, να τους παρέχεται βοήθεια σε σχέση με την αναπηρία τους και κατάλληλη για  την 

ηλικία τους.  Ο μαθητής που βιώνει ΓΝΩΣΥΚΟΙ καταστάσεις δυσκολεύεται να μιλήσει για αυτό που 

νιώθει και τον κάνει να αισθάνεται πολύ άβολα, επειδή δεν τα καταφέρει να μάθει να διαβάζει και 

να γράφει ορθογραφημένα (Vaughn, & Wanzek, 2014). Αποφεύγει να λεκτικοποιήσει τις σκέψεις και 

τα συναισθήματα του επειδή νιώθει μειονεκτικά, απογοητεύεται συστηματικά, καθώς, όσο κι αν 

προσπαθεί, δεν καταφέρνει να έχει καλές επιδόσεις στο σχολείο (Χρηστάκης, 2001). Συγκρίνει τον 

εαυτό του με τους άλλους και τις περισσότερες φορές, βγαίνει, χαμένος και φοβάται. Νιώθει πως δεν 

έχει ικανότητες, απομονώνεται, ντρέπεται και μπορεί να αρχίσει να φέρεται αντιδραστικά και 

επιθετικά, επειδή είναι απογοητευμένος και θυμωμένος. Από την άλλη, μπορεί μερικές φορές να 

καταλήγει σ' αυτές τις συμπεριφορές για να μεταμφιέσει τη δυσκολία του. Είναι, πιθανόν, 

προτιμότερο να θεωρείται «ενοχλητικός» και «ταραξίας», παρά «μειονεκτικός» και «χαζός» ή 

«ανάπηρος». Έτσι, το παιδί ή ο έφηβος που ήδη δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα προβλήματα των  

μαθησιακών δυσκολιών, επιφορτίζεται με ακόμα μεγαλύτερα (Χρηστάκης, 2012). Η αυτοπεποίθηση 

του κλονίζεται, νιώθει μοναξιά και χάνει κάθε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του συνολικότερα. Το 

περιβάλλον στο σχολείο αρκετές φορές  ΄΄φαίνεται’’ βοηθητικό χωρίς να ‘’είναι’’ σύμφωνα με τη 

ΣΔΑμεΑ (Cheshire,2019). 
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2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η μεικτή μεθοδολογία έρευνας στην ειδική 

αγωγή και εκπαίδευση με βιβλιογραφική τεκμηρίωση από κείμενα αναφορικά με την νομοθεσία, την 

Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 24)  και τις ανησυχίες που 

διατυπώνονται για αυτά, κείμενα του ΠΟΥ για τον Covid-19 και κείμενα από τις ευρωπαϊκές 

στατιστικές για το εισόδημα, τη φτώχεια και τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης 

αξιολογήσαμε τα δεδομένα από τις απαντήσεις 1000 φοιτητών της ΣΑΕΠΣ (625 κορίτσια με Μέσο όρο 

ηλικίας 22,2 και 275 αγόρια με Μέσο όρο ηλικίας 23,8) που έχουμε συγκεντρώσει από το 

Φεβρουάριο 2016 μέχρι και τον Ιούνιο 2020. Αυτοί συμμετείχαν σε μικροομαδικές εργασίες στις 

οποίες μελετούσαν ζητήματα γύρω από τα θέματα των σύνθετων ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολιών, και τα 

δικαιώματα των μαθητων με αναπηριες στο σύγχρονο σχολείο. Οι ανθρώπινες και πραγματικές 

ιστορίες που προτάθηκαν και προβλήθηκαν με ορισμένες κινηματογραφικές ξενόγλωσσες ταινίες 

βοήθησαν τους φοιτητές να κατανοήσουν ζητήματα γύρω από την κινητική αναπηρία, την  δυσλεξία, 

τα προβλήματα λόγου και ομιλίας αλλά και των προβλημάτων στη συμπεριφορά και την 

παραβατικότητα (Δροσινού Κορέα, 2020). Επικουρικά με αυτά τα αφηγήματα εκπαίδευσης 

συζητήθηκαν με τους φοιτητές θέματα που θίγονται από την Επιτροπή ΣΔΑμεΑ.   

Τα δεδομένα ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την Θεμελιώδη Επιστημονολογική Ανάλυση και 

αντανακλούσαν πεποιθήσεις, εννοιολογικές συγκρούσεις αλλά και αναπαραγόμενες στερεοτυπικές 

θεωρήσεις που είχαν βιώσει οι φοιτητές στο περιβάλλον τους για την αναπηρία. Η διαδικασία 

εξελίχθηκε στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων που προσφέρονται στη ΣΑΕΠΣ  με θεματικές 

ενότητες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και παιδαγωγικής της σχολικής ένταξης μαθητών με ΕΕΑ. 

Οι στάσεις και οι θεωρήσεις των φοιτητών γύρω από τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρίες 

έδωσε έμφαση στις κρυμμένες ‘’συναισθηματικές’’ αναπηρίες σε μαθητές με ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες 

(εικόνα, 1). 

Ακόμη, για τον τρόπο που αξιολογούνται οι μαθητές με σύνθετες ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες, παραβατική 

συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω 

ενδοοικογενειακής βίας, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 

4, 3 παρ. 2 και 34 παρ. 6 του  (Νόμου 3699, 2008). Επιπλέον μελετήθηκαν οι πράξεις του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: α) 2/16-2-09 με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των Προεδρικών 

Διαταγμάτων Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65), Π.Δ. 50 και 51 /2008 (ΦΕΚ Α΄ 81 και 82), β) 1/18-2-2008 που 

αφορούσε στην αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και γ) 13/18-12-

2008 πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του 

άρθρου 27, αναφορικά με την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες . 

Σύμφωνα με τα κανονιστικά κείμενα, οι μαθητές με ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες απαλλάσσονται των 

γραπτών εξετάσεων και εξετάζονται προφορικά, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση χορηγείται από 

το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης ή τα πιστοποιημένα Ιατροπαιδαγωγικά 

Κέντρα (ΙΠΔ) από το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κατά το 

νόμο κηδεμόνες, όπως γονείς σε ανάθεση προκειμένου να απαλλαγούν τα παιδιά τους από τις 

γραπτές εξετάσεις προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου (Hennan & Birrell, 2018), 

που κοινοποιείται σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής 
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παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, ή προσκομίζοντας βεβαίωση που έχει 

εκδοθεί  από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς 

(Δροσινού Κορέα, 2017: 809-882). 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με την ενιαία 

νοηματοδότηση στο σχολείο των ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολιών. Οι μετρήσεις περιορίζονται γύρω από το 

ύψος των δημόσιων πόρων που έχουν παραλήπτες τους μαθητές και φοιτητές με αναπηρία 

εξασφαλίζοντας το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στα σχολεία και τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις επιτροπές για τις μαθησιακές αναπηρίες 

και τις επιπτώσεις από τις πολιτικές που εφαρμόζονται υπό το πρίσμα της έρευνας και της πρακτικής 

(NJCLD, 2011). Επιπρόσθετα στα αφηγήματα εκπαίδευσης (Δροσινού Κορέα, 2020) και παιδαγωγικής 

της σχολικής ένταξης σε παιδιά και νέους με πιστοποιημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες φαίνεται ότι οι ΓΝΩΣΥΚΟΙ καταστάσεις ‘’κρύβονται’’  ανάμεσα στις γνωστές ως γενικές και 

ειδικές δυσκολίες στην μάθηση (Gargiulo, 2012) αλλά και δυσκολίες συναισθηματικές και 

προβλήματα στην συμπεριφορά. Με τις επιστημονικές απόψεις να παραμένουν διαχρονικά 

αμφιλεγόμενες αναφορικά με την έγκαιρη και την έγκυρη διάγνωση, τις  υπερδιαγνώσεις χωρίς να 

εξασφαλίζουν πάντα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών με ΄΄συναισθηματικές’’ αναπηρίες 

που έχουν κακοποιηθεί ποικιλοτρόπως ή έχουν βιώσει συνεχή ενδοοικογενεική βία. Από  τις 

απαντήσεις των φοιτητών επιβεβαιώνεται ότι οι σύνθετες ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις τόσο στις σχολικές επιδόσεις, όσο και στη συναισθηματική κατάσταση και την κοινωνική 

ζωή των παιδιών και των εφήβων (Δροσινού Κορέα, 2017:553-632) με τις κοινωνικές 

αλληλοεπιδράσεις να αντανακλούν τις συνθήκες διαβίωσης που χαρακτηρίζονται κυρίως από 

χαμηλά εισοδήματα και ‘’φτώχια’’.  Η εικόνα των μαθητών με σύνθετες ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες 

παραμένει ΄΄κρυμμένη’’ και το δικαίωμα τους στην εκπαίδευση ακόμη και όταν εντοπίζονται 

ελλείμματα απαντά με τις φράσεις ‘’τεμπέλης, αδιάφορος, τουρίστας’’. Οι φοιτητές παρά τις 

συζητήσεις στα μαθήματα διατήρησαν διαφορετικές γνώμες ως προς τους όρους “ learning disability” 

(μαθησιακή αναπηρία), “learning disorder” (μαθησιακή διαταραχή) και “learning difficulty” 

(μαθησιακή δυσκολία) αν και τους χρησιμοποιούσαν χωρίς να κατανοούν ότι σηματοδοτούν 

διαφορετικές ποιότητες ελλειμμάτων στο σχολείο. Οι απαντήσεις τους δεν ταυτοποιούσαν τις 

ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες με την αναπηρία παρά τα σημαντικά μαθησιακά προβλήματα σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο. Επειδή, αυτά τα εμφανή προβλήματα δεν επαρκούν για να αιτιολογηθεί μια επίσημη 

διάγνωση. 

 Η ερευνητική περιοχή της αναπηρίας και των δικαιωμάτων των μαθητών στην εκπαίδευση 

απαντήθηκε μέσω του εντύπου καταγραφής συνεργασίας του εκπαιδευτικού με τον γονέα. Οι 

φοιτητές επιβεβαίωσαν ότι ο ρόλος του γονέα εξαρτάται από την κινητοποίηση τους μέσα στην σχέση 

με το παιδί επισημαίνοντας ότι είναι άκρως σημαντική και  θεμέλιος λίθος της ψυχοσυναισθηματικής 

εξέλιξης τους. Ακόμη, παρατήρησαν ότι οι γονείς επηρεάζονται από τις συγκρίσεις σε σχέση με άλλα 

παιδιά της οικογένειας ή του περίγυρου χωρίς να κατανοείται πάντα, ότι δεν υφίσταται σύγκριση 

ανόμοιων καταστάσεων, όταν πρόκειται για την εξέλιξη και το προσωπικό δυναμικό του κάθε 

παιδιού με ή χωρίς αναπηρία. Επιπρόσθετα, σημείωσαν ότι οι γονείς δεν έχουν πάντα ρεαλιστικές 

προσδοκίες για τις ικανότητες των παιδιών τους και διεκδικούν χωρίς σαφήνεια και συναισθηματική 

νηφαλιότητα το δικαίωμα στην εκπαίδευση του παιδιού τους με αναπηρία. Οι φοιτητές 

υπογράμμισαν, ότι στις περιπτώσεις που ο γονέας αισθάνεται κουρασμένος και ανασφαλής σε σχέση 
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με το γονικό έργο και την αναπηρία είτε αυτή είναι εμφανής είτε είναι κρυμμένη ‘’συναισθηματική’’ 

αναπηρία, η συμβουλευτική από εξειδικευμένο ψυχολόγο κρίνεται απαραίτητη. Συμφώνησαν ότι ο 

από κοινού προγραμματισμός με τον ίδιο τον γονέα, καθώς και η συμμετοχή του στην ομάδα 

διεπιστημονικής δράσης με τον ειδικό παιδαγωγό και τον ψυχολόγο επηρεάζουν τον τρόπο 

παρέμβασης και την αποτελεσματικότητα του ΣΑΔΕΠΕΑΕ. Συμφωνία υπήρξε επίσης, ως προς την 

άρνηση της παραδοχής των ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολιών  των παιδιών από τους γονείς σημειώνοντας ότι το 

ίδιο συμβαίνει και στις ορατές αναπηρίες. Επιπλέον, οι φοιτητές αναγνωρίζουν την μαθησιακή 

αναπηρία (learning disability), με βάση την επίσημη κλινική διάγνωση από τους ειδικούς στις 

διαγνωστικές ομάδες. Οι φοιτητές αδυνατούσαν να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στην αναπηρία 

και τις ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες αναφορικά με τον βαθμό, τη συχνότητα και την ένταση των 

συμπτωμάτων.  Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι οι ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες συμπεριλαμβάνονται στην 

δυσλεξία, δυσαριθμησία και στην δυσγραφία για το λόγο αυτό η εκπαιδευτική φροντίδα περιορίζεται 

στα ακαδημαικά ελλείμματα αγνοώντας τα συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα. 

Επίσης, η ερευνητική περιοχή των κοινωνικών συναλλαγών και των δικαιωμάτων των μαθητών με 

αναπηρία στην εκπαίδευση απαντήθηκε μέσω του εντύπου διδακτικής αλληλεπίδρασης του 

εκπαιδευτικού με τον μαθητή. Οι φοιτητές επιβεβαίωσαν ότι οι κοινωνικές συναλλαγές συμβαίνουν 

στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, 

συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε 

άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές και παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές 

όσο και στις αγροτικές περιοχές. Ακόμη,οι φοιτητές φωτογράφησαν την διαδρομή από το ιστορικό 

κέντρο της Καλαμάτας μέχρι το Πανεπιστήμιο (πρώην στρατόπεδο) διαπιστώνοντας ότι στο  

μεγαλύτερο μέρος της είναι ασφαλής. Ωστόσο αρκετοί παρατήρησαν ότι οι κοινωνικές συναλλαγές 

εμποδίζονται  αναλογιζόμενοι τις προαναφερόμενες αντιλήψεις για τα δικαιώματα των αναπήρων 

και την εξασφάιση της προσβασιμότητα σε κάθε επιμέρους χώρο που είναι ανοιχτός στο κοινό και 

αφορά τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις. 

Σε ορισμένα τμήματα των πεζοδρομιών είχαν καταληφθεί από ‘’παράνομα’’ σταθμευμένα δίκυκλα 

οχήματα και αυτοκίνητα. Αξίζει να σημειωθεί η διαφορά που εντοπίστηκε στις απαντήσεις του 2020 

συγκριτικά με των άλλων χρόνων ώς προς την από απόσταση διδασκαλία και την κοινωνική 

απόσταση λόγω της πανδημίας. Στις απαντήσεις του πρώτου οκταμήνου του 2020 αναδύθηκε η 

δυσαρέσκεια για την επιλογή της επικοινωνίας μόνον μέσω τηλεδιασκέψεων επειδή θεώρησαν ότι 

δυσχεραίνουν τις διαπροσωπικές αλληλοεπίδρασεις στις κοινωνικές συναλλαγές. Όλοι συμφώνησαν 

στο δικαίωμα για το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των ατόμων με αναπηρίες, ανεξάρτητα από τον 

τόπο διαμονής ή τις διευθετήσεις διαβίωσης (United Nations, 2019). Επισήμαιναν ότι οι μαθητές που 

διαβιούν σε ΓΝΩΣΥΚΟΙ συνθήκες δεν  υπόκειται σε αυθαίρετη ή παράνομη παρενόχληση στην 

ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας 

ή σε παράνομες επιθέσεις κατά της τιμής και της υπόληψής τους. Γνωρίζοντας ότι τα άτομα με 

αναπηρίες έχουν  δικαίωμα προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβολών.  

Επιπρόσθετα, η ερευνητική περιοχή της λεκτικοποίησης συναισθημάτων απαντήθηκε από τους 

φοιτητές στο πλαίσιο διδακτικών σεναρίων ασκούμενοι και εφαρμόζοντας στοχευμένα ατομικά 

δομημένα ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

(ΣΑΔΕΠΕΑΕ). Αυτοί ανέφεραν ότι οι μαθητές με ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες αρνούνται ή αδυνατούν να 

μιλήσουν για τις μαθησιακές δυσκολίες από την κινητική, αισθητηριακή ή νοητική αναπηρία που 

αντιμετωπίζουν. Ακόμηση σημείωσαν ότι μεταφέρουν την ενοχλητική -αντιδραστική συμπεριφορά 
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από το σχολείο στο σπίτι και στα βιώματα τους με τα αδέλφια και τους γονείς τους. Κάποιοι 

προασπίστηκαν ότι δυσκολεύονται να μιλήσουν για τις φοβίες, τα σωματικά συμπτώματα, επειδή 

έχουν υπερβολικό άγχος που αναστέλλει ή καταργεί την προσαρμογή τους στο σχολείο.  Τόνισαν ότι 

αρνούνται να λεκτικοποιήσουν αρνητικά συναισθήματα που τους μειώνουν την αυτοεκτίμηση τους 

και τους οδηγούν στην απομόνωση και την άρνηση για το σχολείο, αναφέροντας παραδείγματα 

παιδιών που το εγκαταλείπουν πρόωρα. Οι φοιτητές δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν με σαφήνεια 

αν τα παιδιά και οι έφηβοι που αντιμετωπίζουν ‘’συναισθηματικές’’ δυσκολίες και όχι μόνον 

αναπηρίες ενδέχεται να έχουν συνοδά μαθησιακά προβλήματα  και ότι πολλές φορές,  καλούνται να 

αντιμετωπίσουν την άγνοια ή την ελλιπή ευαισθητοποίηση από το περιβάλλον τους. Κάποιοι 

φοιτητές ανέφεραν ότι η μη λεκτικοποίηση των συναισθημάτων δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο που 

τους ακολουθεί μεγεθύνοντας τις ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες.  

5. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, επιβεβαιώνεται ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από το γενικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και ότι οι μαθητές με αναπηρίες δεν αποκλείονται από την ελεύθερη και 

υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανάμεσα στα άτομα 

με αναπηρίες που λαμβάνουν την ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη  που απαιτείται, μέσα στο γενικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, αναγνωρίζεται και ο πληθυσμός των ‘’κρυμμένων’’ μαθητών που διαβιεί σε 

ΓΝΩΣΥΚΟΙ καταστάσεις και παρουσιάζει δυσκολίες στην μάθηση, στο συναίσθημα και την 

συμπεριφορά. Με την παροχή αποτελεσματικών εξατομικευμένων μέτρων υποστήριξης, όπως είναι 

το παιδαγωγικό εργαλείο ΣΑΔΕΠΕΑΕ, όπου εφαρμόζονται προκειμένου να διευκολυνθεί η 

αποτελεσματική εκπαίδευσή τους, σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και 

κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με το στόχο της πλήρους ενσωμάτωσης. 

Ένα ακόμη σημείο αναφέρεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αντιμετώπισης όταν 

καταστρατηγούνται τα δικαιώματα ως ατόμων με ‘’συναισθηματικές’’ αναπηρίες αναφορικά με την 

κατανόηση της αναπηρίας, τις κοινωνικές συναλλαγές και την λεκτικοποίηση των συναισθημάτων 

τους. Εν κατακλείδι, προτείνεται περαιτέρω έρευνα για τις ΓΝΩΣΥΚΟΙ καταστάσεις των παιδιών και 

των εφήβων η οποία θα προσεγγίζει τα δικαιώματα των αναπήρων στο σύγχρονο ενιαίο σχολείο με 

έμφαση σε πολυποίκιλες, έξυπνες και κατάλληλες ψυχοπαιδαγωγικές ΣΑΔΕΠΕΑΕ παρεμβάσεις. 
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Περίληψη 

Στην εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά ο τρόπος ανάπτυξης και εξέλιξης του προγράμματος Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ), το οποίο δεν ανήκει στα συνήθη εκπαιδευτικά προγράμματα της ελληνικής 

πραγματικότητας. Αυτό επιχειρείται στους τρεις από τους πέντε πυλώνες του: στην εισαγωγή του 

θεσμού του ψυχολόγου, στον σύμβουλο καθηγητή και στη δικτύωση. Το κείμενο εστιάζει στην 

αναγκαιότητα που οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος ΜΝΑΕ, στις απαρχές του με bottom-

up διαδικασίες, στη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος, στη γενίκευση του στα 600 ΕΠΑΛ της 

Ελλάδας καθώς και στην εξέλιξη του τον τελευταίο ενάμισι χρόνο. Επίσης περιγράφεται τί είναι και 

πώς αξιοποιήθηκαν οι τρείς αυτοί πυλώνες στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Τέλος 

επιχειρείται μια κριτική θεώρηση των διαφορετικών φάσεων εξέλιξης του προγράμματος, των τριών 
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πυλώνων του και αναζητείται το τι μάθαμε από το πρόγραμμα, ποια είναι η δυναμική του και η 

προοπτική του σήμερα. Παρά τις μεγάλες τομές και καινοτομίες που εισήγαγε το πρόγραμμα αυτό, 

δυστυχώς την τελευταία περίοδο φαίνεται να οδηγείται σε απλή διεκπεραίωση.     

 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εκπαίδευση, ψυχολόγος, σύμβουλος καθηγητής, δικτύωση, bottom-

up διαδικασίες 

 

1.Εισαγωγή 

Στην εργασία που ακολουθεί θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (MNAE) από 

τη σκοπιά των δυνατοτήτων και της συμβολής του στη διαχείριση τάξης. Επειδή το πρόγραμμα αυτό 

μέχρι σήμερα είναι γνωστό κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα των ΕΠΑΛ, στην εργασία αυτή θα 

επιδιωχθεί μια συνοπτική αποτύπωσή του για την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης θα 

τονιστούν τα πολλά καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος αυτού, τα οποία το διαφοροποιούν από 

συνήθη εκπαιδευτικά προγράμματα που συναντάμε στη χώρα μας και όχι μόνο. Επί πλέον, επειδή οι 

απαρχές του συγκεκριμένου προγράμματος βρίσκονται περίπου στο 2010 και το πρόγραμμα 

υλοποιείται μέχρι σήμερα διανύοντας διαφορετικές φάσεις της εξέλιξης του, κρίθηκε απαραίτητο να 

αποτυπωθούν συνοπτικά αυτές οι διαφορετικές φάσεις του καθώς και να γίνει αναφορά στην 

προοπτική του όπως διαφαίνεται σήμερα. 

Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ ξεκίνησε από την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης τάξης στον δύσκολο 

χώρο των ΕΠΑΛ, στα οποία στη χώρα μας συχνά εκδηλώνονται έντονα προβλήματα διαχείρισης 

τάξης. Ως γνωστόν, στα ΕΠΑΛ σωρεύονται σοβαρά προβλήματα από μαθητές, οι οποίοι έχουν βιώσει 

έντονα τη σχολική αποτυχία από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει 

πέντε βασικούς πυλώνες που αφορούν τους ψυχολόγους, το σύμβουλο καθηγητή, τη δικτύωση, τη 

συνδιδασκαλία, και τα χρηματοδοτούμενα projects. Χωρίς να υποτιμούμε κανένα από αυτούς τους 

πυλώνες, στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στους τρεις πρώτους. Αυτό γίνεται επειδή 

αφενός δεν είναι εύκολο σε ένα περιορισμένο κείμενο να εστιάσουμε σε όλους και αφετέρου 

υπάρχει μεγαλύτερη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στους συγκεκριμένους πυλώνες από τους 

συγγραφείς του κειμένου. 

 

Εικόνα 1:Οι πέντε πυλώνες του ΜΝΑΕ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΣΥΝΔΙΔΑ-
ΣΚΑΛΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

PROJECTS

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
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Ο προηγούμενος περιορισμός -της παρουσίασης των τριών μόνο από τους πέντε πυλώνες του 

προγράμματος- οριοθετεί και χρωματίζει το είδος της διαχείρισης τάξης με το οποίο συνδέεται η 

παρουσίασή μας. Ως γνωστόν, η διαχείριση τάξης αφορά τη δημιουργία περιβάλλοντος που 

συμβάλλει στη μάθηση και συνήθως σχετίζεται με τη διαχείριση της διδασκαλίας, του προγράμματος 

σπουδών στην τάξη, τη διαχείριση των μαθητών κ.ά.  Εξαιτίας των τριών πυλώνων στους οποίους 

εστιάζουμε, η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο που η διαχείριση τάξης επηρεάζεται από 

το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασίας, εμπιστοσύνης και 

πνεύματος αλληλο-υποστήριξης, δηλ. στον προληπτικό  χαρακτήρα της διαχείρισης προβλημάτων 

τάξης, και λιγότερο στη σύνδεσή της με τη διδασκαλία και το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό 

επιτυγχάνεται περισσότερο στους δυο τελευταίους πυλώνες (χρηματοδοτούμενα projects και 

συνδιδασκαλία). Βεβαίως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όλοι οι πυλώνες  αλληλοσυνδέονται και 

μπορούν να συνεισφέρουν στη διαχείριση τάξης μέσω της ενθάρρυνσης που προσφέρει μια επιτυχία. 

Μια δραστηριότητα με νόημα μέσα από ένα επιτυχημένο project και η  επιβράβευση ενός μαθητή ο 

οποίος είχε βιώσει κατά το παρελθόν αποτυχίες στις επιδόσεις του, μπορούν να δράσουν καταλυτικά 

στη μετέπειτα πορεία του άρα και στην αλλαγή της στάσης του μέσα στην τάξη. Ανάλογα μπορεί να 

δράσει και η ενθάρρυνση  που επιτυγχάνεται από τη συνδιδασκαλία (Kontaxi, 2016) και τους 

εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης (Κονταξής, 2011) που μπορούν να αξιοποιηθούν, 

όπως εκφράστηκε  από τους ίδιους τους μαθητές (“έλυσα την πρώτη μου άσκηση”  ή “Πρώτη φορά 

δεν φοβάμαι τις ασκήσεις στα Μαθηματικά”). Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι στο κείμενο που 

ακολουθεί η παρουσίαση των τριών αυτών πυλώνων γίνεται με διαφορετικό τρόπο εξαιτίας της 

διαφορετικής παρακολούθησης (monitoring), η οποία έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στους τρείς 

πυλώνες. Έτσι οι ψυχολόγοι, λόγω της συστηματικής εποπτείας που λειτούργησε κυρίως εθελοντικά 

και συστηματικά με τη συνεργασία του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) και τις σχετικές 

εκθέσεις που ακολούθησαν, παρέχει περισσότερες μαρτυρίες για τον τρόπο αξιοποίησης των 

ψυχολόγων στο ΜΝΑΕ, σε αντίθεση με τους δύο επόμενους πυλώνες, που βασίζονται κυρίως σε 

συγκεκριμένα παραδείγματα αξιοποίησης.  

Το κείμενο βασίζεται στην κύρια παρουσίαση  που έγινε στο συνέδριο του 4ου ΠΕΚΕΣ (20-22 

Νοεμβρίου 2020), στο πλαίσιο του οποίου προέκυψαν τα παρόντα πρακτικά. Τα έξι άτομα που 

έκαναν τη βασική παρουσίαση έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε διαφορετικές φάσεις εξέλιξης στο ΜΝΑΕ 

από τις απαρχές του μέχρι το 2019. Ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επισημανθούν 

ευθύς εξ αρχής για το ΜΝΑΕ είναι η από τα κάτω (bottom-up) πορεία του.  

 

Εικόνα 2:  Η σύνθεση του top-down ή bottom-up στην υλοποίηση  του ΜΝΑΕ 
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Πρόκειται για μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που πρωτοβουλίες σχολείων και τοπικών στελεχών 

εκπαίδευσης, με αρκετές δυσκολίες και μέσα από ποικίλες, μακρόχρονες συνεργασίες και 

δικτυώσεις, καταφέρνουν σε μια ευνοϊκή συγκυρία ατόμων και κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

να συντεθούν  και να δημιουργήσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα 9 σχολείων. Αυτό διήρκεσε ένα χρόνο 

(2017-2018) με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια, υπήρξε γενίκευση στα 600 

περίπου ΕΠΑΛ όλης της Ελλάδας για ένα χρόνο (2018-2019) με πολύ ισχυρή στήριξη από το 

Υπουργείο Παιδείας για το δύσκολο αυτό εγχείρημα. Ακολούθησε η περίοδος από το 2019 μέχρι 

σήμερα, στην οποίαν πολλά έχουν πλέον αλλάξει. Έτσι, παρά το ότι το πρόγραμμα είχε κάνει μέχρι 

το 2019 τα εξαιρετικά δύσκολα και ενδιαφέροντα βήματα των πρώτων του φάσεων, σήμερα είναι 

συζητήσιμο κατά πόσο επιβιώνουν οι καινοτομίες που εισήγαγε καθώς και ποια είναι π λέον η  

δυναμική του και η προοπτική του.  

Στην εργασία θα παρουσιαστούν οι τρείς βασικές περίοδοι του προγράμματος:  

• Οι απαρχές του (2010-2017) 

• Το πιλοτικό πρόγραμμα (2017-2018) και το πρώτο έτος της γενίκευσης του προγράμματος 

(2018-2019) 

• Η περίοδος από το 2019 μέχρι σήμερα. 

 

Εικόνα 3:Βασικές περίοδοι εξέλιξης του ΜΝΑΕ 

Όπως προαναφέρθηκε, θα εστιάσουμε και θα περιγράψουμε τους πυλώνες των ψυχολόγων, του 

συμβούλου καθηγητή και της δικτύωσης. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια κριτικής θεώρησης  του όλου 

προγράμματος, εξαγωγής συμπερασμάτων, αναζήτησης  του τι μάθαμε από το ΜΝΑΕ καθώς και 

αναζήτησης της προοπτική του. Στο πλαίσιο αυτό, θα τεθούν ζητήματα πρακτικά, μεθοδολογικά, 

θεσμικά, καθώς και εκπαιδευτικής πολιτικής.  

 

2. Κύριo μέρος 

2.1 Η αναγκαιότητα του ΜΝΑΕ 

Το ΜΝΑΕ είχε ως αφετηρία το ότι όλοι μπορούν! Βασίστηκε στον κοινωνικό ρόλο του ΕΠΑΛ και σε 

μια ανθρωποκεντρική και συνεργατική προσέγγιση (Κονταξής, 2019).  

2010

2017-
2019

2019-
2020
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To MNAE προέκυψε από πραγματικές ανάγκες και από ερωτήματα όπως:  

• Πώς να κάνω μάθημα σε αυτούς τους μαθητές; 

• Πώς να λάβω υπόψη τα προβλήματα; – αίτια συμπεριφοράς; 

• Πώς να διαχειριστώ την τάξη μου με αδιάφορους μαθητές;  

• Πώς να δώσω χώρο σε μαθητές οι οποίοι έχουν βιώσει επί χρόνια αποτυχίες στο σχολείο και 

αναζητούν άλλους τρόπους να ξεχωρίσουν;  

• Μπορώ μόνος μου, όταν κάθε εκπαιδευτικός έχει δική του προσέγγιση; 

• Πώς να αντιμετωπίσω την “αυτοεκπληρούμενη προφητεία” άλλων εκπαιδευτικών;  

 

Επίσης προέκυψε από ερωτήματα που στόχευαν στο να γνωρίσουμε συλλογικά τον μαθητή όπως:  

• Τι ενδιαφέρει να γνωρίσουμε σε έναν μαθητή; 

• Πώς να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ενός εφήβου;  

• Πώς να τον βοηθήσουμε να ενταχθεί δημιουργικά στο σχολείο;  

• Πώς να λάβουμε υπόψη τυχόν βαθύτερες αιτίες συμπεριφορών και στάσεων χωρίς  να 

μετατραπούμε σε ψυχολόγους; 

• Πώς να δρα ο κάθε εκπαιδευτικός ως  συνεργάτης των άλλων εκπαιδευτικών και όχι ως 

παιδαγωγικό άλλοθι;   

• Πώς να γνωρίσει ο καθένας όλους τους μαθητές του;  

 

Με βάση τα ερωτήματα αυτά προέκυψε η αναγκαιότητα  συλλογικής υποστήριξης του μαθητή για 

μια «Mία  Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ): 

• Διαμορφώνοντας κατάλληλο κλίμα στην τάξη/στο σχολείο. 

• Καθορίζοντας ενιαία στάση εκπαιδευτικών (κατά το δυνατόν).  

• Αντιμετωπίζοντας συσσωρευμένα εκπαιδευτικά κενά.  

• Διερευνώντας κατάλληλους τρόπους ενθάρρυνσης.   

• Προσφέροντας δημιουργικές ευκαιρίες “για το πρώτο τους χειροκρότημα”  

• Περιορίζοντας τα τυχόν λάθη μας, όντας ατελείς. 

• Αντλώντας εμπειρία από άλλους εκπαιδευτικούς και από άλλα σχολεία.  

 

2.2 Οι απαρχές του προγράμματος και το Πιλοτικό ΜΝΑΕ (2017-2018) 

Η διασύνδεση δράσεων και πρωτοβουλιών που προέκυψαν από την προηγούμενη αρχή οδήγησε, 

όπως προαναφέρθηκε, στο Πιλοτικό ΜΝΑΕ. Υπήρξε πολιτική υιοθέτηση των προηγούμενων από την 

πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και, με αυτόν τον τρόπο, από τις εθελοντικές πρωτοβουλ ίες φτάσαμε σε 

εθελοντική Επιστημονική Επιτροπή εστιασμένη σε εννέα δραστήρια πιλοτικά σχολεία, τα οποία 

συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό. Τα περισσότερα από αυτά είχαν ήδη 

συμμετάσχει σε πειραματισμούς, καθώς και σε μεταξύ τους συνεργασίες (Κονταξής & Σιγανού, 2018). 

Έτσι, προέκυψε Συνεργασία – Αναδιαμόρφωση – Δικτύωση. 

Στο πλαίσιο αυτό του πιλοτικού προγράμματος συνέβη το ασυνήθιστο εκπαιδευτικό φαινόμενο:  
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• Ενθάρρυνση των σχολείων να αξιοποιήσουν τα “εργαλεία” που παρείχε το πρόγραμμα με 

βάση τις δικές τους ανάγκες και δυνατότητες, αντί να εφαρμόσουν οδηγίες.  

• Συνεχής υποστήριξη των σχολείων. 

• Οι εκπαιδευτικοί άκουγαν τους μαθητές.  

• Η επιστημονική επιτροπή άκουγε τους εκπαιδευτικούς .  

• Το Υπουργείο άκουγε την Επιστημονική Επιτροπή.  

 

Αποτέλεσμα των προηγούμενων ήταν: 

• Η αύξηση των μαθητών των πιλοτικών σχολείων από 25-40%  

• Σημαντική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις προκλήσεις του Προγράμματος, ιδίως όσον 

αφορά την υποστήριξη της κοινωνικής κινητικότητας, με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές 

τους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τα ασθενέστερα κοινωνικά 

στρώματα. (Κονταξής, 2020) . 

• Δημιουργία οδηγιών  και καταγραφή καλών πρακτικών για τη φάση της καθολικής 

εφαρμογής (Σιγανού & Νικολάου, 2017; Τσιατούχας 2018) 

• Εύσημα από το Cedefop για το ΜΝΑΕ ως καλή πρακτική 

 

Αυτά απεικονίζονται συνοπτικά παρακάτω: 

Εικόνα 4: Σχηματική απεικόνιση της πιλοτικής φάσης  

 

2.3 Πρώτη χρονιά γενίκευσης του προγράμματος (2018-2019) 

Ακολούθησε η πρώτη χρονιά γενίκευσης του ΜΝΑΕ στα 600 περίπου ΕΠΑΛ όλης της χώρας.  
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Χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της περιόδου ήταν:  

• Δημιουργία ΦΕΚ (ΦΕΚ 135, 18/3/2019, ΦΕΚ 5343 Β΄/28-11-2018, ΦΕΚ 3622 Β΄/24-08-2018) 

για τους Πυλώνες του ΜΝΑΕ. 

• Ενημερωτικές συναντήσεις σε όλες τις περιφέρειες  της χώρας.  

• Συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής με τα πιλοτικά σχολεία, με τους υπευθύνους 

συντονιστές έργου στο κάθε ΠΕΚΕΣ για το ΜΝΑΕ, με σημαντικούς εμπειρογνώμονες.  

• Συναντήσεις με ψυχολόγους και τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ). 

• Workshop με τα ΕΠΑΛ και προετοιμασία πανελλαδικής διημερίδας, η οποία τελικά δεν 

πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της προκήρυξης των εθνικών εκλογών το 2019. 

• Η συντονιστική επιτροπή συνεδρίαζε συστηματικά κάθε εβδομάδα.  

• Υπήρχε εθελοντική συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών.  

 

2.4 Οι τρεις πυλώνες του ΜΝΑΕ όπου θα εστιάσουμε: Ψυχολόγοι, Σύμβουλος καθηγητής, 

δικτύωση 

Ακολουθεί συνοπτική αποτύπωση των τριών πυλώνων του ΜΝΑΕ στους οποίους θα εστιάσουμε: 

Ψυχολόγοι, Σύμβουλος καθηγητής, δικτύωση. 

 

2.4.1 Ο θεσμός του ψυχολόγου στη σχολική κοινότητα: Εμπειρίες εφαρμογής, προβληματισμοί, 

προοπτικές 

Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του Προγράμματος ΜΝΑΕ ήταν η στελέχωση όλων των 

ΕΠΑΛ με ψυχολόγους: Ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, που υλοποιήθηκε στο χώρο 

της δημόσιας εκπαίδευσης, και μάλιστα θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στο χώρο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και παιδαγωγικής 

αναβάθμισης της σχολικής ζωής, μια παρουσία που αποτελεί ένα δίχτυ προστασίας στο τρίπτυχο 

εκπαιδευτικοί - μαθητές - γονείς, όπου (α) οι καθηγητές δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη 

ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στον παιδαγωγικό τους ρόλο, (β) οι μαθητές έχουν έναν 

σύμβουλο προσωπικής τους ανάπτυξης και (γ) οι γονείς έχουν ένα σημείο αναφοράς για ό,τι τους 

απασχολεί σχετικά με τα παιδιά τους.  

Το καινοτόμο στοιχείο στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ είναι ότι ο ψυχολόγος απευθύνεται στο σύνολο της 

σχολικής κοινότητας, και όχι μόνο στους μαθητές, και εστιάζει περισσότερο στην πρόληψη και στην 

ενδυνάμωση παρά στη διάγνωση και αντιμετώπιση της ατομικής δυσλειτουργίας και 

ψυχοπαθολογίας (ΦΕΚ 3622, 24/8/2018). 

Η αναγκαιότητα της στήριξης-εποπτείας των ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ είχε ήδη προκύψει από την 

πιλοτική φάση του Προγράμματος ΜΝΑΕ. Είχε επισημανθεί το ιδιαίτερα απαιτητικό έργο που είχαν 

να αντιμετωπίσουν οι ψυχολόγοι που είχαν προσληφθεί, λόγω των  αυξημένων κοινωνικών 

προβλημάτων των οικογενειών των μαθητών και τις δυσκολίες των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν 

προβλήματα συμπεριφοράς που αναδύονται καθημερινά στο σχολείο. Η ανυπαρξία σε πολλές 

περιοχές δομών για παραπομπές και τα δυσεπίλυτα θέματα χρήσης ουσιών και ατομικής 

ψυχοπαθολογίας ορισμένων μαθητών δύσκολα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν στα στενά πλαίσια 

του σχολείου. Συχνά οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών ότι ο ψυχολόγος με  το μαγικό του ραβδί  θα 
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λύσει όλα τα χρόνια προβλήματα ενός σχολείου ήταν ένα δυσβάστακτο φορτίο, που πολλές φορές 

οδηγούσε σε ματαιώσεις εκατέρωθεν. Ήδη από την πιλοτική φάση του ΜΝΑΕ (2017-2018),  

αναδύονταν οι προβληματισμοί των νεοπροσληφθέντων ψυχολόγων  σχετικά με την αποδοχή τους 

από ορισμένους εκπαιδευτικούς και τη διευκρίνιση του ρόλου τους, η ανάγκη τους για 

εποπτεία/στήριξη από έμπειρους συναδέλφους τους, η επαγγελματική τους «μοναξιά» στο χώρο του 

σχολείου, και τέλος η δυσκολία τους να υπηρετήσουν ουσιαστικά όλο το τρίπτυχο μαθητές -

καθηγητές-γονείς, ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλα ΕΠΑΛ, όπου οι δυνατότητές τους για εμβάθυνση και 

ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι σχεδόν αδύνατη. Ήταν εύλογη, λοιπόν, η 

αναγκαιότητα επιπρόσθετης στήριξης του ψυχολόγου, για να μπορέσει να διαχειριστεί την 

αναδυόμενη πολυπλοκότητα, που προκύπτει στα πολλά πεδία των σχέσεων μέσα στη σχολική 

κοινότητα. 

Προτάθηκε, λοιπόν, από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΜΝΑΕ η υιοθέτηση του θεσμού της 

εποπτείας, συνθήκης που στο χώρο της ψυχολογίας θεωρείται απαραίτητη στους νέους 

συναδέλφους που αναλαμβάνουν το έργο της διαχείρισης σχέσεων και δυναμικών που 

αναπτύσσονται τόσο σε ατομικό/οικογενειακό επίπεδο όσο και σε περίπλοκα  ανθρώπινα/κοινωνικά 

συστήματα όπως το σχολείο. 

Η ανάγκη εποπτείας των ψυχολόγων αναγνωρίστηκε ως ένα εξαιρετικής σημασίας καινοτόμο βήμα 

από την πολιτική ηγεσία και το ΥΠΑΙΘ υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Σύλλογο Ελλήνων 

Ψυχολόγων(ΣΕΨ), που ανέλαβε το έργο της εποπτείας, διαθέτοντας ομάδα έμπειρων 

ψυχολόγων/εποπτών, για να συμβάλει στην υποστήριξη των νέων συναδέλφων, (ΦΕΚ 135, 

18/3/2019). 

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι το πλαίσιο εποπτείας έχει το χαρακτήρα συμβουλευτικής 

μεταξύ ομολόγων/ομοτίμων. Είναι ένας θεσμός, όπου η στήριξη/καθοδήγηση των έμπειρων 

συναδέλφων αποτελεί προνόμιο για τους νεότερους και διασφαλίζει την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση προβλημάτων, μέσω της διεύρυνσης της οπτικής και της εμβάθυνσης στη ν κάθε 

περίπτωση. Σημειώνεται ότι ο επόπτης δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο στο έργο 

του. Στηρίζει, συμβουλεύει, προτείνει, αλλά η ευθύνη υλοποίησης παραμένει στα χέρια του 

ψυχολόγου. 

Θέματα που αναδύθηκαν ως  δυσκολίες  στο ρόλο των ψυχολόγων 

Θέματα σχολικού πλαισίου: 

• Η μη ρεαλιστική προσδοκία του σχολείου ότι ο ψυχολόγος «θα κάνει καλά τα παιδιά», «θα 

συμμορφώσει τους γονείς» και «θα λύσει τα προβλήματα στις τάξεις ή στο σχολείο με το 

μαγικό του ραβδί». 

• Η γενικευμένη δυσκολία ορισμένων σχολικών πλαισίων με συγκρούσεις, διαφωνίες και κακό 

κλίμα μεταξύ καθηγητών ή/και μεταξύ καθηγητών διευθυντών.  

• Η άγνοια και παρερμηνεία του ρόλου και των καθηκόντων του ψυχολόγου στα ΕΠΑΛ (συχνά 

του ανέθεταν καθήκοντα διοικητικού χαρακτήρα, όπως επιτηρήσεις, αναπληρώσεις, 

συνοδεία παιδιών σε εκδρομή, κλπ.), παρά το γεγονός ότι στο ΦΕΚ αρμοδιοτήτων του 

ψυχολόγου, αυτό απαγορευόταν ρητά.  
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• Η συχνά αποκλειστική ευθύνη που ζητιόταν από τον ψυχολόγο να  κινητοποιήσει και να 

εμπνεύσει  τους εκπαιδευτικούς να δεχθούν να υλοποιήσουν το θεσμό του συμβούλου 

καθηγητή. 

• Ο «μη χώρος» για τον ψυχολόγο, τόσο πραγματικός όσο και συμβολικός.  

• Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (παροχή χώρου για ομαδικές  και ατομικές  

συναντήσεις καθώς και για την φύλαξη των αρχείων του με τα εμπιστευτικά δεδομένα των 

μαθητών). 

• Ο μεγάλος αριθμός μαθητών σε ορισμένα σχολεία, σε αντιστοιχία με τον ένα και μοναδικό 

ψυχολόγο. 

• Ο μεγάλος αριθμός καθηγητών σε κάποια σχολεία (δυσκολία προγραμματισμού ομαδικών 

συναντήσεων). 

• Η εναλλαγή δύο ή τριών σχολείων μέσα στην εβδομάδα που σε συνδυασμό με τον μεγάλο 

αριθμό παιδιών, έκανε σχεδόν αδύνατη την ουσιαστική επαφή του ψυχολόγου μ’ αυτά.  

• Η δυσκολία, σε αρκετές περιπτώσεις, να δοθεί άδεια για ομαδικές συναντήσεις του 

ψυχολόγου με τους μαθητές, «για να μην χαθούν διδακτικές ώρες». 

 

Θέματα των ψυχολόγων: 

• Η μη εξειδίκευση ορισμένων ψυχολόγων και η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

• Η αγωνία τους κι ο προβληματισμός τους σχετικά με την επόμενη χρονιά και την 

«απαραίτητη» αλλαγή σχολείου η ακόμα και βαθμίδας εκπαίδευσης.  

 

Θέματα της ευρύτερης κοινότητας 

• Οι πολύ δυσκολεμένες οικογένειες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα κυρίως σε ορισμένες 

περιοχές της Αττικής. 

• Οι παραπομπές σε περιοχές που δεν υπάρχουν πλαίσια υποδοχής, κυρίως για εφήβους, και 

γενικότερα η δυστοκία της δικτύωσης των υπηρεσιών μεταξύ τους.  

• Οι «κλειστές κοινωνίες» σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας με τις  προκαταλήψεις, 

που δυστυχώς ακόμα υπάρχουν για τους ψυχολόγους. 

• Καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από τους ψυχολόγους και βοήθησαν στην λειτουργία 

τους στο σχολείο: 

• Η γνωριμία με όλα τα παιδιά του σχολείου, στην αρχή της χρονιάς, έτσι ώστε να εξοικειωθούν 

με την παρουσία του. 

• Η καλή συνεργασία με τον Διευθυντή αλλά και με το Σύλλογο διδασκόντων και η τήρηση 

ισορροπιών μεταξύ των διαφορετικών υποσυστημάτων του σχολείου.  

• Η ευρηματικότητα που ανέπτυξαν ορισμένοι ψυχολόγοι, για να υπερπηδήσουν τα εμπόδια 

και τις ιδιαιτερότητες των απομονωμένων αγροτικών, ακριτικών περιοχών. 

• Η βιωματική επεξεργασία σε ομαδική βάση στο επίπεδο της τάξης, θεμάτων όπως το πένθος, 

τα συναισθήματα, η διαχείριση άγχους και θυμού,  ο έρωτας και οι σχέσεις των δύο φύλων, 

οι εξαρτήσεις, η αυτογνωσία, κλπ., που απασχολούν πολύ τους εφήβους μαθητές. 
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• Η προβολή ταινιών με θέματα ψυχολογικού ενδιαφέροντος και συζήτηση γύρω από το θέμα 

της ταινίας. 

• Η υλοποίηση προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας σε συνεργασία με τους σχετικούς 

καθηγητές. 

• Η δημιουργία θεατρικών ομάδων, ή άλλων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης, σε συνεργασία 

με τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς. 

• Η συνεργασία και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με εξειδικευμένους  φορείς της κοινότητας, 

σε θέματα ναρκωτικών, σχολικού εκφοβισμού,  εθισμών στο διαδίκτυο, κλπ.  

 

Δράσεις/Παρεμβάσεις κατά την περίοδο της καραντίνας (lockdown) 

Κατά την περίοδο του κλεισίματος των σχολικών μονάδων, λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής 

κρίσης που έζησε η χώρα υπήρξαν αρχικά αρκετοί ενδοιασμοί αναφορικά με την ασφάλεια που 

ενέχει η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια συνεδριών εξ αποστάσεως. Παράλληλα, οι 

εκπαιδευτικοί, στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας, δεν μπορούσαν να έχουν άμεση πρόσβαση στις πηγές και τους τρόπους στήριξης που 

θα μπορούσε να τους παρέχει ένας ψυχολόγος κατά την περίοδο αυτή. 

Σημαντικό είναι πάντως το γεγονός ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι ψυχολόγοι προσπάθησαν να 

ανιχνεύσουν νέους τρόπους επαφής με όλη τη σχολική κοινότητα σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα. 

Κάποιες από τις δράσεις που επιχείρησαν σύγχρονα ή ασύγχρονα, ήταν οι ακόλουθες: 

• Δημιουργία ανοιχτής ηλεκτρονικής τάξης (e-class) στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο και 

ανάρτηση υλικού από έγκυρους φορείς.  

• Πραγματοποίηση ατομικών συμβουλευτικών συνεδριών με μαθητές και γονείς  

• Ομαδικές διαδικτυακές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μικρές ομάδες μαθητών. 

• Συνολικά, θα μπορούσε να κανείς να σημειώσει ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν 

με τον περιορισμό των δια ζώσης επαφών, υπήρξαν και θετικές προκλήσεις που αξιοποίησαν 

οι ψυχολόγοι ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση της τεχνολογίας: 

• Συνεργάστηκαν μεταξύ τους μέσα από ομάδες που είχαν δημιουργήσει στο διαδίκτυο, για 

ανταλλαγή εμπειριών, 

• απέκτησαν εμπειρία για μια συνθήκη που από ότι φαίνεται θα συνεχιστεί για ένα μεγάλο 

διάστημα στην κοινωνία,  

• κρατήθηκε ζωντανός ο ρόλος τους, και 

• αναδείχθηκαν πλευρές της διαδικασίας που μπορεί να αποδειχθούν λειτουργικές, όπως το 

ότι αναδύθηκαν δυνάμεις από παιδιά που στις ομαλές συνθήκες ήταν αποσυρμένα και με 

την απόσταση μπόρεσαν περισσότερο να ανοιχτούν.  

 

Γενικά, αυτό που λειτούργησε στην πλειονότητα των σχολείων είναι η προσπάθεια των ψυχολόγων 

να σπάσουν το στερεότυπο ότι ο ψυχολόγος είναι μόνο για τους ψυχικά διαταραγμένους, αλλά 

αντίθετα, ότι είναι μία πηγή ενδυνάμωσης και στήριξης, ένα άτομο αναφοράς, που, μέσα από το 

διάλογο και την κατανόηση, μπορεί να ανοίξει καινούριους δρόμους για τους αποδέκτες της 

βοήθειάς του, τόσο στον συναισθηματικό τομέα όσο και στην αυτοαντίληψή τους. Οι ψυχολόγοι, 

παρά τις συχνά «αντίξοες συνθήκες», αντεπεξήλθαν στο δύσκολο έργο που είχαν αναλάβει με 

μεγάλη αποτελεσματικότητα.  
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Η Εποπτεία σε αυτό το εγχείρημα λειτούργησε ως έμπνευση και πεδίο υποστήριξης και μάθησης. Οι 

ψυχολόγοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ανταποκρίθηκαν θετικά στη στήριξή τους από 

έμπειρους συναδέλφους, δηλώνοντας την ανακούφισή τους από την παρουσία ενός προσώπου 

αναφοράς στην καθημερινότητά τους,  και αξιοποίησαν την παρεχόμενη υποστήριξη σε πολύ μεγάλο 

βαθμό.  

Κορυφαία θέματα που αναδείχθηκαν ως απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του θεσμού του 

ψυχολόγου στο σχολείο ήταν: 

• Ο καθοριστικός ρόλος του διευθυντή. 

• Η περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των ορίων στις παρεμβάσεις 

των ψυχολόγων. 

• Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης και εποπτείας των ψυχολόγων.  

• Η αναγκαιότητα πολυεπίπεδων, πολυεστιακών παρεμβάσεων στο σύστημα του σχολείου ως 

“όλου”.  

• Η ισόρροπη επένδυση του ψυχολόγου και στα τρία πεδία (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς).  

• Η αναζήτηση και εύρεση θεσμικού τρόπου να παραμένει ο ψυχολόγος στο ίδιο σχολείο πλέον 

του ενός έτους, προκειμένου να μπορεί να εδραιώσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές 

και τους καθηγητές, αλλά και για να μπορούν να υλοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 

με συνέχεια. 

 

Γενικές διαπιστώσεις/συμπεράσματα 

• Ο θεσμός της παρουσίας του ψυχολόγου στο σχολείο είναι εξαιρετικά σημαντικός, γιατί 

μπορεί να λειτουργήσει ως ο σύνδεσμος μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών, ως 

εμψυχωτής της σχολικής κοινότητας και ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο σχολείο και τις 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υγείας της κοινότητας. Οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες 

απαιτούν πολυεπίπεδες προσεγγίσεις των προβλημάτων, μακριά από ατομοκεντρικές και 

μονομερείς στρατηγικές επίλυσής τους.  

• Η επιμόρφωση των ψυχολόγων σε τακτή βάση είναι πολύ σημαντική, για να δώσει τα εφόδια 

που χρειάζονται οι νέοι ψυχολόγοι για μια λειτουργική ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.  

• Η εποπτεία των ψυχολόγων από έμπειρους συναδέλφους είναι απαραίτητη και αποτελεί μία 

καινοτομία που απουσίαζε παντελώς από  το χώρο της εκπαίδευσης. Η πολύτιμη εμπειρία 

από την αποτελεσματική της εφαρμογή στα πλαίσια του ΜΝΑΕ, αποδεικνύει ότι χρειάζεται 

να επεκταθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπου εργάζονται ψυχολόγοι.  

 

2.4.2 Σύμβουλος καθηγητής 

Η καινοτόμος δράση του Συμβούλου – Καθηγητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελέτης, γιατί αρχικά αναπτύχθηκε ως συλλογική πρωτοβουλία από κάτω προς 

τα πάνω και κατάφερε να ενταχθεί αποδοτικά στο πλαίσιο λειτουργίας πολλών σχολείων, 

λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, καθώς και τους σημαντικούς 

περιορισμούς στο διαθέσιμο χρόνο τους (Σιγανού, 2015). Λειτούργησε σε τέσσερα επίπεδα, δηλαδή 

στην ανάπτυξη της επικοινωνίας α) μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

εμπιστοσύνης των μαθητών προς το σχολείο, β) μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με 
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αποτέλεσμα τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και την άντληση ικανοποίησης από την εργασία τους, 

γ) μεταξύ σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα τη διάχυση πρακτικών και δ) μεταξύ σχολικής μονάδας 

και δημοσίων υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. 

Αν και υπάρχει εκτεταμένη σχετική διεθνής βιβλιογραφία, η ερμηνεία του όρου “σύμβουλος” 

επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και η αξιοποίηση των ευρημάτων της διεθνούς εμπειρίας στο 

συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο απαίτησε να υπάρξει περίοδος συνδιαμόρφωσης κοινής γλώσσας και 

κοινού νοήματος. Έτσι, ο όρος “σύμβουλος” έχει λάβει ένα ιδιαίτερο, συγκεκριμένο νόημα που 

περιγράφεται παρακάτω. Ως προς τις προσδοκίες, ήταν σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα δυνατά και 

τα αδύνατα σημεία της διάχυσης του συμβουλευτικού ρόλου σε μη ειδικούς συμβούλους. Οι 

εκπαιδευτικοί, στα πλαίσια του παιδαγωγικού τους ρόλου, παίζουν άτυπα το ρόλο του συμβούλου 

προς τους μαθητές. Αυτή η λειτουργία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας θετικού 

σχολικού κλίματος. Ο θεσμός του συμβούλου καθηγητή προσπάθησε να υποστηρίξει με συστηματικό 

τρόπο αυτή την προσπάθεια δημιουργίας θετικού κλίματος, χωρίς να απαιτεί άλματα εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών, σε ένα εθελοντικό πλαίσιο. Οι αποτιμήσεις των προσπαθειών, εκεί όπου έγινε 

εθελοντική εφαρμογή, έδειξαν μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους μαθητών και εκπαιδευτικών. Τα δύο 

κυριότερα αιτήματα των εκπαιδευτικών ήταν α) οριοθέτηση της σχέσης με τον/την μαθητή-μαθήτρια 

β) υποστήριξη όταν χρειάζεται παραπομπή. Η δημιουργία εμπιστοσύνης βοήθησε σημαντικά στη 

διαχείριση κρίσεων στη σχολική τάξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει 

την τάση να υπερβαίνει το θεσμικό πλαίσιο και ο θεσμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

εξελισσόμενος με βάση τις εμπειρίες και τα ερωτήματα των εκπαιδευτικών.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος καθηγητής αποτελεί συλλογική εθελοντική προσπάθεια  

εξατομικευμένης υποστήριξης των μαθητών της Α΄ τάξης από τους εκπαιδευτικούς.  Κατά την έναρξη 

του σχολικού έτους συγκροτείται η ομάδα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να υλοποιήσουν τη 

δράση και ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ως συντονιστής. Η ομάδα εκπαιδεύεται από ειδικούς στην  

ενεργητική ακρόαση και σε βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Κάθε 

νεοεγγραφόμενος/η μαθητής/τρια ανατίθεται από τον συντονιστή σε έναν εκπαιδευτικό, τον 

Σύμβουλο – Καθηγητή του, ο οποίος σε δεκαπεντάλεπτες τακτικές συναντήσεις (μία με δύο φορές 

τον μήνα), εφαρμόζοντας τεχνικές ενεργητικής ακρόασης, καλωσορίζει και γνωρίζει το μαθητή, 

ενημερώνεται για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του και, όταν είναι δυνατόν, διαμεσολαβεί για την 

επίλυση προβλημάτων του (Δεδούλη, 2017). Το σχολείο συνεργάζεται, επίσης, με σχολεία που 

υλοποιούν τη δράση με στόχο την προώθηση της επικοινωνίας και την ανταλλαγή εμπειριών. Η 

ομάδα ορίζει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις των Συμβούλων - Καθηγητών, στις οποίες υπάρχει 

εποπτεία από ειδικό (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, κλπ.). Η εποπτεία βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς να κάνουν ένα βήμα έξω από τη «ζώνη άνεσης» στην οποία έχουν συνηθίσει. 

Παράλληλα, βοηθούνται να διατηρήσουν την απαραίτητη ισορροπία που απαιτείται, ώστε να μην 

ξεπεράσουν τα όρια του παιδαγωγικού τους ρόλου, μέσα σε μια στενότερη σχέση με τους μαθητές. 

Σημαντικός είναι ο καταλυτικός ρόλος της εποπτείας στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ο 

Σύμβουλος - Καθηγητής σε καμιά περίπτωση δεν αναλαμβάνει το ρόλο του ψυχολόγου, αλλά 

αναπτύσσεται επαγγελματικά εντός των ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου, δηλαδή, αναπτύσσει 

δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και εστιάζει τη συζήτηση σε ζητήματα σχολικής ζωής, στρατηγικών 

μάθησης κλπ.  
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Κάθε Σύμβουλος-Καθηγητής αναλαμβάνει μέχρι 4 μαθητές το πολύ ώστε να έχει τη δυνατότητα να 

συζητά μαζί τους σε τακτική βάση (1 φορά το μήνα) όπως έχει αποδειχτεί πρακτικά στα σχολεία 

πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος ΜΝΑΕ.  

αναλαμβάνει περίπου τέσσερις μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν πρέπει μεν να 

αντλήσουν πολύτιμα εργαλεία από το χώρο της συμβουλευτικής, αλλά πρέπει να διατηρήσουν την 

απαραίτητη ισορροπία που απαιτείται, ώστε να μην ξεπεράσουν τα όρια του παιδαγωγικού τους 

ρόλου μέσα σε μια στενότερη σχέση με τους μαθητές. Στην πράξη ο Σύμβουλος καθηγητής: 

• Ακούει τον μαθητή και του δίνει ευκαιρίες να μιλήσει.  

• Ανιχνεύει τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις εμπειρίες του και τον κατευθύνει στο να θέσει 

στόχους και να τους επιτύχει. 

• Συνεργάζεται με τους άλλους καθηγητές για να βρουν ευκαιρίες για την επιτυχία του.  

• Απευθύνεται στον ψυχολόγο και στους αρμόδιους φορείς όταν χρειαστεί να βοηθήσει τον 

μαθητή. 

 

Οι στόχοι του συμβούλου καθηγητή είναι: 

• Nα αποκτήσει ο νεοεισερχόμενος μαθητής την αίσθηση «του ανήκειν» στη σχολική 

κοινότητα. 

• Nα οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

• Nα δημιουργήσει θετικό κλίμα στη σχολική κοινότητα, που θα βοηθά στην επίλυση 

συγκρούσεων.  

• Nα υποστηρίξει συστηματικά όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης στη σχολική ζωή. 

• Να προωθήσει  τους μαθησιακούς στόχους και την γνωστική πρόοδο των μαθητών.    

• Να γίνεται συστηματικά ό,τι γινόταν περιστασιακά.  

• Να συντελέσει στην δημιουργία κλίματος ομάδας στους εκπαιδευτικούς που είναι 

σύμβουλοι καθηγητές. Απώτερος στόχος είναι ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι μαθητές να 

αισθάνονται «μόνοι». 

 

Για να αποσαφηνιστεί καλύτερα ο ρόλος του συμβούλου καθηγητή θα πρέπει ακόμα να διευκρινιστεί 

ότι ο «σύμβουλος καθηγητής» δεν είναι: 

• υποχρεωτική εφαρμογή εγκυκλίων από μοναχικούς συμβούλους-experts, 

• χωρίς συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου,  

• χωρίς δικτύωση με άλλα σχολεία,  

• χωρίς υποστήριξη από τον ψυχολόγο ή τις άλλες δομές υποστήριξης.  

 

Επειδή τον τελευταίο χρόνο εισήχθη στην εκπαίδευση και ο ρόλος του συμβούλου  σχολικής ζωής, 

θα πρέπει αποσαφηνιστεί ότι πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο όπως φαίνεται στον 

παρακάτω συγκριτικό πίνακα: 
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Σύμβουλος καθηγητής  

ΦΕΚ 5343 Β΄/28-11-2018 και ΦΕΚ 5097/18-11-2020 

Σύμβουλος σχολικής ζωής  

ΦΕΚ 4183 Β΄/ 28-09-2020 

Υποστηρίζει συστηματικά και καθοδηγεί τους 

μαθητές/τριες  της Α΄τάξης. Κάθε σύμβουλος 

αναλαμβάνει μέχρι 4–5 μαθητές. 

Συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, 

γονείς, κηδεμόνες σε θέματα όπως η διαχείριση 

κρίσεων, πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, 

μαθησιακές δυσκολίες, συμβουλευτική και ομάδες 

γονέων κλπ. 

Συνεργάζεται με τον ψυχολόγο της σχολικής 

μονάδας και με την ομάδα των συμβούλων 

καθηγητών, η οποία συγκροτείται στη σχολική 

μονάδα στην αρχή της σχολικής χρονιάς και 

στην οποία ορίζεται ένας συντονιστής. 

Συνεργάζεται με τους «Συμβούλους Καθηγητές», με 

τις υποστηρικτικές δομές και με ειδικούς 

επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους, λογοθεραπευτές. 

Αποτελεί πρακτική Bottom-up σε συνδυασμό 

με Top-down 

Αποτελεί πρακτική Top-down. 

Απευθύνεται σε 4-5 μαθητές. Απευθύνεται σε όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές, 

γονείς, κηδεμόνες, σύλλογο διδασκόντων)  

Εκπαιδεύεται σε βασικές αρχές 

συμβουλευτικής μέσα στο πλαίσιο του 

παιδαγωγικού του ρόλου όπως: 

η ενεργητική ακρόαση,  

η ενσυναίσθηση, 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 

Απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα για την 

άσκηση του ρόλου του όπως:  

πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Τμήματος 

Επιστημών της Εκπαίδευσης ή 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή Διδακτορικό τίτλο 

σπουδών (Παιδαγωγική, Κοινωνική Παιδαγωγική, 

Επιστήμες Εκπαίδευσης , Επιστήμες της Αγωγής) ή 

Πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα 

τουλάχιστον 300 ωρών 

Έχει πλήρες ωράριο. Πραγματοποιεί 1-2 φορές 

τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/τρια, 

διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών 

η κάθε μία. Υποστηρίζει τους 4-5 μαθητές του 

στο πλαίσιο του παιδαγωγικού του ρόλου.  

Έχει πλήρες ωράριο με απαλλαγή από τις 

εφημερίες. Είναι ανέφικτη η ουσιαστική υλοποίηση 

των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που 

αναλαμβάνει αφού απαιτείται χρόνος πλήρους 

απασχόλησης. Καλείται να υποκαταστήσει το ρόλο 

των ειδικών επιστημόνων 

Πίνακας 1:Σύγκριση του ρόλου του συμβούλου καθηγητή με τον ρόλο του συμβούλου σχολικής ζωής  
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2.4.3  Δικτύωση 

Ο τρίτος πυλώνας, η δικτύωση του ΜΝΑΕ μπορεί να παρουσιαστεί μέχρι το 2019 -την περίοδο 

δηλαδή που λειτουργούσε ουσιαστικά- σε δύο διαφορετικές περιόδους:  

• Μέχρι τη γενίκευση του ΜΝΑΕ -Δικτύωση 9 σχολείων της πιλοτικής φάσης 

2017-2018 

• Τον πρώτο χρόνο της γενίκευσης του ΜΝΑΕ 

 

2.4.3.1  Η δικτύωση μέχρι τη γενίκευση του ΜΝΑΕ 

Η δικτύωση ως αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών bottom-up 

Η οπτική της δικτύωσης εστιάστηκε στις αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο  σχολικής 

μονάδας, στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλών σχολικών μονάδων, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ σχολικών μονάδων και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Με αυτή την έννοια, στα ΕΠΑΛ υπάρχει 

μια μορφή άτυπης δικτύωσης, είτε ως ανάπτυξη  διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων είτε ως 

ανάπτυξη κοινοτήτων. Γενικώς, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ 

διαχέουν πληροφορίες και πρακτική εμπειρία, βοηθά ο ένας τον άλλο στην επίλυση προβλημάτων, 

παρακινούν ο ένας τον άλλο σε αλλαγές. Σε αντίθεση με τη φιλοσοφία των ιεραρχιών, με τη δικτύωση 

επιδιώκεται να διευκολυνθεί η οριζόντια και κάθετη  επικοινωνία μέσω αποδοτικών  παρεμβάσεων. 

Ένα σημαντικό ερώτημα στη δυναμική της δικτύωσης είναι η βιωσιμότητα. Τα τελευταία χρόνια, έχει 

υπάρξει εκτεταμένη θεωρητική και εμπειρική έρευνα για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσονται 

και λειτουργούν τα δίκτυα ανθρώπων, ιδιαίτερα με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Με βάση 

αυτή την έρευνα, μπορούν να γίνουν ορισμένες προβλέψεις, όπως οι σχηματισμοί κύριων κόμβων 

επιρροής, ο ρόλος των ισχυρών και ασθενών δεσμών, τα φαινόμενα σχηματισμού "θαλάμων 

αντήχησης" (Granovetter 1983, Madsen 2018) 

 

 

Εικόνα 5. Ανάλογα με τη μορφή της δικτύωσης, ευνοούνται διαφορετικές λειτουργίες διάχυσης. 

 

Η δομή της δικτύωσης που αναπτύσσεται είναι καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο η άρρητη 

γνώση των εκπαιδευτικών  κωδικοποιείται και διαχέεται. Ενδεικτικά, στην παραπάνω εικόνα η δομή 
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δικτύωσης στα αριστερά ευνοεί περισσότερο τη διάχυση πληροφορίας, ενώ η δομή δικτύωσης στα 

δεξιά ευνοεί περισσότερο την παρακίνηση σε αλλαγές και τη διάχυση άρρητης γνώσης.    

 

Ανάδυση του δικτύου και θεσμική παγίωση  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε 

συλλογικά το πλαίσιο λειτουργίας της δικτύωσης μεταξύ των 9 σχολείων πιλοτικής φάσης. Τον 

Σεπτέμβριο του 2017 δημιουργήθηκε το googlegroup: pilotiko_mnae μέσω του οποίου:  

Το Δεκέμβριο του 2017 διοργανώθηκε διαγωνισμός λογότυπου του προγράμματος μεταξύ των 

μαθητών των 9 σχολείων. Ο λογότυπος υιοθετήθηκε  από το Υπουργείο Παιδείας και υφίσταται μέχρι 

σήμερα. 

Στις διακοπές του Πάσχα (Μάιος 2018), μετά από αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις των συντονιστών 

των πιλοτικών σχολείων με τον φορέα NOESIS και σε συνεργασία μεταξύ τους, δημιουργήθηκαν οι  

φάκελοι των σχεδίων δράσης των 9 σχολείων.  

Κατά τις θερινές διακοπές (Ιούνιος – Αύγουστος 2018) οι συντονιστές ΜΝΑΕ των 9 σχολείων, σε 

συνεργασία με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ΜΝΑΕ, προετοίμασαν την ημερίδα διάχυσης 

αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2018 στο Υπουργείο Παιδείας. 

Η δικτύωση αυτή ενισχύθηκε και μέσω των επανειλημμένων δια ζώσης συναντήσεων των 

συντονιστών των σχολείων με την Επιστημονική Επιτροπή του ΜΝΑΕ στο Υπουργείο, κατά τη 

διάρκεια της πιλοτικής φάσης του προγράμματος.  

Ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή αναδύθηκε πριν δέκα περίπου χρόνια ως πρωτοβουλία 

εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας με στόχο τη συλλογική  αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων 

διαχείρισης τάξης και γενικότερα για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Στην εξέλιξη της 

προσπάθειας αυτής, αναπτύχθηκαν άτυπες σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ γειτονικών σχολικών 

μονάδων, καθώς και μεταξύ σχολικών μονάδων και κοντινών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Κέντρο 

Υγείας Παιδιού, ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥΠ, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΟΚΑΝΑ, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής 

Αρωγής). Με την αξιοποίηση τεχνολογιών επικοινωνίας από απόσταση (τηλεδιασκέψεις) και τη 

διευκόλυνση από σχολικούς συμβούλους και διευθυντές, αναπτύχθηκαν σχέσεις και συνεργασίες 

μεταξύ απομακρυσμένων σχολικών μονάδων, με αποκορύφωμα τη διοργάνωση ημερίδας το 2017 

στη Χαλκίδα για να συνοψιστούν οι εμπειρίες από τις σχολικές μονάδες που είχαν πειραματιστεί με 

το θεσμό (Σιγανού & Νικολάου, 2017). Το επόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν ομιλίες 

από τους συντονιστές των πιλοτικών ΕΠΑΛ Χαλκίδας (1ο και 2ο ΕΠΑΛ) για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ σε 

ενημερωτικές εκδηλώσεις για το θεσμό της Μαθητείας που διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για το θεσμό της Μαθητείας στη Λαμία (14-3- 2018), τη 

Χαλκίδα (28-3-2018) και την Αταλάντη (23-5-2018). 

Με διαμεσολάβηση σχολικών συμβούλων εμπλέκεται υποστηρικτικά η ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας στις από κάτω προς τα πάνω διαδικασίες, το άτυπο δίκτυο αποκτά κάποια θεσμική  

παγίωση και εντάσσεται σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) και συμπληρώνεται με τους υπόλ οιπους 

πυλώνες. Δημιουργείται δίκτυο πιλοτικής φάσης αποτελούμενο από εννέα σχολεία, το οποίο 
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προβλέπει ψυχολόγο για την υποστήριξη του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και παροχή 

εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων σε όλα τα ΕΠΑΛ. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις θεωριών 

δικτύωσης η δομή του δικτύου διαμορφώνεται σε κάθε ΕΠΑΛ πιλοτικού δικτύου συστήνεται 

συντονιστική ομάδα τριών ή τεσσάρων εκπαιδευτικών, οι οποίοι επικοινωνούν μέσω διαδικτυακής 

ομάδας, αλλά και εκ του σύνεγγυς. Διαμορφώθηκε μια μορφή δικτύωσης, που, με βάση τις 

θεωρητικές προβλέψεις, συνδύαζε με ρεαλιστικό τρόπο την ανάπτυξη στις δύο διαφορετικές 

διαστάσεις ανάπτυξης δικτύων: α) διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις (χωρίς  το περιεχόμενο να 

κοινοποιείται σε όλους) και β) ανάπτυξη κοινότητας (το περιεχόμενο κοινοποιείται) (Wenger 2011). 

 

Κίνητρα και αναστολές  

Ένα καινοτόμο στοιχείο της διαδικασίας είναι ότι η μορφή του δικτύου αναδύεται με πρωτοβουλίες 

εκπαιδευτικών σε μια αρκετά μακρόχρονη διαδικασία. Σε αυτή την περίοδο της ανάδυσης, 

αναδείχθηκε η μεγάλη σημασία του ρυθμιστικού και εμψυχωτικού ρόλου αρχικά των σχολικών 

συμβούλων και των διευθυντών και μετέπειτα της επιστημονικής επιτροπής. Είναι μια ευαίσθητη 

περίοδος αυτορρύθμισης του δικτύου, όπου μπορεί να επέλθει ματαίωση, π.χ. λόγω υπερβολικών 

στόχων σε σχέση με το διαθέσιμο χρόνο, λόγω μη αποτελεσματικής διαχείρισης διαφωνιών, 

ενδεχομένως και ανταγωνισμών κλπ. Παράλληλα, ματαίωση μπορεί να επέλθει εάν η διοίκηση δεν 

έχει την ευελιξία να κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές του κανονιστικού πλαισίου.  

Η διοικητική προσαρμογή φάνηκε ότι ήταν αρκετά επίπονη διαδικασία, διότι το διοικητικό πλαίσιο 

λειτουργίας των σχολείων παραδοσιακά είναι δύσκαμπτο. Για αυτόν τον λόγο, στη φάση της 

διεύρυνσης, που ακολουθεί, δημιουργείται ομάδα εκπαιδευτικών αποτελούμενη από μέλη 

συντονιστικών ομάδων των ΕΠΑΛ, η οποία επικοινωνεί με την επιτροπή του προγράμματος και 

μεταφέρει μηνύματα σε αντίθετη κατεύθυνση από την καθιερωμένη, δηλαδή από τα σχολεία προς 

την ηγεσία του υπουργείου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι κινητήρια δύναμη σε όλη αυτή τη φάση 

είναι η αίσθηση κοινού οράματος και η έντονη επιθυμία για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών. 

Από την άποψη των κινήτρων εθελοντικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών,  κατά τη μετάβαση από 

την άτυπη δικτύωση στην πιο θεσμική μορφή της πιλοτικής φάσης, έχουμε σημαντικές ενισχυτικές 

μεταβολές, πχ η ηγεσία της εκπαίδευσης αναγνωρίζει  την εγγενή αβεβαιότητα και το ρίσκο που 

υπάρχει κατά τον πειραματισμό σε καινοτόμες παιδαγωγικές δράσεις με την τοποθέτηση ψυχολόγου 

εντός του σχολείου.  Αναπόφευκτα, όμως, με την ένταξη των δράσεων σε χρηματοδοτούμενο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έχουμε και μεταβολές που επιδρούν ανασταλτικά στα κίνητρα συμμετοχής, 

πχ  επιπλέον οργανωτικός και γραφειοκρατικός φόρτος.  

 

Οριζόντια δικτύωση και ιεραρχία 

Η δικτύωση  έπαιξε ιδιαίτερα ενισχυτικό ρόλο στα κίνητρα των εκπαιδευτικών με την 

αλληλοπαρουσίαση των δημιουργικών επιτευγμάτων των ΕΠΑΛ, την οριζόντια διάχυση 

πληροφοριών, την αλληλοϋποστήριξη, τη συλλογική ανάδειξη προβλημάτων, αλλά και τη συλλογική 

άσκηση πίεσης προς τη διοίκηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών όταν οι χρονικοί ρυθμοί της διοίκησης 

και των σχολείων ήταν σε ασυμφωνία. Υπό αυτή την έννοια, υποχρεώθηκε η διοίκηση να αναπτύξει 

“δεξιότητες ακρόασης” προς τους εκπαιδευτικούς, ανοίγοντας κάθετα κανάλια επικοινωνίας.  
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Η “προς τα πάνω” ροή από το δίκτυο είχε την τάση να δημιουργεί συμφόρηση πληροφοριών και 

αιτημάτων και γι’ αυτόν τον λόγο αναδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των συντονιστών 

(moderators) του δικτύου. Έτσι, οι πληροφορίες και τα αιτήματα προωθούνταν προς τα πάνω μετά 

από συλλογική επεξεργασία. Στην αρχή, τον συντονιστικό ρόλο του δικτύου είχαν μέλη της 

επιστημονικής επιτροπής, σταδιακά όμως ο ρόλος αυτός μεταβιβάστηκε σε μάχιμους 

εκπαιδευτικούς της τάξης. Η μεταβίβαση αυτή ανέδειξε τη διεπαφή του δικτύου με τους μαθητές. 

Ενδεικτικά, οργανώθηκε από το πιλοτικό δίκτυο διασχολικός διαγωνισμός σχεδιασμού του 

λογοτύπου του προγράμματος ΜΝΑΕ, με κύριο σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωση των μαθητών 

για το πρόγραμμα. Επίσης, έγιναν ενδιαφέρουσες  προτάσεις για συνεργασία σχολείων, π.χ. 

συνεργατικός σχεδιασμός και κατασκευή οχήματος με ανάληψη ρόλων από ειδικότητες 

διαφορετικών σχολείων π.χ. γραφιστικής, οικονομίας-διοίκησης, ηλεκτρονικής, ηλεκτρολογίας, 

πληροφορικής και μηχανολογίας. Τελικά, η πρόταση αυτή υλοποιήθηκε, με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα, με τη συνεργασία τομέων ενός μόνο σχολείου. Ωστόσο, η προσπάθεια είχε επίδραση 

σε όλο το δίκτυο και δημιούργησε προϋποθέσεις για περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ σχολείων.  

 

Η διεύρυνση δικτύου και το διαρκές ζήτημα της αναπλαισίωσης καινοτόμων θεσμών 

Σχετικά με την αξιοποίηση, κατά τη φάση της διεύρυνσης, της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την 

πιλοτική δικτύωση, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, επειδή η διεύρυνση έγινε σε πολύ μεγαλύτερο 

αριθμό σχολείων, το πρόγραμμα ουσιαστικά (όχι τυπικά) διατηρεί ακόμα και σήμερα την 

«πιλοτικότητά» του. Τα υπόλοιπα ΕΠΑΛ μπορούν μεν να ωφεληθούν πάρα πολύ από την 

κωδικοποίηση και προτυποποίηση της άρρητης γνώσης των εκπαιδευτικών κατά την πιλοτική φάση, 

ωστόσο, οι νέοι θεσμοί (ψυχολόγου και συμβούλου καθηγητή) δεν μπορούν να ενσωματωθούν μόνο 

με διαδικασίες top-down και με παράλειψη των αλληλεπιδραστικών διαδικασιών που 

περιγράφηκαν. Είναι σημαντικό οι θεσμοί να θεωρηθούν σε κάποιο βαθμό εκ νέου σε ανάπτυξη και 

εξέλιξη στα νέα περιβάλλοντα. Η απαίτηση αυτή έχει σημαντικές συνέπειες για τη δομή και την 

αναμενόμενη διάρκεια υλοποίησης της δικτύωσης κατά τη φάση της διεύρυνσης.  

 

2.4.3.2 Προσπάθεια δικτύωσης το πρώτο έτος της γενίκευσης του ΜΝΑΕ  

Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της γενίκευσης του ΜΝΑΕ (σχολικό έτος 2018-2019) υπήρξαν 

πολλαπλές μορφές δικτύωσης των εκπαιδευτικών και των σχολείων από τις 

επιμορφώσεις/ενημερώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός του επισήμου πλαισίου επιμόρφωσης, 

την οποία είχε αναλάβει το ΙΕΠ και δεν κατάφερε να υλοποιήσει τη διετία (2017-2019), λόγω εγγενών 

του προβλημάτων. Αυτές πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας, σε 

επίπεδο ΠΕΚΕΣ και σε επίπεδο σχολείων. 

Η αναγκαιότητα, όμως, για μια μεγαλύτερη υποστήριξη των σχολείων, δεδομένου ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη επιμόρφωση του ΙΕΠ, ώθησε τη συντονιστική επιτροπή του 

προγράμματος να σχεδιάσει μια νέα δυνατότητα δικτύωσης, αξιοποιώντας -κατά το δυνατόν- όλους 

τους υποστηρικτικούς ρόλους του ΜΝΑΕ. Η βασική ιδέα ήταν η μεγαλύτερη αξιοποίηση των 

πιλοτικών σχολείων, στα οποία εκπαιδευτικοί τους είχαν πολλές και καλές εμπειρίες εφαρμογής του 

ΜΝΑΕ, η συνεργασία τους με τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου στο κάθε ΠΕΚΕΣ, ο 

οποίος εκ του ρόλου του υποστήριζε το ΜΝΑΕ στην περιοχή του ΠΕΚΕΣ όπου ανήκε και έτσι είχε 
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επαφή με όλα τα ΕΠΑΛ αυτής της περιοχής. Επειδή οι έμπειροι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών ΕΠΑΛ 

(συντονιστές του ΕΠΑΛ) ήταν λίγοι (22) προτάθηκε κάθε πιλοτικό σχολείο να συνδεθεί με μέχρι τρία 

ΠΕΚΕΣ, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των ΕΠΑΛ στα 24 ΠΕΚΕΣ (δες επόμενη εικόνα). 

 

 

Εικόνα 6: Αλληλεπίδραση κάθε πιλοτικού ΕΠΑΛ με τα μη πιλοτικά ΕΠΑΛ από 1 έως 3  ΠΕΚΕΣ  

Ο τελικός στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν η αδιαμεσολάβητη επικοινωνία και δικτύωση, στο 

μέτρο του εφικτού, μεταξύ εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων με τα 600  ΕΠΑΛ όλης της χώρας. 

Αυτό φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

 

Εικόνα 7: Σχηματική αναπαράσταση της προσπάθειας αξιοποίησης των πιλοτικών σχολείων για τη συμβολή τους στη 

γενίκευση του ΜΝΑΕ 

 

Οι διαδοχικές εκλογές που προκηρύχτηκαν  το 2019 δεν ευνόησαν την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης γενίκευσης του προγράμματος, διατηρείται σε πλήρη ισχύ το δίκτυο των 

συντονιστών των πιλοτικών σχολείων, μέσω του googlegroup pilotiko_mnae, αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες σχετικά με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ της χώρας. Τα πιλοτικά 

σχολεία δημιουργούν τον Σεπτέμβριο του 2018 την ιστοσελίδα https://mnaepal.wordpress.com/ η 

οποία λειτουργεί ως διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ της χώρας σχετικά 

με τους πυλώνες του προγράμματος ΜΝΑΕ. Στην πορεία, δημιουργείται από τα πιλοτικά σχολεία 

https://mnaepal.wordpress.com/
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σελίδα στο Facebook με την ονομασία «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 9 πιλοτικά σχολεία», η οποία 

διατηρείται ενεργή μέχρι σήμερα. 

 

2.5 Παύση και αντικατάσταση της συντονιστικής επιτροπής του MNAE. (Νοέμβριος 2019) 

Ένα σημείο που θα πρέπει να επισημανθεί, γιατί καθόρισε την πορεία του ΜΝΑΕ στη συνέχεια, είναι 

ο τρόπος με τον οποίο παύτηκε και αντικαταστάθηκε η συντονιστική του επιτροπή μετά τις εθνικές 

εκλογές τον Ιούλιο του 2019. Αμέσως μετά, και ιδιαίτερα όταν ξεκίνησε το σχολικό έτος 2019-2020, 

υπήρχε ανησυχία για την τύχη του ΜΝΑΕ τόσο σε εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ όσο και σε 

εμπλεκόμενους στο ΜΝΑΕ. Επειδή οι μήνες περνούσαν χωρίς να ανακοινώνεται επίσημα κάτι, τον 

Οκτώβριο στάλθηκε επίσημη επιστολή από μέλος της τότε Συντονιστικής Επιτροπής στην Υφυπουργό 

κ. Ζαχαράκη, ζητώντας μια απάντηση αναφορικά με την πολιτική βούληση για το ΜΝΑΕ  από τη νέα 

τότε πολιτική ηγεσία. Η επιστολή αυτή δεν απαντήθηκε ποτέ. Αντιθέτως, χωρίς καμιά ενημέρωση και 

επίσημη αιτιολογία διαβάσαμε την -αναμενόμενη βέβαια- παύση της συντονιστικής επιτροπής του 

ΜΝΑΕ και την αντικατάσταση της από νέα συντονιστική επιτροπή. Έγινε τότε δημοσίευση στο 

εκπαιδευτικό site ESOS με το ερώτημα: Γιατί δεν αξιοποιούσαν την υπάρχουσα δυσεύρετη, 

σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη; (Μπαγάκης, 2019). Επισημαίνεται ότι στη νέα 

συντονιστική επιτροπή ενός απαιτητικού καινοτόμου προγράμματος εθνικής εμβέλειας που αφορά 

τις πρακτικές τάξης προτασσόταν διοικητικές επιλογές στο συντονισμό της και επίσης στη σύνθεση 

της δεν υπήρχε ούτε ένας συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, ούτε  ένας πανεπιστημιακός. 

 

2.6 Τελευταία περίοδος του ΜΝΑΕ (2019-2020 και 2020-2021) 

Η τελευταία περίοδος του ΜΝΑΕ τα δύο τελευταία σχολικά έτη, δυστυχώς, χαρακτηρίζεται από 

μεγάλες καθυστερήσεις στην εκκίνηση του προγράμματος κάθε σχολική χρονιά (περίπου τον 

Δεκέμβριο). Η συντονιστική επιτροπή, δυστυχώς, βρίσκεται χωρίς ουσιαστική επαφή με τα ΕΠΑΛ, 

χωρίς ουσιαστική αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων, των πιλοτικών σχολείων, των υπευθύνων ΜΝΑΕ 

στα ΠΕΚΕΣ. Επίσης, δεν υπάρχει ουσιαστική παραγωγή νέων κειμένων ή δράσεων  σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα χρόνια. Η εφαρμογή του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή σήμερα στα ΕΠΑΛ της 

χώρας είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με την δυναμική που αναπτύχθηκε κατά το 1ο έτος 

γενίκευσης του ΜΝΑΕ. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-21, υπάρχει εμφανής έλλειψη κεντρικού 

συντονισμού και καθοδήγησης. 

 

3. Συμπεράσματα/Συζήτηση 

Στη συνέχεια, υπό μορφή συμπερασμάτων/συζήτησης, θα εστιάσουμε σε τέσσερα στοιχεία:  Στην 

κριτική θεώρηση του ΜΝΑΕ μέχρι σήμερα (3.1), στο τι μάθαμε από το ΜΝΑΕ ως προς τα στοιχεία του 

που παραμένουν επίκαιρα και ανοιχτά (3.2), στην  απόπειρα προτάσεων (3.3), στον επίλογο (3.4)  

 

3.1 Κριτική θεώρηση του ΜΝΑΕ σήμερα 

Ακολουθεί κριτική θεώρηση, με βάση όσα αναφέρθηκαν για το ΜΝΑΕ, με στόχο την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, τη συζήτηση στο πρόγραμμα αυτό, καθώς και την απόπειρα προτάσεων. Ξεκινάμε 

με κρίσιμες επισημάνσεις μέχρι το πρώτο έτος της γενίκευσης του προγράμματος και, στη συνέχεια, 

για την περίοδο που ακολούθησε μέχρι σήμερα.  

 

3.1.1 Σημαντικά στοιχεία μέχρι το πρώτο έτος της γενίκευσης του προγράμματος 

Επισημαίνονται: 
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• Ο πολύ ενεργός ρόλος της συντονιστικής ομάδας, Αυτό αποτυπώνεται στα παρακάτω:  

• Η ισχυρή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολείων (ενημερώσεις, συνεχείς 

αλληλεπιδράσεις, συναντήσεις με τα πιλοτικά σχολεία). 

• Η αξιοποίηση αξιόλογων εμπειρογνωμόνων.  

• Η αξιοποίηση ενός υπευθύνου συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για το ΜΝΑΕ στο κάθε 

ΠΕΚΕΣ. 

• Η αξιοποίηση της  εθελοντικής συμμετοχής πολλών στελεχών και εκπαιδευτικών του ΜΝΑΕ.  

 

3.1.2 Στοιχεία που δεν είχαν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι το 2019 

Επισημαίνονται: 

• Monitoring του ΜΝΑΕ (μεγαλύτερη παρακολούθηση του τι γινόταν πανελλαδικά).  

• Αξιολόγηση του ΜΝΑΕ (τεκμηρίωση του τι πήγαινε καλά και τι όχι σε σχέση με τους στόχους 

του ΜΝΑΕ). 

• Ερευνητική τεκμηρίωση του ΜΝΑΕ (περισσότερα ερευνητικά δεδομένα της όλης υλοποίησης 

του ΜΝΑΕ). 

 

3.1.3 Κρίσιμες  επισημάνσεις μετά το 2019 

Επισημαίνονται: 

• H μη αξιοποίηση της εμπειρίας των ψυχολόγων του 2018-2019 σε ΕΠΑΛ, οι οποίοι τελικά 

διορίστηκαν σε δημοτικά το 2019-2020 με τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα που 

υπήρχε το φθινόπωρο του 2019-2020. 

• Η καθυστερημένη ένταξη των ψυχολόγων στα σχολεία για δύο (2) και πλέον μήνες μετά την 

έναρξη των σχολείων, οι οποίοι διορίσθηκαν κατά το τέλος Νοέμβρη  κατά τα σχολικά έτη 

2019-20020 και 2020-2021. 

• Η δυσκολία στη λειτουργία του συμβούλου καθηγητή χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη και 

επιμόρφωση μετά το 2019. 

• Η εγκατάλειψη της έννοιας της δικτύωσης μετά το 2019.  

• Η μη αξιοποίηση της τεράστιας εμπειρίας των πιλοτικών σχολείων.  

• Η ανυπαρξία συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και πανεπιστημιακών στη συντονιστική 

ομάδα. 

• Η υπολειτουργία της συντονιστικής ομάδας.  

• Το ΜΝΑΕ δεν έχει πλέον επαρκή  εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  

 

3.1.4 ΜΝΑΕ quo vadis;  

Αν διερωτηθούμε πού φαίνεται να πηγαίνει σήμερα το ΜΝΑΕ, τότε εύκολα προκύπτει ότι απλώς 

διεκπεραιώνεται μάλλον χωρίς πυξίδα, κυρίως επειδή απορροφά κονδύλια ΕΣΠΑ και, δυστυχώς, δεν 

διαφαίνεται δυναμική και προοπτική του.  

Τι μάθαμε από το ΜΝΑΕ ως προς τα στοιχεία του που παραμένουν επίκαιρα και ανοιχτά  

Ολοκληρώνοντας το κείμενο αυτό κρίνουμε σημαντικό να επισημάνουμε το τι μάθαμε από το ΜΝΑΕ, 

καθώς και στοιχεία του παραμένουν επίκαιρα. Επισημαίνονται τα στοιχεία που ακολουθούν αρκετά 

εκ των οποίων είναι εξαιρετικά πρωτότυπα και αποτελεσματικά.  
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3.2.1 Ως προς τους τρείς εξεταζόμενους πυλώνες. 

Η αξιοποίηση των ψυχολόγων στα σχολεία. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο πυλώνας των ψυχολόγων 

έχει το πλεονέκτημα ότι υποστηριζόταν από εμπειρογνώμονες ψυχολόγους, με εθελοντική εργασία, 

και, επίσης, επειδή υπήρχε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ), εφαρμόστηκε 

συστηματικά η εποπτεία των ψυχολόγων που εργαζόταν στα ΕΠΑΛ. Έτσι υπάρχει μια αναλυτική 

εικόνα ως προς το πώς εφαρμόστηκε στην πράξη ο θεσμός του ψυχολόγου (ποια ήταν τα 

προβλήματα που εμφανίστηκαν και ποια είναι τα θετικά στοιχεία που αξιοποιήθηκαν). Αυτό δεν 

συνέβη στον ίδιο βαθμό στους υπόλοιπους δύο πυλώνες που εξετάζουμε. Θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι η προσέγγιση των ψυχολόγων που υιοθετήθηκε είναι εξαιρετικά πρωτότυπη για τα ελληνικά 

σχολεία και έχει δοκιμαστεί στην πράξη για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

O σύμβουλος καθηγητής. Πρόκειται για έναν θεσμό που προέκυψε από τα κάτω και δοκιμάστηκε  

στην πράξη, σε αντίθεση με το σύμβουλο σχολικής ζωής (κάτι που εισήχθη πρόσφατα χωρίς 

υποστήριξη από τα πάνω). Ο ρόλος του συμβούλου καθηγητή όταν και όπου εφαρμόστηκε είχε 

εκπληκτικά αποτελέσματα στη βελτίωση της δύσκολης διαχείρισης τάξης των ΕΠΑΛ. Πρόκειται για 

ένα ακόμα ρόλο που γεννήθηκε και εφαρμόστηκε πρώτη φορά στα σχολεία στο πλαίσιο του ΜΝΑΕ.  

Η πολλαπλή αξιοποίηση της δικτύωσης. Θα πρέπει να τονιστεί ο πρωτότυπος και καθοριστικός 

τρόπος με τον οποίον χρησιμοποιήθηκε συνειδητά η δικτύωση τόσο στις απαρχές του ΜΝΑΕ όσο και 

στην πιλοτική του φάση. Στη συνέχεια, στο πρώτο έτος γενίκευσης του ΜΝΑΕ, όταν από τα εννέα 

ΕΠΑΛ όπου εφαρμοζόταν το ΜΝΑΕ έγινε γενίκευση (το άλμα ήταν πολύ μεγάλο) σε 600 ΕΠΑΛ, η 

δικτύωση χρησιμοποιήθηκε ξανά περισσότερο άτυπα και έμμεσα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών 

σχολείων και ΠΕΚΕΣ. Υπήρχε, βέβαια, ένας αναλυτικός σχεδιασμός για γενικευμένη αξιοποίηση της 

δικτύωσης αξιοποιώντας τα πιλοτικά σχολεία, τους υπευθύνους του ΜΝΑΕ στα ΠΕΚΕΣ, τα ΠΕΚΕΣ και 

το σύνολο των ΕΠΑΛ, που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί εξ αιτίας των αλλαγών στο 

συντονισμό του προγράμματος. Δυστυχώς, η τελευταία συντονιστική επιτροπή δεν φαίνεται να 

ευαισθητοποιείται γενικότερα όσον αφορά τη δικτύωση.  

 

Ως προς τον πειραματισμό αναφορικά με τους τρείς εξεταζόμενους πυλώνες  

H ενεργητική υποστήριξη των σχολείων είναι εκ των ων ουκ άνευ για την επίτευξη καινοτομιών 

(Rogers, 1995). Ως γνωστόν, οι εγκύκλιοι δεν επαρκούν. 

Το ζητούμενο της χρυσής τομής του bottom-up και του top-down είναι η ιδανική συνθήκη με 

τεράστια δυναμική. Οι πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και σχολείων είναι ελκυστικές και καταλυτικές 

στην εκπαιδευτική κοινότητα και  έχουν τεράστια δυναμική όταν υποστηρίζονται από τα πάνω (την 

εθνική εκπαιδευτική πολιτική) 

Καλό είναι να υπάρχει ομαλή συνέχεια όταν πραγματοποιούνται κυβερνητικές αλλαγές στην 

εκπαίδευση. Η παθογένεια του να καταστρέφεται ότι δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση, 

ακόμα και ο προηγούμενος υπουργός της κυβέρνησης του ιδίου κόμματος αποτελεί  ένα από τα πιο  

μελανά σημεία της ελληνικής εκπαίδευσης.  

3.3 Απόπειρα προτάσεων 

Αν και δεν είναι εύκολο να γίνουν προτάσεις για ένα πρόγραμμα, το οποίο το τελευταίο χρονικό 

διάστημα φαίνεται ότι απλώς διεκπεραιώνεται και μάλλον έχει χάσει την προωθητική του δύναμη, 
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θα αποτολμήσουμε επιμέρους προτάσεις σε διαφορετικά επίπεδα: πρακτικών, θεσμών και 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται μια ενδεχόμενη επαναθεώρηση και 

αξιοποίηση των επιμέρους πυλώνων του ΜΝΑΕ στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από  το σχολικό 

έτος 2019-2020. Τέλος, το ίδιο μπορεί να συμβεί αναφορικά με την αξιοποίηση μέρους ή του όλου 

προγράμματος πέρα από τα ΕΠΑΛ. 

3.3.a Σε επίπεδο πρακτικών: Παραδείγματα όπως το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας δείχνουν ότι 

ενδεχομένως ακόμα και σήμερα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν πολλά από όσα προτείνει το ΜΝΑΕ 

για τα ΕΠΑΛ.  

3.3.b Σε επίπεδο θεσμών: Καλό θα είναι να προσεχτεί πάρα πολύ το πώς εισάγεται ένας θεσμός στα 

σχολεία, όπως αυτός του ψυχολόγου. Η πολύτιμη πείρα που αποκτήθηκε από το ΜΝΑΕ θα πρέπει να 

μελετηθεί και να αξιοποιηθεί. Ο διορισμός ψυχολόγων στα σχολεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό 

αλλά δεν επαρκεί. Απαιτείται υποστήριξη, εποπτεία και ανατροφοδότηση από τα  σχολεία. Αυτό 

φαίνεται έντονα σήμερα και από τον τρόπο που διορίζονται οι ψυχολόγοι εκτός ΕΠΑΛ, στη ν 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι δεν έχουν ένα σαφές πλαίσιο εργασίας και 

εποπτείας τους στα σχολεία. 

3.3.γ . Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής: 

3.3.γ.1. Το σπάνιο φαινόμενο της εύρεσης μιας χρυσής τομής μεταξύ των πρωτοβουλιών 

εκπαιδευτικών, σχολείων και δικτυώσεών τους (bottom-up προσεγγίσεις) και το «πάντρεμά» τους με 

μια πολιτική ηγεσία που έχει την ευαισθησία και την ικανότητα να αξιοποιήσει τη δυναμική τους 

συνήθως γεννά αυθεντικές, πολύ ενδιαφέρουσες και μεγάλης ισχύος καινοτομίες σε πολλά επίπεδα 

(πρακτικών, μεθοδολογιών, θεσμών). Καλό θα είναι να αναζητούνται και να επιδιώκονται  αυτού του 

τύπου οι εξαιρετικά γόνιμες διαδικασίες.  

3.3.γ.2. Καλό είναι πέρα από τις ρητορείες της αριστείας και της καινοτομίας να προσεχτούν τα 

πασιφανή και τα αυτονόητα! Σε κάθε κυβερνητική αλλαγή ό,τι δεν το ελέγχουμε δεν σημαίνει ότι το 

καταστρέφουμε. Όπως ήδη περιγράφηκε, το πρόγραμμα μέχρι το 2019 αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια μιας σειράς κυβερνήσεων, υπουργών παιδείας ποικίλων αποχρώσεων με πολλές  δυσκολίες 

και με πολλή εθελοντική δουλειά ενός πολύ μεγάλου αριθμού  συμμετεχόντων. Ο πειραματισμός, τα 

καινοτόμα στοιχεία, η συλλογικότητα, η δικτύωση ήταν η προωθητική δύναμη και το «άλας» αυτού 

του προγράμματος. Καλό θα είναι οι κρατούντες σήμερα να ξανασκεφτούν την πολιτική τους για ένα 

πολύ χρήσιμο και έντονα καινοτόμο πρόγραμμα όπως το ΜΝΑΕ, το οποίο δυστυχώς οδηγείται στην 

απλή διεκπεραίωση. 

3.4 Επίλογος 

Όσα αναφέρθηκαν έχουν τις απαρχές τους στην περίοδο λίγο πριν τα μνημόνια και φτάνουν μέχρι 

και την περίοδο του Covid, που βιώνουμε σήμερα. Δεν έχουν κανένα κομματικό χρωματισμό, καμιά 

αντιπολιτευτική ή συμπολιτευτική στόχευση. Πρόκειται για μια σύνθεση και ένα συνοπτικό 

καταστάλαγμα σωρευμένων εμπειριών και αναστοχασμών, βασισμένων σε δράσεις, όπως και σε 

εθελοντική και συστηματική δουλειά (δικής μας καθώς και πάρα πολύ μεγάλου αριθμού άλλων 

εμπλεκομένων), όπως και σε έρευνες (Ελένη, 2019; Κατσίρου, 2019; Κουτρόπουλος, 2019; 

Πυρομάλης, 2020; Ράλλη, 2020). Η σύνθεση αυτή ανέκυψε στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας (δες 

https://youtu.be/4egWxum4BLM; https://youtu.be/29Dg0L-di8o; https://youtu.be/Gi7wdRVsdto) 

καθώς  και σε παρουσιάσεις σε συνέδρια (Bagakis, 2019; Μπαγάκης, Νικολάου, Λαμπίδη, Σιγανού, 

https://youtu.be/4egWxum4BLM
https://youtu.be/4egWxum4BLM
https://youtu.be/29Dg0L-di8o
https://youtu.be/Gi7wdRVsdto


4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

72 
 

Κονταξής, Χαλικόπουλος, 2019; Μπαγάκης, Νικολάου, Λαμπίδη, Σιγανού, Κονταξής, Χαλικόπουλος, 

2020). Υπάρχουν στο ΜΝΑΕ πάρα πολλά αυθεντικά, πρωτότυπα και χρήσιμα στοιχεία για τη 

διαχείριση τάξης τόσο σε επίπεδο πρακτικών όσο και σε επίπεδο θεσμών και πολιτικών.  

Παρά το ότι σήμερα συναντώνται ακόμα λίγα φωτεινά παραδείγματα, τα οποία βασίζονται κυρίως 

σε πρωτοβουλίες σχολείων, δυστυχώς, η τεράστια προσπάθεια που έγινε στη διάρκεια μιας 

δεκαετίας και κατέληξε στις διαφορετικές φάσεις εξέλιξης του ΜΝΑΕ, δεν φαίνεται τελικά να 

βρίσκεται στην καλύτερή της δυνατή εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο. Ενδεχομένως δε, η πορεία 

φαίνεται να μην είναι  εύκολα αναστρέψιμη. Παρόλα αυτά και εξαιτίας του πραγματικά τεράστιου 

ενδιαφέροντος που διαπιστώσαμε στις προαναφερθείσες ημερίδες, παρουσιάσεις και συνέδρια, θα 

μπορούσαμε να ξανασκεφτούμε τις δυνατότητες αξιοποίησης στοιχείων των συγκεκριμένων 

πυλώνων ή αξιοποίηση ολόκληρων πυλώνων, καθώς και του όλου προγράμματος εντός ΕΠΑΛ ή και 

ευρύτερα σε άλλες βαθμίδες ή σε άλλες μορφές της σχολικής εκπαίδευσης, όπως η Γενική 

Εκπαίδευση. Βέβαια, στην υπάρχουσα εκπαιδευτική συγκυρία και με την υπάρχουσα ευαισθησία της 

τωρινής εκπαιδευτικής ηγεσίας δεν είναι δυνατόν να γραφτεί ή να προταθεί κάτι πιο συγκεκριμένο, 

τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. Μακάρι να υπήρχαν καλύτερα αντανακλαστικά αξιοποίησης των 

όσων προαναφέρθηκαν, τα οποία δεν αποτελούν γραφειοκρατικές ή επικοινωνιακές κατασκευές, 

αλλά αντιθέτως δοκιμασμένες στο «καμίνι» της πράξης εκπαιδευτικές πρακτικές, μεθοδολογίες και 

πολιτικές. 
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Ειδική θεματική συνεδρία Π2 
 

Μοντέλο Δημιουργίας Εξατομικευμένων Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης για μαθητές ΣΜΕΑΕ 
 

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) αποτελεί παιδαγωγικό κείμενο δυναμικού, 

εξελίξιμου χαρακτήρα, το οποίο έχει αναπτυχθεί με συνεργατικές διαδικασίες της διεπιστημονικής 

ομάδας παρέμβασης του μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της οικογένειάς του 

και ίσως του ιδίου. Έχει σκοπό να περιγράψει το παρόν επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, να 

καθοδηγήσει με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα την εκπαίδευσή του και να 

περιγράψει τους χρησιμοποιούμενους πόρους.  

Στο παρόν συμπόσιο, ερευνάται η χρήση του στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 

(ΣΜΕΑΕ) και προτείνεται Μοντέλο δημιουργίας με συγκεκριμένη διαδικασία και εργαλεία (π.χ. 

τρόποι επικοινωνίας, φόρμες ΕΠΕ). Το παρόν Μοντέλο ΕΠΕ, αποτελεί πρόταση των ΣΜΕΑΕ της Δ΄ 

Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Ταυτόχρονα, εξετάζονται κρίσιμοι παράγοντες όπως ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας, η θέση 

του ίδιου του μαθητή, καθώς και η εμπλοκή της οικογένειας.  

 

Συντονιστές:  Μουταβελής Γ . Αδριανός & Τζιβινίκου Σωτηρία  

 

Επιμέρους τίτλοι των εισηγήσεων:  

Μουταβελής Γ. Αδριανός, Τζιβινίκου Σωτηρία: Αναγκαιότητα και δημιουργία του Μοντέλου 

Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ  

Μπεκιάρη Αφροδίτη: Ρόλος και προκλήσεις για τη διεπιστημονική ομάδα στο Μοντέλο 

Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης  

Καρίπη Σπυριδούλα: Συνεργασία σχολείου οικογένειας με σκοπό τη δημιουργία Εξατομικευμένου 

Προγράμματος Εκπαίδευσης  

Ζέζα Μαρία: Ο μαθητής μέσα από το Μοντέλο δημιουργίας Εξατομικευμένου Προγράμματος 

Εκπαίδευσης 
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Περίληψη 

Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) οι μαθητές αξιολογούνται διαρκώς, 

με σκοπό τον σχεδιασμό και τη συνεχή αναπροσαρμογή της παρέμβασης. Το σύνολο δε των ανωτέρω 

ενεργειών καταγράφεται από το προσωπικό και διατηρείται στον Ατομικό Φάκελο Μαθητή, ο οποίος 

εμπεριέχει έγγραφα διοικητικού χαρακτήρα, portfolio γνωστικών αντικειμένων, καθώς και 

Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Στην παρούσα μελέτη με έμφαση στο ΕΠΕ 

καταγράφεται η ύπαρξη περιορισμένης νομοθετικής συστηματικότητας  και καθοδήγησης, με 

αναμενόμενες επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Επιπλέον, 

εξετάζεται η συστηματικότητα των καταγραφών εκ μέρους των ΣΜΕΑΕ. Μεταξύ των ΣΜΕΑΕ 

παρατηρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο συλλογής και καταγραφής των 

δεδομένων. Διαφορές υπάρχουν και ανάμεσα στον τρόπο καταγραφής στο προσωπικό του  ίδιου 

σχολείου. Μερικές από αυτές μπορούν να θεωρηθούν εντός των πλαισίων και των βαθμών 

ελευθερίας που είναι ανάγκη να έχει το προσωπικό, ενώ άλλες κάνουν δύσκολη τη διαχείριση, αφού 

συχνά, διαφορετικοί τρόποι αποτύπωσης απαιτούν περισσότερο χρόνο και δυσχεραίνουν την 

κατανόηση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και εξετάζεται η χρήση των ΕΠΕ από τις ΣΜΕΑΕ ως προς τη 

συχνότητα και τον τρόπο καταγραφής. Καταγράφεται αρχικά, η απουσία ΕΠΕ πριν την χρονική στιγμή 

εμφάνισης του Μοντέλου ΕΠΕ στο σύνολο των ΣΜΕΑΕ. Το παρόν Μοντέλο, αποτελεί πρόταση των 

ΣΜΕΑΕ της Δ΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Έχει στόχο να οργανώσει συστηματικά τη δημιουργία ΕΠΕ αποδίδοντας στη σχολική 

κοινότητα, μέθοδο, εργαλεία και τρόπους διαχείρισης. Καταδεικνύεται η ανάγκη σταθερής, διαρκούς 

καθοδήγησης του σχεδιασμού και της υλοποίησης και περαιτέρω γενίκευσης του παρόντος 

Μοντέλου ΕΠΕ. 

 

Λέξεις κλειδιά: ΣΜΕΑΕ, Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, Μοντέλο ΕΠΕ 

 

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική διαδικασία, ενέχει τον έλεγχο του εκπαιδευτικού περιεχομένου, του διδακτικού 

περιβάλλοντος, της διαδικασίας και του προϊόντος μάθησης (Tomlinson, 1999). Ζητήματα που 

αποτελούν σημεία διαρκούς προβληματισμού της παιδαγωγικής ψυχολογίας και διδακτικής. Στην 

περίπτωση δε, των σχολείων γενικής αγωγής της χώρας μας, υπάρχει έντονη τυποποίηση της 

εκπαίδευσης με στενή καθοδήγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και τη χρήση 
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συγκεκριμένων, μοναδικών σχολικών εγχειριδίων (Flouris & Pasias, 2003). Αυτή, η στενή καθοδήγηση 

υποδηλώνει ότι μαθητές με διαφορετική πολιτιστική, πολιτισμική, κοινωνική, οικονομική 

προέλευση, με διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες αναμένεται να παρακολουθούν την πορεία 

μιας μονοδιάστατης εκπαιδευτικής διαδικασίας με περιορισμένες δυνατότητες ευ ελιξίας και 

προσαρμογής (Μουταβελής, 2011). Ως συνεπαγωγή, συχνά, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει 

ενδιαφέρον, κουράζει εύκολα και οδηγεί πολλούς μαθητές  σε αποτυχία.  

Στην περίπτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) ή /ή και με αναπηρία (ΑμεΑ) 

που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα θέματα που 

αντιμετωπίζουν και οι διευρυμένες ανάγκες υποστήριξης τους, κάνουν ακόμη περισσότερο, αδύνατη 

την χρήση του μοναδικού σχολικού εγχειριδίου και της μαζικής διδασκαλίας  μέσω κοινών ΑΠΣ. Εδώ, 

ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της παρέμβασης είναι προσωπικά εστιασμένος σε κάθε μαθητή 

ξεχωριστά και στο σύνολό του, αυτό, αποτελεί το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). 

Είναι ένα εξατομικευμένο συμπλήρωμα στο πλήρες πρόγραμμα που παρακολουθούν οι συμμαθητές 

του, το οποίο εμπλουτίζει σε εμπειρίες την τάξη, το σχολείο, την κοινότητα. Σε άλλη περίπτωση, 

ανυπαρξίας του ΕΠΕ οι εκπαιδευτικοί και θεραπευτές ενός μαθητή δεν γνωρίζουν με 

αντικειμενικότητα την μέχρι τώρα πορεία του και η εκπαιδευτική παρέμβαση υπολείπεται 

προσανατολισμού και συγκεκριμένων στόχων.  

«Το ΕΠΕ αποτελεί παιδαγωγικό κείμενο δυναμικού, εξελίξιμου χαρακτήρα, το οποίο έχει 

αναπτυχθεί με συνεργατικές διαδικασίες της διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης του μαθητή με 

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της οικογένειάς του και ίσως του ιδίου. Έχει σκοπό να 

περιγράψει το παρόν επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, να καθοδηγήσει με συγκεκριμένους στόχους 

και χρονοδιάγραμμα την εκπαίδευσή του και να περιγράψει τους χρησιμοποιούμενους πόρους» 

(Μουταβελής, Τζιβινίκου, 2019, σελ. 9).  

Η αναγκαιότητα ύπαρξης ΕΠΕ επικυρώνεται αρχικά στις ΗΠΑ με τον νόμο Education for All 

Handicapped Children Act (EHA) (1975) και κατόπιν γενικεύεται στο σύνολο της δυτικής παγκόσμιας 

εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από αντίστοιχη νομοθεσία. Η ύπαρξη νομοθεσίας για το ΕΠΕ κρίνεται 

αναγκαία λόγω της κρισιμότητας που αυτό έχει για την εκπαιδευτική πορεία  και συνολική ανάπτυξη 

του μαθητή. Περιγράφονται μάλιστα συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και 

εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο θεσπίζεται το ΕΠΕ ως δικαίωμα του μαθητή και της οικογένειάς του. 

Σε αντίθετη δε περίπτωση, θεωρείται ότι παρεμποδίζεται το δικαίωμα πρόσβασης σε ποιοτική 

εκπαίδευση (IDEIA, 2004).  

Το ΕΠΕ χρησιμοποιείται από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα για μαθητές με εεα, με 

έμφαση στους προσωπικούς στόχους της παρέμβασης και συμπεριληπτικό προσανατολισμό 

(Sanches-Ferreira, Lopes-dos-Santos, Alves, Santos, & Silveira-Maia, 2013). 

Επιπλέον, οι περιγραφές πρόσθετων υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα 

υποστήριξης, σε ορισμένες χώρες (π.χ. ΗΠΑ) δεσμεύουν το κράτος, ενώ στην Ελλάδα έχουν μόνο ρόλο 

πρότασης που ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί, καθώς η εφαρμογή τους δεν είναι πάντα δυνατή, λόγω 

οικονομικών δυσκολιών.  

Διεθνώς, δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση της παρέμβασης με τη συνεργασία 

της οικογένειας ή και του ίδιου του μαθητή, στο σύνολο του ΕΠΕ, καθώς και στην καταγραφή των 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων. Σχετικά με τους τελευταίους, είναι επιθυμητό, για 

κάθε στόχο να πληρείται κατά το δυνατόν το κριτήριο SMART (Specific, Measurable, Agreed, Realistic, 

Timebound) να είναι δηλαδή, Συγκεκριμένος, Μετρήσιμος, Προσυμφωνημένος, Ρεαλιστικός και 

Χρονικά καθορισμένος (βλ. NCSE, 2006). Κάθε στόχος του ΕΠΕ είναι ωφέλιμο να είναι συγκεκριμένος 
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και κατανοητός, ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει με σαφήνεια την παρέμβαση, χωρίς περαιτέρω 

ερωτήσεις από τους δασκάλους, τους θεραπευτές και την οικογένεια σχετικά με το περιεχόμενό του. 

Επιπλέον, κάθε στόχος πρέπει να είναι μετρήσιμος έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθείται, να 

αξιολογείται η πρόοδος και η ολοκλήρωσή του. Ταυτόχρονα, κάθε στόχος ΕΠΕ είναι ανάγκη να 

συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των μελών της διεπιστημονικής  ομάδας, της οικογένειας και 

πιθανώς του ίδιου του μαθητή. Ο στόχος, πρέπει επίσης να είναι ρεαλιστικός, να έχει δηλαδή 

εφαλτήριο τη σχολική και συναισθηματική ετοιμότητα του μαθητή και εκεί πάνω να στηριχθεί η 

παρέμβαση με βάση τις δυνατότητες του μαθητή και του περιβάλλοντός του. Τέλος, είναι ιδιαίτερης 

σημασίας να περιγράφονται συγκεκριμένα χρονικά όρια, με τους χρόνους έναρξης και λήξης, έτσι 

ώστε οι εκπαιδευτικές και θεραπευτικές δραστηριότητες να μπορούν να οργανωθούν ανάλογα. Σε 

κάθε περίπτωση, το ΕΠΕ εμπεριέχει σύντομη περιγραφή μερικών μόνο στόχων και στρατηγικών 

μάθησης, που αποτελούν προτεραιότητες και σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητική λίστα 

στόχων, δραστηριοτήτων, πόρων που καλύπτουν το σύνολο την σχολικής πράξης (Ministry of 

Education of New Zealand, 2011).  

Το ΕΠΕ αποτελεί μη στατικό πλάνο εργασίας, το οποίο ενημερώνουν τακτικά τα μέλη της 

ομάδας ΕΠΕ για να  αποτυπώσουν την αναπτυξιακή πορεία του μαθητή (Ministry of Education of New 

Zealand, 2011). Σε αυτό, καταγράφεται η ομάδα ΕΠΕ, η γνωμάτευση και ο φορέας έκδοσής της, το 

στυλ μάθησης του μαθητή, θετικά στοιχεία, ανάγκες, ταλέντα και χόμπι, σημαντικές πληροφορίες, 

στοχοθεσία. Εφόσον δε, η χρήση του ΕΠΕ απαιτεί διαρκώς ενημερωμένες πληροφορίες (Alkahtani & 

Kheirallah, 2016), είναι ανάγκη να είναι άμεσα συνδεδεμένο με το σύνολο των καταγραφών του 

Ατομικού Φακέλου Μαθητή (Ωρολόγιο πρόγραμμα, 2017). 

 

 
Σχήμα 1: Ατομικός Φάκελος Μαθητή και τα περιεχόμενά του (από Moutavelis & Tzivinikou, 2021a). 

 

Στην πραγματικότητα το ΕΠΕ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ατομικού Φακέλου Μαθητή 

(Σχήμα 1). Ο τελευταίος, εμπεριέχει έγγραφα που αφορούν τον μαθητή και την εκπαιδευτική του 

πορεία. Συγκεκριμένα εκτός από το ΕΠΕ, συμπεριλαμβάνει δύο επιπλέον κατηγορίες εγγράφων:  

1. Πληροφορίες με την καρτέλα μαθητή, η οποία περιλαμβάνει άμεσες χρήσιμες πληροφορίες  

(π.χ. τηλέφωνο επικοινωνίας) διοικητικά έγγραφα (π.χ. αιτήσεις γονέων), αξιολογήσεις από 

διεπιστημονικές ομάδες (π.χ. ΚΕΣΥ ή ΙΠΔ), ιατρικό υποφάκελο, καθώς και έγγραφα από 

φορείς εκτός του σχολείο (π.χ. ίδρυμα όπου ζει ένας μαθητής).  

2. Πορτφόλιο εκπαίδευσης και θεραπευτών. Αποτελεί «μια σκόπιμη συλλογή των εργασιών του 

μαθητή, η οποία παρουσιάζει τις προσπάθειες, την πρόοδο και τα επιτεύγματά του, σε έναν 
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ή περισσότερους τομείς» (Paulson, Paulson, & Meyer, 1991 σελ. 60). Εμπλουτίζεται δε, από 

παρατηρήσεις και αξιολογήσεις. 

 

Η παρούσα έρευνα μελετά τη χρήση ΕΠΕ και Ατομικού Φακέλου Μαθητή στις ΣΜΕΑΕ. Σκοπός της 

είναι να αναδειχτεί η αναγκαιότητα δημιουργίας και χρήσης ενός Μοντέλου ΕΠΕ, το οποία θα πηγάζει 

από τη διεθνή πράξη, ελληνική νομοθεσία και θα αποτυπώνεται στη σχολική εφαρμογή. Πιο 

συγκεκριμένα θα διερευνηθούν τα κάτωθι ερωτήματα: 

-Είναι συστηματική η περιγραφή του ΕΠΕ από την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία;  

-Είναι συστηματική και οργανωμένη η χρήση των ΕΠΕ μαθητών στις ΣΜΕΑΕ;  

 

Μέθοδος   

Με σκοπό τη διερεύνηση του πρώτου ερωτήματος, σχετικά με τη συστηματικότητα της 

περιγραφής του ΕΠΕ από την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία, μελετήθηκε το πλήθος των 

νομοθετικών διατάξεων, νόμων και υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν το ΕΠΕ.  

Προέκυψε ότι το ΕΠΕ αναφέρεται συνολικά σε εικοσιένα νομοθετικά κείμενα (Γράφημα 1), 

με πρώτη έναρξη το 2000 (Εκπαίδευση των ατόμων με εεα, 2000). Από αυτά, οκτώ νομοθετήματα 

επαναλαμβάνουν το ζήτημα, με το ίδιο ακριβώς κείμενο προγενέστερης νομοθεσίας. Έτσι, στην 

πραγματικότητα υπάρχει αναφορά σε δεκατρία πρότυπα κείμενα και αυτά θα ερευνηθούν 

περαιτέρω. 

Τα δεκατρία πρότυπα νομοθετικά κείμενα σχετικά με το ΕΠΕ, εμφανίζουν χαμηλό μέσο όρο 

αριθμού λέξεων (190,62) μέσο όρο αναφορών του όρου εντός κειμένου (5,15), καθώς και χαμηλό 

εύρος λέξεων (31-517) (Πίνακας, 1). Επιπλέον, οι φράσεις σχετικά με το ΕΠΕ εμφανίζονται συχνά, 

παρόμοιες μεταξύ τους σε διαφορετικά αποσπάσματα των ίδιων νομοθετημάτων, με αποτέλεσμα 

την αδυναμία τους να περιγράψουν αποκλειστικά το ΕΠΕ ως συνολική διαδικασία των εκπαιδευτικών 

οργανισμών. Έτσι, ως παράδειγμα, στον Κανονισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ (2001) που αποτελεί το 

νομοθετικό κείμενο με το μεγαλύτερο αριθμό λέξεων σχετικά με ΕΠΕ, εμφανίζεται σχεδόν το ίδιο 

απόσπασμα σε ξεχωριστά σημεία περιγράφοντας με παρόμοιο τρόπο την εμπλοκή σε αυτό του κάθε 

μέλους προσωπικού. 

Ταυτόχρονα, ο εστιασμός γίνεται στο καθήκον των φορέων, κυρίως αυτού του Κέντρου 

Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), αργότερα Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διαγνωσης 

και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και τώρα Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και όχι 

στη διαδικασία δημιουργίας. Αυτό, επιτείνεται από το γεγονός ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένο, 

ξεχωριστό νομοθετικό κείμενο, που αποκλειστικά να περιγράφει τη δημιουργία ΕΠΕ ως μέθοδο και 

διαδικασία. Η πρόταση δε του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Βλαχόπουλος, 2015) είναι 

εστιασμένη στο σχεδιασμό ΕΠΕ από το ΚΕΔΔΥ χωρίς απόδοση διαδικασίας προς τις ΣΜΕΑΕ και 

εμπλοκής του προσωπικού τους. 
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Γράφημα 1: Νομοθετήματα (N=21) ανά έτος έκδοσης και αριθμός λέξεων κειμένων τους, που περιγράφουν ΕΠΕ 

Πίνακας 1: Απόλυτες τιμές και μέσοι όροι, πρότυπων νομοθετημάτων (Ν=13), λέξεων κειμένων τους που αφορούν ΕΠΕ 

και αριθμός εμφάνισης του όρου ΕΠΕ 

Ημερολογιακά 

έτη 
Ν λέξεων 

Ν αναφορών 

εντός κειμένου 

2000 88 2 

2001 517 15 

2002 167 5 

 
86 2 

2007 141 6 

2008 175 8 

2013 31 1 

 
47 1 

2016 64 2 

2017 292 6 

2018 116 4 

 
416 9 

2019 338 6 

Μ.Ο. 190,62 5,15 
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Με σκοπό τη διερεύνηση του δεύτερου ερωτήματος αναφορικά με τη συστηματική και 

οργανωμένη χρήση των ΕΠΕ, διερευνήθηκαν 50 Ατομικοί Φάκελοι Μαθητών (36 αγόρια and 14 

κορίτσια) από 6 διαφορετικές ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιλέχθηκε το σύνολο 

αποκλειστικά των τελειόφοιτων μαθητών με τη σκέψη ότι ο φάκελός τους θα εμπεριέχει την 

αποτύπωση του συνόλου της φοίτησής τους και κατ’ επέκταση τον τρόπο διαχείρισης που  

χρησιμοποιεί κάθε ΣΜΕΑΕ ξεχωριστά. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν ο τρόπος αρχειοθέτησης, ο 

αριθμός εγγράφων που εμπεριείχαν, ο αριθμός σελίδων εγγράφων, η ταξινόμηση ανά κατηγορία, ο 

τρόπος συγγραφής με την ύπαρξη καταγεγραμμένης στοχοθεσίας.  

 
Πίνακας 2 

Απόλυτες τιμές και μ.ο. εγγράφων και σελίδων που εμπεριέχουν  (N=50) 

 

  
Ν εγγράφων Ν σελίδων 

  
Σύνολο Μ.Ο. τ.α. Σύνολο  Μ.Ο. τ.α. 

Πληροφορίες 745 14.9 17.08 1626 32.52 39.04 

Portfolio 857 17.14 9.44 2377 47.54 29.72 

ΕΠΕ 82 1.64 0.96 427 8.54 7.63 

Σύνολο 1754 35.08 20.88 4572 91.44 47.28 

 

 

Αποτελέσματα 

Το ΕΠΕ εμφανίζεται στην ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία το 2000 (Εκπαίδευση των 

ατόμων με εεα, 2000), όπου γίνονται δύο σύντομες αναφορές (σύνολο 88 λέξεων) για 

«εξατομικευμένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα» και «κατάρτιση προσαρμοσμένων 

εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, 

δημιουργικής απασχόλησης» εκ μέρους των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΚΔΑΥ). 

Ως πρώτη, ξεκάθαρη αναφορά του όρου μπορεί να θεωρηθεί αυτή του Κανονισμού 

λειτουργίας ΚΔΑΥ (2001). Εκεί αναφέρονται ως υποχρέωση του ΚΔΑΥ τα «εξατομικευμένα ή ομαδικά 

προγράμματα» και το «Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα». Το συγκεκριμένο, αποτελεί το 

νομοθετικό κείμενο που περιγράφει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο το ΕΠΕ, εμφανίζοντας τον 

όρο σε δεκαπέντε σημεία του (σύνολο 517 λέξεις).   

Η σημερινή ονομασία «Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)» εμφανίζεται πρώτη 

φορά στον ισχύοντα βασικό νόμο ειδικής αγωγής (Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 2008) 

αντικαθιστώντας τον μέχρι τότε όρο: «Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ)» (Κανονισμός 

λειτουργίας ΚΔΑΥ, 2001. Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση, 2002. Έντυπα ΚΔΑΥ, 2002) κατά πιστή 

μετάφραση του «Individualized Education Program (IPE)». Το παρόν μάλλον συνέβη για να μην 

συγχέεται το ακρωνύμιό του με αυτό του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).  
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 Από την έναρξη εμφάνισης του ΕΠΕ, μέχρι το 2007 αποκλειστικός φορέας παραγωγής του  

περιγράφονταν το ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ και όχι οι ΣΜΕΑΕ. Παράλληλα και σε αντίθεση με τα προη γούμενα, 

αλλά και επόμενα, το βασικό νομοθέτημα που περιγράφει τα καθήκοντα του προσωπικού  ειδικής 

αγωγής, απέδωσε στους εκπαιδευτικούς ειδικών σχολείων το καθήκον να «οργανώνουν, καταρτίζουν 

και υλοποιούν σε συνεργασία με το Ε.Ε.Π. το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών 

της τάξης τους» (Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, 2007). Από την άλλη 

όμως, αυτό έγινε χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις περί της διαδικασίας και με μόνη την ανωτέρω 

φράση, σε αντίθεση με τη σοβαρότητα του εγχειρήματος και σε αντίθεση με την υπόλοιπη ισχύουσα 

νομοθεσία (π.χ. Κανονισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ, 2001).   

Το 2017 περιεγράφηκε πλέον το καθήκον του προσωπικού των ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στον σχεδιασμό και υλοποίηση ΕΠΕ (Ωρολόγιο πρόγραμμα, 2017). Το παρόν 

νομοθέτημα δίνει τις βασικές αρχές δημιουργίας ΕΠΕ (315 λέξεις) όχι όμως τη διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθηθεί και τα έντυπα που την αφορούν. Επιπλέον, καταγράφει την υποχρέωση τήρησης 

Ατομικών Φακέλων μαθητών, κάτι που έχει περιγραφεί ξανά μόνο στο πεπαλαιωμένο αλλά μη 

κατηργημένο Προεδρικό Διάταγμα της ειδικής αγωγής (Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων 

ειδικής αγωγής, 1982). Από το 2017 μέχρι σήμερα, κάθε έτος αναπαράγεται το ίδιο κείμενο σε 

εγκύκλιες οδηγίες που αφορούν τη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, 2020). Μόνη διαφοροποίηση είναι ότι από 

το 2019 και μετά απαλείφθηκαν οι όροι Σχολικός Σύμβουλος και ΚΕΔΔΥ και αντικαταστάθηκαν από 

τον όρο ΚΕΣΥ, χωρίς όμως την πρόσθεση του νέου θεσμού Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, που 

πλέον δεν έχει συμμετοχή στο εγχείρημα (Ωρολόγιο πρόγραμμα, 2019). 

Σχετικά με τον ρόλο των γονέων, αυτοί αναφέρονται σε τέσσερα από τα δεκατρία πρότυπα 

νομοθετήματα που αφορούν το ΕΠΕ (Κανονισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ, 2001. Έντυπα ΚΔΑΥ, 2002. 

Ωρολόγιο πρόγραμμα, 2017. Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης, 2018). Ο ρόλος τους 

περιορίζονταν αρχικά στη γνωστοποίηση του ΕΠΕ (Κανονισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ, 2001. Έντυπα ΚΔΑΥ, 

2002). Τώρα, περιγράφεται η υποχρέωση να «ενημερώνονται και να διατυπώνουν τη γνώμη τους» 

(Ωρολόγιο πρόγραμμα, 2017).  

Αναφορικά με τον ρόλο των μαθητών στο ΕΠΕ τους, αυτός αναφέρεται σε ένα μόνο 

νομοθέτημα, αποκλειστικά για την περίπτωση που το ΚΕΣΥ δημιουργεί τους βασικούς άξονες ΕΠΕ και 

με τον θεμιτό περιορισμό «όπου αυτό καθίσταται δυνατόν» (Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης, 2018). 

Σποραδικά και περιορισμένα, στα νομοθετικά κείμενα εμπλέκονται επιπλέον φορείς, όπως 

τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι ΕΔΕΑΥ.  

  Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα της παρούσας μελέτης, η επισκόπηση των Ατομικών 

Φακέλων Μαθητών (Πίνακας, 2) και άμεση επικοινωνία με ημιδομημένη συνέντευξη με τους 

Διευθυντές, έδειξε ότι κάθε ΣΜΕΑΕ είχε το δικό της ξεχωριστό τρόπο διαχείρισης. Από τις έξι ΣΜΕΑΕ, 

δύο αρχειοθετούσαν έγγραφα των μαθητών τους εντός του Ατομικού Φακέλου σε ξεχωριστούς 

υποφακέλους. Η αρχειοθέτηση εμφάνισε χρονολογική σειρά σε μόνο 5 από τους 50 Ατομικούς 

Φακέλους. Ως κυρίαρχη τακτική, εμφανίστηκε, το προσωπικό να τοποθετεί τα έγγραφα χωρίς 

καταγραφή αρχειοθέτησης εντός ενός Ατομικού Φακέλου.  

Περαιτέρω ανάλυση των εγγράφων εμφάνισε τα έγγραφα σχετικά με το ΕΠΕ να αφορούν 

αποκλειστικά και μόνο τα τελευταία δύο έτη, κατά τη διάρκεια δηλαδή εφαρμογής του παρόντος 
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Μοντέλου ΕΠΕ. Δεν υπήρχε καμία αναφορά σχετικά με ΕΠΕ νωρίτερα. Επιπλέον ευρήματα 

συζητούνται εκτενώς στο Moutavelis, & Tzivinikou, (2021a). 

   

Συζήτηση  

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα της παρούσας έρευνας, κατά πόσο είναι συστηματική η 

περιγραφή των ΕΠΕ από την ελληνική  εκπαιδευτική νομοθεσία, αναλύθηκε το περιεχόμενο του 

συνόλου των νομοθετικών διατάξεων, σε σχέση με τη σαφήνεια και πληρότητα καθοδήγησης που 

αποδίδουν. 

Αρχικά, η ύπαρξη δεκατριών πρότυπων σε σύνολο εικοσιενός νομοθετημάτων, μπορούν να 

θεωρηθούν ως πολυνομία σε σχέση με το ζητούμενο της περιγραφής της διαδικασίας δημιου ργίας 

και εφαρμογής του ΕΠΕ. Επιπλέον, στα μικρά σε έκταση αποσπάσματα των κειμένων τους σχετικά με 

το ΕΠΕ, περιορίζονται στην αδρομερή καταγραφή των φορέων ή των προσώπων που αυτό αφορά. 

Παρατηρείται ενασχόληση με τη διαδικασία δημιουργίας ΕΠΕ πλήθος φορέων, μη σταθερών κάθε 

φορά, όπως: το ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ, ο Σχολικός Σύμβουλος, το προσωπικό των ΣΜΕΑΕ, ο γονέας, ο 

μαθητής, χωρίς σαφή περιγραφή συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Η μελέτη τους εκτός από την ισχνή αποτύπωση εμφάνισε ασύμβατες θέσεις σε σύγκριση με 

τη διεθνή πρακτική και αντικρουόμενες περιγραφές. Το ΕΠΕ, διεθνώς συντάσσεται σε συνεργασία με 

την οικογένεια ή και τον ίδιο τον μαθητή,  από μια συγκεκριμένη διεπιστημονική ομάδα που 

αναλαμβάνει την διαρκή υποστήριξη του μαθητή. Στην δική μας περίπτωση μόλις το 2017 (Ωρολόγιο 

πρόγραμμα, 2017) δόθηκε η δυνατότητα στις ΣΜΕΑΕ να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ΕΠΕ καίτοι 

διέθεταν σχεδόν στο σύνολό τους διεπιστημονικές ομάδες. Η αρχική καθοδήγηση επέβαλε 

αποκλειστικά το ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ να δημιουργεί το ΕΠΕ (2000). Παράλληλα και αντίθετα όμως με αυτό, 

περιγράφονταν ότι οι ΣΜΕΑΕ δημιουργούν ΕΠΕ (Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων, 2007). Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλες οι παραπάνω νομοθετικές διατάξεις 

ίσχυαν, ταυτόχρονα, προκαλώντας πολλές φορές, σύγχυση στη σχολική κοινότητα. 

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστημα ώθησε το ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ, να παράγει γνωματεύσεις 

για μαθητές με εεα, προτείνοντας κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης (γενικό ή ειδικό σχολείο, Παράλληλη 

Στήριξη, Τμήμα Ένταξης) καθώς και πλαίσια υποστήριξης (π.χ. διαφορετικού τύπου, προφορικές 

εξετάσεις). Αυτή, η υπαρκτή ανάγκη, δημιούργησε διαρκή έντονο φόρτο εργασίας, ο οποίος 

επιδεινώνονταν από την χρόνια, ισχνή στελέχωση και αυξάνονταν χρόνο με τον χρόνο, λόγων της 

εμφανούς αύξησης αναγκών της ειδικής αγωγής στη χώρα μας. Έτσι, η νομοθετική υποχρέωση για 

παραγωγή ΕΠΕ από τα ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ εφαρμόζονταν περιορισμένα και μόνο κατ’ εξαίρεση.  

Ταυτόχρονα, στην περίπτωση των ΣΜΕΑΕ, ο μικρός αριθμός ΕΠΕ που συγγράφηκε από το 

ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ, στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε χωρίς συντονισμό μεταξύ της 

διεπιστημονικής ομάδας του και της διεπιστημονικής ομάδας της ΣΜΕΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση,  ως 

παραδοξότητα, μια διεπιστημονική ομάδα που συναντούσε ελάχιστα τον μαθητή και την οικογένειά 

του (αυτή του ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ) δημιουργούσε ένα ΕΠΕ που θα εφάρμοζε μια άλλη (αυτή της 

ΣΜΕΑΕ), η οποία διέθετε ανάλογους σε αξία, ομότιμους επιστήμονες και οι οποίοι συνήθως, 

γνώριζαν πολύ καλύτερα από την καθημερινή σχολική τριβή τον μαθητή και την οικογένεια του. Το 

παρόν θέμα, έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική που απαιτεί από τους δασκάλους, 

θεραπευτές, ειδικούς, οικογένεια, οι οποίοι εργάζονται με τον μαθητή, να συμμετάσχουν ως 

διεπιστημονική ομάδα στη δημιουργία του ΕΠΕ (Wilmshursh & Brue, 2018). Από την άλλη, η 

αποκλειστική δυνατότητα που έδωσε η νομοθεσία στο ΚΔΑΥ να παράγει ΕΠΕ, ίσως αρχικά να είχε 

πρακτική βάση. Ενδεχομένως, το 2000 ο νομοθέτης να θεώρησε ότι τα ΚΔΑΥ, θα στελεχωθούν με 
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ικανές σε αριθμό διεπιστημονικές ομάδες, που έλειπαν τότε από τις ΣΜΕΑΕ και θα μπορούσαν να 

διεκπεραιώσουν το θέμα. Στην πορεία όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο και το θέμα παρέμεινε ως 

στρέβλωση και έλλειμμα. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των διεπιστημονικών ομάδων είναι ωφέλιμο να ξεπερνά τις 

αξιολογικού χαρακτήρα διαπιστώσεις και να προχωρά σε προτάσεις για την εκπαιδευτική πράξη 

(Αγαλιώτης, 2012). Πλέον, στην περίπτωση των ΚΕΣΥ, αυτό ορίζεται ως συγγραφή των «βασικών 

αξόνων του ΕΠΕ» (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης, 2018). Ο όρος «βασικοί άξονες του ΕΠΕ» 

δεν υφίσταται στην βιβλιογραφία και δεν περιγράφεται στο νομοθέτημα τι ακριβώς περιλαμβάνει. 

Είναι θεμιτό, αυτοί οι άξονες να μετονομαστούν σε «προτάσεις σχετικά με το ΕΠΕ», αλλιώς υπονοούν 

εντολές εφαρμογής αναντίστοιχες με το συμβουλευτικό ρόλο του ΚΕΣΥ. Προτάσεις, που θα μπορούν 

να αλλάξουν ακόμη και ριζικά από την ίδια τη σχολική κοινότητα, η οποία έχει την ευθύνη της 

εκπαιδευτικής καθημερινότητας και οι άνθρωποί της γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, τους 

μαθητές και το περιβάλλον τους. Προτάσεις, που θα ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό του ΕΠΕ από 

την ίδια τη σχολική κοινότητα.   

Επιπλέον, η οικογένεια και ο ίδιος ο μαθητής είναι περιορισμένοι επί του παρόντος σε 

σύγκριση με τη διεθνή πρακτική (IDEIA, 2004) σε ρόλο μάλλον παθητικό. Παρόλα αυτά, η τελευταία 

νομοθεσία αποδίδει στον γονέα, ρόλο συνομιλητή, όπου ενημερώνεται και αποδίδει την άποψή του 

σχετικά με το σχεδιασμό του ΕΠΕ. Δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί ως συνδημιουργός στη διαδικασία 

και δεν έχει δικαίωμα απόρριψης του, στην περίπτωση που δεν συμφωνεί. Είναι επιθυμητή η 

περαιτέρω βελτίωση της θέσης του γονέα. Αυτή, θα δώσει τη δυνατότητα αύξησης της μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας διάδρασης και επικοινωνίας και θα ενισχύσει τον συμβουλευτικό ρόλο της 

ΣΜΕΑΕ. Ο γονέας συμμετέχοντας κατά το δυνατόν περισσότερο, στη δημιουργία ΕΠΕ του παιδιού 

του γίνεται συμμέτοχος και συνυπεύθυνος της αναπτυξιακής του πορεία. Αναμένεται δε να 

βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης του μαθητή δεδομένου ότι το ΕΠΕ επεκτείνεται 

πλέον και μετά το σχολείο. Τέλος, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία, ο ίδιο ο γονέας 

ωριμάζει σε σχέση με την αναπηρία και τις προσδοκίες που έχει αναφορικά με την εξέλιξη του 

παιδιού του. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το ΕΠΕ (Ωρολόγιο πρόγραμμα, 2019) 

δεν παρέχει συγκεκριμένες διαδικασίες ή δεν καθιστά κάποιον υπεύθυνο για τη δημιουργία του. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλα τα μέλη μπορούν να θεωρηθούν ταυτόχρονα υπεύθυνα (π.χ. 

διευθυντής, εκπαιδευτικοί ή ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) χωρίς προτεινόμενο οργανωτικό 

μοντέλο.  

Εν κατακλείδι, τα δεκατρία πρότυπα και το σύνολο των εικοσιενός νομοθετημάτων μπορούν 

να θεωρηθούν ως πολυνομία. Ταυτόχρονα, εμφανίζουν μικρό αριθμό λέξεων στις περιγραφές τους 

για το ΕΠΕ, οι οποίες μοιάζει να είναι συχνά αντικρουόμενες. Το μικρό εύρος κειμένων καθορίζει την  

αδυναμία της περιγραφής, η οποία παραμένει γενικού χαρακτήρα περιορισμένη σε αδρομερή 

καταγραφή των φορέων ή των προσώπων που αφορά.  Υπολείπεται το σπουδαιότερο για τις ΣΜΕΑΕ, 

η περιγραφή δηλαδή μια συγκεκριμένης, ενδεδειγμένης μεθόδου και διαδικασίας σχεδιασμού και 

υλοποίησης του ΕΠΕ. Ενός Μοντέλου ΕΠΕ.  

Σχετικά με τη διερεύνηση του δεύτερου ερωτήματος αναφορικά με τη συστηματική και 

οργανωμένη η χρήση του ΕΠΕ στις ΣΜΕΑΕ, αυτή απουσίαζε πριν την έλευση του Μοντέλου ΕΠΕ.  

Θεωρούμε ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη αδυναμία της νομοθεσίας να περιγράψει με 

αξιόπιστο και σταθερό τρόπο τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ΕΠΕ αντανακλάται άμεσα  
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στην εφαρμογή του στις ΣΜΕΑΕ και εμφανίζεται στα περιεχόμενα και τη γενικότερη χρήση των 

Ατομικών Φακέλων Μαθητών. 

Μεταξύ των ΣΜΕΑΕ παρατηρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο συλλογής 

και καταγραφής των δεδομένων. Διαφορές υπάρχουν και ανάμεσα στον τρόπο καταγραφής στο 

προσωπικό του ίδιου σχολείου. Μερικές από αυτές μπορούν να θεωρηθούν εντός των πλαισίων και 

των βαθμών ελευθερίας που είναι ανάγκη να έχει το προσωπικό, ενώ άλλες κάνουν δύσκολη τη 

διαχείριση, αφού συχνά, διαφορετικοί τρόποι αποτύπωσης απαιτούν περισσότερο χρόνο και 

δυσχεραίνουν την κατανόηση. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάθε ΣΜΕΑΕ έχει δικό της τρόπο για τη 

διαχείριση των Ατομικών Φακέλων δυσκολεύει ιδιαίτερα το προσωπικό, που στην περίπτωση της 

Ειδικής Αγωγής είναι στο μεγάλο τους πλήθος αναπληρωτές, οι οποίοι αλλάζουν συχνά σχολείο. Ως 

αποτέλεσμα, αναμένεται στο νέο σχολείο να δυσκολεύονται στη διαχείριση να μην κατανοούν και 

κατ’ επέκταση να υποβαθμίζουν τη χρήση του. Από την άλλη όμως, η Ειδική Αγωγή είναι 

συνυφασμένη με τη συστηματική καταγραφή, που εδώ δεν μοιάζει να υποστηρίζεται επαρκώς.  

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν άμεσα, προκαλώντας μάλλον, σύγχυση στη σχολική 

κοινότητα. Έτσι, μπορεί να ερμηνευτεί η περιορισμένη εφαρμογή ΕΠΕ στα σχολεία. Χωρίς σαφή 

καθοδήγηση, το προσωπικό των ειδικών σχολείων θεωρεί ολόκληρη τη διαδικασία ως δύσκολη, 

γραφειοκρατική, με μικρό όφελος. Έχει από νωρίς επισημανθεί  ότι «το κυριότερο πρόβλημα για τη 

χώρα μας είναι ότι το ΕΠΕ αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης 

των παιδιών με εεα» (Αναστασίου & Μπαντούκα, 2007, σελ. 359). Έτσι, το κρισιμότερο μοιάζει να 

μην είναι απλά η ποιότητα της συγγραφής των ΕΠΕ που δημιουργούν τα ειδικά σχολεία, αλλά η ίδια 

η απουσία τους. Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη νομοθετική διάταξη για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ΕΠΕ σε μαθητές με εεα (Εκπαίδευση των ατόμων με εεα, 2000) τα σχολεία αδυνατούν να 

εφαρμόσουν με πλήθος επιπτώσεων στην ποιότητα εκπαίδευσης.  

Η περιορισμένη νομοθετική και επιστημονική καθοδήγηση ειδικότερα για το ΕΠΕ, καθώς και 

η απουσία τους, πριν την πιλοτική εφαρμογή, δηλώνει εμφανώς την ανάγκη δημιουργίας ενός 

Μοντέλου ΕΠΕ που θα εμπεριέχει διαδικασία, έγγραφα καταγεγραμμένα με νόμιμο τρόπο. Μοιάζει 

να μην αρκεί μια απλή φόρμα καταγραφής αλλά πρέπει να ρυθμιστούν ένα πλήθος  από ζητήματα 

επιστημονικά και διοικητικά. 

Έτσι, δημιουργήθηκε το παρόν Μοντέλο ΕΠΕ με συγκεκριμένες προδιαγραφές που 

απαντούσαν σε θέματα επιστημονικότητας του και λειτουργικότητας σχετικά με το σύνολο, καθώς 

και τη σχολική μονάδα (Μουταβελής, Τζιβινίκου,  2020). Με βάση αυτές τις προδιαγραφές 

προτάθηκαν συγκεκριμένα βήματα δημιουργίας και χρήσης του ΕΠΕ. Επιπλέον, προτυποποήθηκαν 

έγγραφα που απαιτούνταν, όπως όλες οι φόρμες καταγραφής του ΕΠΕ και επιστολές επικοινωνίας 

με τους γονείς. Με σεβασμό στην κουλτούρα της κάθε ΣΜΕΑΕ ξεχωριστά και σκοπό την ευελιξία στη 

χρήση, όλες οι φόρμες και τα κείμενα δημιουργήθηκαν σε διαχειρίσιμη ηλεκτρονική μορφή (έγγραφα 

του word). Επιπλέον, περιεγράφηκε η μέθοδος παραγωγής μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 

στόχων. Αποδόθηκαν δε, συγκεκριμένες Περιοχές και Θεματικές όπου θα αντλούνταν οι στόχοι.  

Στη συνέχεια το Μοντέλο ΕΠΕ εφαρμόστηκε πιλοτικά στις ΣΜΕΑΕ Π.Ε. Δ΄ Αθήνας. Στην έναρξη 

και κατά τη διάρκεια πιλοτικής εφαρμογής διεξήχθησαν δεκαοκτώ ημερήσιες επιμορφώσεις του 

συνόλου του προσωπικού των ΣΜΕΑΕ στη δημιουργία και χρήση του του ΕΠΕ, όπου 

επαναλαμβανόμενα υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησής τους (βλ. 

https://adrianosmoutavelis.github.io/index.html?article=epimorfwtikes_draseis). 

Ταυτόχρονα, με σκοπό την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και τη στήριξη του 

εγχειρήματος απεστάλησαν εγκύκλιες οδηγίες και διευκρινίσεις και επιπλέον, δημιουργήθηκε 
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Οδηγός ΕΠΕ (Μουταβελής, Τζιβινίκου, 2019). Ο τελευταίος, με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

περιγράφει το σύνολο του Μοντέλου ΕΠΕ δηλαδή, τα βήματα δημιουργίας, τον ρόλο των 

εμπλεκομένων, διευθυντή, προσωπικού, μαθητών, γονέων. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής δηλώθηκαν ως ιδιαίτερα θετικά από 

τους συμμετέχοντες (Moutavelis, & Tzivinikou, 2021b). 

Επιπλέον, με τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής και ως επέκτασή της, δημιουργήθηκε σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτύπωσης του ΕΠΕ. Η 

συγκεκριμένη, προέρχεται από το αίτημα του προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, να έχουν αποθετήριο με το 

σύνολο των εγγράφων ΕΠΕ. Επιπλέον καλύπτει την ανάγκη να ξεπεραστούν οι δύσχρηστοι πίνακες 

word των φορμών καταγραφής του ΕΠΕ με δημιουργία αυτοματοποιημένου, τυποποιημένου, 

ευπαρουσίαστου εγγράφου ΕΠΕ.   

 

Συμπέρασμα 

Το Μοντέλο ΕΠΕ συνίσταται πλέον από τον οδηγό δημιουργίας ΕΠΕ με την περιγραφή της 

διαδικασίας, τον ρόλο των εμπλεκομένων, τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων, τη μέθοδο 

συγγραφής στόχων με τις Περιοχές και Θεματικές που αυτοί πηγάζουν. Επιπλέον, διαθέτει έτοιμα 

κείμενα επικοινωνίας και ηλεκτρονικά διαχειρίσιμες φόρμες καταγραφής του ΕΠΕ. Τέλος, ως 

επέκτασή του, παρέχει ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί παράλληλα ως αποθετήριο και 

τρόπος καταγραφής ΕΠΕ. 

Το παρόν Μοντέλο ΕΠΕ δημιουργήθηκε ακολουθώντας διαδικασία από τη βάση της σχολικής 

πράξης των ειδικών σχολείων με σκοπό την κάλυψη του κενού ύπαρξης ΕΠΕ. Αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη και ήδη εφαρμοσμένη μέθοδο που παρέχει έτσι, τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής 

του σε όλες τις ΣΜΕΑΕ, επέκτασής του σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, καθώς και 

δυνατότητα να υιοθετηθεί νομοθετικά, ως κεντρική πρόταση της Πολιτείας.  
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Περίληψη 

Η νομοθεσία μας προβλέπει για τους μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα), το 

σχεδιασμό των βασικών αξόνων του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), από τη 

διεπιστημονική ομάδα του οικείου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)  και το σύνολό τους, 

από τη διεπιστημονική ομάδα του ειδικού σχολείου (ΣΜΕΑΕ) που φοιτά ο μαθητής. Εκεί, 

συντάσσεται και υλοποιείται από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής της τάξης, σε 

συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα. Ο όρος διεπιστημονική συνεργασία αναφέρεται στη 

συνεργασία ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων όπως, ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, κοινωνικό 

λειτουργό, παιδοψυχίατρο, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της φροντίδας των μαθητών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) ή και αναπηρία. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να 

τονίσει τα οφέλη της εφαρμογής της διεπιστημονικής συνεργασίας στο σχολείο. Στο χώρο της ειδικής 

αγωγής, είναι κοινά αποδεκτό ότι η διάγνωση/αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η παρέμβαση, πρέπει 

να γίνεται από ομάδες ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων. Καμία ειδικότητα από μόνη της, δεν 

διαθέτει τις γνώσεις και τα μέσα για το σύνολο της παρέμβασης. Η συνεργασία εκπαιδευτικών, 

θεραπευτών και κοινωνικών επιστημόνων ως διεπιστημονική ομάδα είναι δυνατόν να επιτύχει 

καλύτερα αποτελέσματα, απ’ ότι μπορεί να πετύχει το κάθε μέλος ξεχωριστά. Η ανάγκη για 

διεπιστημονική συνεργασία υπογραμμίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στη νομοθεσία, η 

οποία ενθαρρύνει τη συνεργασία των διαφορετικών ειδικοτήτων. Από την άλλη, η διεθνής έρευνα 

υποστηρίζει ότι η απουσία διεπιστημονικότητας δε βοηθά στην αξιολόγηση και στην αποτελεσματική 

παρέμβαση των μαθητών με εεα. Ταυτόχρονα, η ένταξη των μαθητών στα σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο, μπορεί να πραγματοποιη θεί μόνο με την 

κατάλληλη διεπιστημονική υποστήριξη. Παράλληλα με τα ανωτέρω, χρειάζεται η θεσμοθέτηση και η 

οργάνωση ενός πλαισίου συνεργασίας, μέσα στο οποίο θα καθορίζονται οι ρόλοι του εμπλεκόμενου 

προσωπικού στα σχολεία, οι τρόποι συνεργασίας, καθώς επίσης θα προσδιορίζεται ο τρόπος 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς.  

 

Λέξεις κλειδιά: διεπιστημονική ομάδα, συνεργασία, εκπαιδευτικός, θεραπευτής, γονείς, διάγνωση, 

αξιολόγηση. 

 

Εισαγωγή 

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση στα πλαίσια της νομοθεσίας, έχει σαν αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός στο 

επίπεδο της διάγνωσης, να αξιολογεί τις εεα των μαθητών. Προκειμένου λοιπόν να βελτιωθεί η 

εκπαιδευτική διαδικασία, κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός του παιδαγωγικού και επίσημου 

κειμένου που είναι το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), από τη διεπιστημονική ομάδα 
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του οικείου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ),  και το σύνολό τους, από τη διεπιστημονική 

ομάδα του ειδικού σχολείου (ΣΜΕΑΕ) που φοιτά ο μαθητής.  

Το EΠΕ έχει δυναμικό και εξελίξιμο χαρακτήρα, έχει αναπτυχθεί με τη συνεργασία της 

διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης του μαθητή με εεα, της οικογένειας και ίσως του ίδιου του 

μαθητή. Σκοπός του ΕΠΕ είναι η περιγραφή του παρόντος επιπέδου ανάπτυξης του μαθητή, η  

καθοδήγηση της εκπαίδευσης του μαθητή με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα και η 

περιγραφή των χρησιμοποιημένων πόρων  (Μουταβελής & Τζιβινίκου, 2019). Αποτελεί, όχι μόνο ένα 

πολύτιμο εργαλείο ποιοτικής εκπαίδευσης, αλλά είναι και μια διαδικασία που δεσμεύει γραπτώς όλα 

τα «σημαντικά πρόσωπα» τα οποία εμπλέκονται στην εκπαίδευση των ατόμων με εεα (Clark & 

Drinka, 2000).  

 

Κύριο Μέρος 

Διεπιστημονική συνεργασία στη σχολική κοινότητα 

Στον ορισμό διεπιστημονική συνεργασία (interdisciplinary) αναφέρεται στη συνεργασία ανθρώπων 

διαφορετικών ειδικοτήτων: εκπαιδευτικού ΕΑΕ, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, 

λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, σχολικού νοσηλευτή, ειδικών σε θέματα 

τύφλωσης ή κώφωσης, ειδικού βοηθητικού προσωπικού κ.α., με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης, 

της αποκατάστασης και της φροντίδας των μαθητών με εεα. Η διεπιστημονική συνεργασία 

περιλαμβάνει και την οικογένεια του μαθητή, την οποία η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ως 

αναπόσπαστο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας, καθώς και τον ίδιο τον μαθητή, όταν αυτό είναι 

εφικτό. Η οικογένεια καλείται να συνεργαστεί με το σύνολο των μελών της διεπιστημονικής ομάδας, 

της οποίας ο αριθμός ορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά (Βλάχου, 2014).  

Ως έννοια και πρακτική, η διεπιστημονική συνεργασία αγγίζει όλο το φάσμα της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, από την πρώτη διάγνωση και αξιολόγηση, την προσχολική και σχολική εκπαίδευση 

μέχρι και την επαγγελματική ζωή του μαθητή. Απαιτεί συνεργασία, η οποία αναγνωρίζεται ως 

σημαντικός παράγοντας των διαδικασιών της ομάδας, ικανότητα, εμπιστοσύνη και δέσμευσή του 

μέρους στο σύνολο. Βασικά στοιχεία για την πετυχημένη συνεργασία είναι ο σεβασμός, η 

εμπιστοσύνη, η ομαδική προσέγγιση, η συνεργατική προσπάθεια, η πρόθυμη συμμετοχή, ο κοινός 

προγραμματισμός, η κοινή λήψη αποφάσεων,  η κοινή πρακτική, η κοινή ευθύνη, η μη ύπαρξη 

ιεραρχικών σχέσεων και τη συμβολή της εμπειρογνωμοσύνης (Nancarrow, et al, 2013). Σύμφωνα με 

Mitchell (2008), άλλοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συνεργασία των 

μελών της ομάδας είναι: ο καθορισμός κοινών στόχων, η ομαδική συμμετοχή στην επίλυση 

προβλημάτων, η ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης για την εμπειρία του άλλου, η προθυμία για μάθηση 

από τους άλλους, συζητήσεις με αντικειμενικά σχόλια και όχι με απειλητικό τρόπο, η ανάπτυξη 

διαδικασιών επίλυσης συγκρούσεων και διαχείριση αυτών με επιδεξιότητα.  

Επιπροσθέτως, στο χώρο της ειδικής αγωγής, είναι κοινά αποδεκτό ότι η διάγνωση, η αξιολόγηση, ο 

σχεδιασμός και η παρέμβαση, πρέπει να γίνεται από ομάδες ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Καμία ειδικότητα από μόνη της δεν διαθέτει τις γνώσεις και τα μέσα για το σύνολο της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης προς τους μαθητές με εεα. Καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να πετύχει η συνεργασία 
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εκπαιδευτικών, θεραπευτών και κοινωνικών επιστημόνων ως ομάδα, απ’ ότι μπορεί να πετύχει το 

κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά (Lacey, 2001). 

Η αναγκαιότητα συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδας απαιτείται από τη διεθνή νομοθεσία, 

καθώς επιβάλλει τη συνεργασία της ομάδας διαφορετικών ειδικοτήτων. Αλλά και η διεθνής έρευνα 

υποστηρίζει ότι μόνο η ατομική εργασία δεν μπορεί να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε και να 

εκπαιδεύσουμε σωστά τους μαθητές με εεα. Η διεπιστημονική ομάδα είναι αυτή που πρέπει και 

μπορεί να συντάξει το ΕΠΕ (Στρογγυλός & Ξανθάκου, 2007).  

 

Τα πλεονεκτήματα της διεπιστημονικής συνεργασίας 

Η διεπιστημονική συνεργασία θεσμοθετείται διεθνώς ως ο πιο αποδοτικός τρόπος για την 

εκπαίδευση και φροντίδα των μαθητών με εεα. Σύμφωνα με Στρογγυλός & Ξανθάκου (2007), 

πλεονεκτήματα της διεπιστημονικής συνεργασίας μπορούν να οριστούν ως εξής: 

α) Σφαιρική θεώρηση των αναγκών του μαθητή.  

Το κάθε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας, που εργάζεται με έναν μαθητή χωρίς να συνεργάζεται 

με τα άλλα μέλη, επικεντρώνεται στο αντικείμενο της δικής του ειδικότητας. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να αγνοείται η εργασία κάποιου άλλου ειδικού, να προκαλούνται συγχύσεις, λάθη και 

αδικαιολόγητες επαναλήψεις υποστήριξης, αφού δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του μαθητή σε 

όλους τους τομείς ανάπτυξης. Έτσι, σύμφωνα με τους Rainforth and York-Barr (1997, στο Στρογγυλός 

& Ξανθάκου, 2007), η διεπιστημονική συνεργασία οδηγεί στη σφαιρική θεώρηση των αναγκών του 

μαθητή και συνεπώς σε καλύτερα αποτελέσματα.  

β) Ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και κατανόησης της δουλειάς του άλλου.  

Η συνεργασία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προσφέρει καινούργιες γνώσεις. Επίσης, 

βοηθά τον καθένα ξεχωριστά, να αποκτήσει καλύτερη θεώρηση της δικής του ειδικότητας, με 

αποτέλεσμα να γίνει πιο αποτελεσματικός στο δικό του επάγγελμα. Έτσι, μέσα από τη διεπιστημονική 

συνεργασία οι μαθητές και οι οικογένειες τους, ακολουθούν εμπλουτισμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης, αποτέλεσμα διεπιστημονικής ομάδας κι όχι μιας μόνο ειδικότητας.  

γ) Σχεδιασμός κοινών στόχων. 

Εφόσον όλο το εμπλεκόμενο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό δουλεύει με τους ίδιους μαθη τές, θα 

πρέπει να έχει και κοινούς στόχους, τους οποίους συζητάνε και για τους οποίους είναι απαραίτητο 

να συνεργάζονται στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας (βλέπε Παραρτήμα 1). Αυτό σημαίνει ότι 

ο θεραπευτής ακολουθεί πρακτικές του συνόλου της τάξης στη δική του δουλειά και επιπλέον ότι ο 

εκπαιδευτικός συνεχίζει σημεία της εξατομικευμένης υποστήριξης μέσα στη τάξη του. Στη διεθνή 

έρευνα έχουν καταγραφεί αρνητικά αποτελέσματα στην εξέλιξη του μαθητή, όταν η ομάδα δουλεύει 

με τον ίδιο μαθητή σε διαφορετικούς ή αντίθετους στόχους (Orelove & Sobsey, 1996; Stroggilos 2005, 

στο Στρογγυλός & Ξανθάκου, 2007).  

δ) Η διεπιστημονική ομάδα προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα.  

Τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας προσφέρουν ένα ικανοποιητικό σύνολο γνώσεων και 

εμπειριών, σε σχέση με αυτούς που δουλεύουν μόνοι τους. Επιπροσθέτως, προσφέρουν στην 
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οικογένεια μεγαλύτερο αριθμό προσεγγίσεων του προβλήματος. Οι αποφάσεις μιας μόνο 

ειδικότητας δεν έχει τόση μεγάλη βαρύτητα και σημαντικότητα για τους γονείς, όσο οι αποφάσεις 

της διεπιστημονικής ομάδας (Adelson & Woodman, 1983, στο Στρογγυλός & Ξανθάκου, 2007).  

ε) Οι γονείς δεν είναι πλέον οι συντονιστές της ομάδας.  

Για τους γονείς γενικά, είναι πιο εύκολο να ακούσουν την κοινή απόφαση ή τους στόχους της ομάδας 

παρά να συνεργαστούν με την κάθε ειδικότητα ξεχωριστά. Η οικογένεια κερδίζει πολύτιμο χρόνο και 

νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια όταν συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας, τα οποία έχουν ενώσει τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες τους. 

Συνολικά, η συνεργασία καταλήγει να είναι ωφέλιμη για όλους τους εμπλεκομένους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο σε διδακτικό, μαθησιακό, κοινωνικό, επαγγελματικό και 

προσωπικό επίπεδο, αλλά  και σε επίπεδο σχολικής κοινότητας (Dettmer, Thurston & Dyck, 2005). 

 

Οι δυσκολίες της διεπιστημονικής συνεργασίας 

Καθώς τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους, είναι φυσικό 

να υπάρχει διατάραξη στη συνεργασία της ομάδας. Σύμφωνα με Στρογγυλός & Ξανθάκου (2007), τα 

κυριότερα εμπόδια λειτουργίας της διεπιστημονικής ομάδας είναι: 

α) Η διαφορετική φιλοσοφία στη βασική εκπαίδευση. 

Η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των θεραπευτών διαφορετικών ειδικοτήτων, ενδέχεται 

να διαφέρει στη φιλοσοφία και την πρακτική της, με αποτέλεσμα οι εν λόγω θεραπευτές να 

εκπαιδεύονται σε διαφορετικά πλαίσια (π.χ. νοσοκομεία) και συνεπώς να μαθαίνουν διαφορετικούς 

τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών του μαθητή.  

β) Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης. 

Απόρροια της διαφορετικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, είναι ο διαφορετικός τρόπος σκέψης. 

Συνεπώς αυτό δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία της ομάδας (Miller 1999, στο Στρογγυλός & 

Ξανθάκου, 2007). 

γ) Τα στερεότυπα ρόλων και οι επιδιώξεις.  

Τα μέλη τα οποία δυσκολεύονται να δεχτούν ότι η θέση τους μέσα στην ομάδα θα είναι ίση με αυτή 

των άλλων μελών, αντιμετωπίζουν δυσκολίες συνεργασίας. Συνεπώς, τα στερεότυπα ρόλων και η 

θέση που περιμένει να έχει ο κάθε ειδικός στην ομάδα, μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια στη 

λειτουργία της. 

δ) Ο φόβος ότι «οι άλλοι» θα μάθουν τη δουλειά μας.  

Συχνά, μοιάζει αρκετοί ειδικοί να διστάζουν να μοιραστούν τις γνώσεις τους με επαγγελματίες 

διαφορετικών ειδικοτήτων, με τη σκέψη ότι ίσως χάσουν μέρος της δυναμικής τους, αφού πλέον 

αυτά που γνωρίζουν θα είναι κοινός τόπος.  

ε) Οι διαφορές στην ορολογία. 
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Η διαφορετική βασική εκπαίδευση των μελών της διεπιστημονικής ομάδας, έχει ως αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιούν και διαφορετικές ορολογίες. Αυτό δυσκολεύει όχι μόνο τα μέλη της ομάδας, αλλά και 

την οικογένεια του μαθητή με εεα. 

στ) Το απόρρητο των πληροφοριών. 

Το απόρρητο δεν επιτρέπει σε κάποια μέλη της διεπιστημονικής ομάδας να πάρουν στοιχεία από 

τους φακέλους των μαθητών και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην μεταξύ τους 

επικοινωνία, εάν δεν οριστεί πλήρως. 

ζ)  Η έλλειψη χρόνου. 

Το πιο σημαντικό εμπόδιο στην συνεργασία της ομάδας  είναι η έλλειψη χρόνου (Wright, 1994; 

Orelove & Sobsey, 1996; Lacey, 2001; Stroggilos & Kaila, 2005, in Stroggilos & Ksanthakou, 2007). 

Χωρίς χρόνο για συναντήσεις, αξιολογήσεις, σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικότητα στην ομαδική εργασία που απαιτεί ένα 

διεπιστημονικό πλαίσιο. 

Μπορεί να είναι δύσκολη η συνεργασία, αλλά η συνεργατική επίλυση προβλημάτων και η λήψη 

αποφάσεων, οι οποίες εστιάζουν στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση των μαθητών, παρέχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργηθούν θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί 

και στον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν (Clark, 2000). 

 

Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας μέσα από τα βήματα ΕΠΕ  

Η διεπιστημονική ομάδα σύνταξης του ΕΠΕ ορίζεται από τον Δ/ντη της ΣΜΕΑΕ, σε συνεργασία με το 

σύλλογο διδασκόντων. Διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή και μπορεί να είναι 

διαφορετική για κάθε μαθητή.  Αποτελείται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος 

ορίζεται ως Συντονιστής του ΕΠΕ, το εμπλεκόμενο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, καθώς και το 

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, που απασχολείται με το μαθητή. 

Παρακάτω αναφέρονται τα βήματα με τα οποία εμπλέκεται η διεπιστημονική ομάδα, στην σύνταξη 

του ΕΠΕ, σύμφωνα με τους Mουταβελής & Τζιβινίκου (2019). 

1. Ο συντονιστής ΕΠΕ και η διεπιστημονική ομάδα, οι οποίοι είναι και η ομάδα σύνταξης του ΕΠΕ 

μελετούν το φάκελο του μαθητή (γνωματεύσεις, αξιολογήσεις, οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό, 

κλπ.). 

2. Στη συνέχεια αξιολογούν με σταθμισμένες και άτυπες κλείδες, με παρατήρηση το μαθητή στο  

γνωστικό αντικείμενό τους. 

3. Μελετούν τα αναλυτικά προγράμματα της αναπηρίας, το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος 

Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.). καθώς επίσης τα ΔΕΠΣ και ΑΠΣ της τάξης, στην περίπτωση που αυτά 

ακολουθούνται. 

4. Αφού ο συντονιστής ΕΠΕ συντάξει το 1ο σχέδιο ΕΠΕ, το αποδίδει γραπτό, στο σύνολό του, για 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και την διεπιστημονική ομάδα.  
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5. Στη συνέχεια, μέσα από τη συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας το ΕΠΕ εμπλουτίζεται και η 

ομάδα καταλήγει στο τελικό κείμενο, λαμβάνοντας υπόψη και την άποψη των γονέων. Τυχόν 

ενστάσεις των γονέων τις διαχειρίζεται η διεπιστημονική ομάδα και προβαίνει τις ανάλογες 

τροποποιήσεις, μέχρι εκεί που μπορούν φυσικά. Στη διαχείριση των εν λόγω θεμάτων, καθοριστικό 

ρόλο έχουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Ψυχολόγοι. 

 6. Ο Δ/ντης καλεί τους γονείς στην Αρχική Συνάντηση Παράδοσης ΕΠΕ, στην οποία συμμετέχει η 

διεπιστημονική ομάδα (όπου κρίνεται απαραίτητοι και οι χρόνοι το επιτρέπουν). 

 7. Το ΕΠΕ βρίσκεται στο φάκελο του μαθητή προκειμένου να είναι προσβάσιμο από όλη τη 

διεπιστημονική ομάδα. 

 8. Καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποιεί συναντήσεις, 

συζητείται το ΕΠΕ δίνοντας έμφαση στην ευελιξία των στόχων, οι οποίοι μπορεί να 

επαναπροσδιοριστούν όπου κρίνεται απαραίτητο και συμμετέχει στην «τριμηνιαία ενημέρωση των 

γονέων». 

  9. Προς τη λήξη του σχολικού έτους το ΕΠΕ αναδιαμορφώνεται από τον Συντονιστή και την 

διεπιστημονική ομάδα, δημιουργείται και  τοποθετείται στο φάκελο του μαθητή, για το νέο σχολικό 

έτος. 

  10. Το νέο σχολικό έτος ο Συντονιστής ΕΠΕ και η διεπιστημονική ομάδα, ξεκινούν τη διαδικασία ΕΠΕ 

λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο σχέδιο ΕΠΕ και δημιουργούν το δικό τους 1ο σχέδιο ΕΠΕ. 

 

Η εξατομικευμένη υποστήριξη από τους θεραπευτές  

Η εξατομικευμένη υποστήριξη βοηθάει τον θεραπευτή να βελτιώσει τις υπηρεσίες του προς όφελος 

του μαθητή, αφού «δένεται» καλύτερα με το μαθητή, αντιλαμβάνεται πιο εύκολα τις δυσκολίες του, 

σχεδιάζει τους αντίστοιχους στόχους, αξιολογεί καλύτερα τον μαθητή και τροποποιεί ευκολότερα τις 

δραστηριότητες. 

Οι ανάγκες και οι δυσκολίες του μαθητή, είναι αυτές που καθορίζουν το είδος και τη διάρκεια της 

υποστήριξης. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται από τους θεραπευτές για τις επικοινωνιακές, 

αισθητηριακές, κινητικές ανάγκες του μαθητή, προσαρμόζει και διαφοροποιεί τη διδασκαλία του 

σύμφωνα με αυτές.   

Επιπροσθέτως, οι θεραπευτές ίσως χρειαστεί να παρέχουν υποστήριξη και στους εκπαιδευτικούς. 

Για παράδειγμα αν ο εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει κάποιον εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, ο 

λογοθεραπευτής μπορεί να τον βοηθήσει. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι, βασικό στοιχείο αυτής της 

υποστήριξης δεν είναι να μετατραπεί ο εκπαιδευτικός σε λογοθεραπευτή, αλλά να στηριχθεί το 

διδακτικό του έργο, προκειμένου οι μαθητές να πετύχουν τους στόχους τους (Giangreco, et al, 1998).  

 

Προκλήσεις για την ομάδα σύνταξης του ΕΠΕ 

Η σύνταξη του ΕΠΕ σε αυτή τη μορφή ξεκίνησε στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας το σχολ. 

έτος 2017-2018, ύστερα από επιμόρφωση του Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & 

Ενταξιακής Εκπαίδευσης κου Αδριανού Μουταβελή. Αρχικά θεωρήθηκε από την ομάδα μια 
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χρονοβόρα διαδικασία που χρειάζεται αρκετή προετοιμασία και εκπαίδευση και λιγότερο ως 

εργαλείο για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερης διδασκαλίας. Σημαντικό πρόβλημα είναι όταν το 

εκπαιδευτικό προσωπικό εναλλάσσεται στις σχολικές μονάδες και δεν έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά 

με τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση ο συντονιστής/εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την 

εκπαίδευση-καθοδήγηση. 

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στη συνεργασία της ομάδας, θα πρέπει ο συντονιστής 

ΕΠΕ / εκπαιδευτικός της τάξης: 

• να λάβει υπόψη του το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προσωπικού για την διοργάνωση 

συναντήσεων ΕΠΕ,  

• να γίνεται εκ των προτέρων ο προγραμματισμός για τις συναντήσεις,  

• να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (e-mail κλπ.) για την γνωστοποίηση των πληροφοριών σε όλα τα 

μέλη της ομάδας,  

• να παρέχει ευελιξία για την οργάνωση και την προετοιμασία των μελών (ιδιαίτερα όταν 

συμμετέχουν για πρώτη φορά), 

• να αναλάβει την τήρηση αρχείων στα οποία θα έχει πρόσβαση  η ομάδα,  

• να παρακολουθεί τις συναντήσεις,  

• να εξασφαλίσει ένα φιλικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας στρατηγικές που ενισχύουν την 

ομαδική εργασία και τη συνεργασία της ομάδας.  

 

Αρχικό μέλημα της ομάδας κατέστη η απόκτηση της σαφής εικόνας των δυνατοτήτων, ταλέντων, 

ενδιαφερόντων και βασικών αναγκών των μαθητών. Στη συνέχεια, να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές 

με εεα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο γενικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ ταυτόχρονα θα 

ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες τους. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκαν διαφοροποιήσεις και 

προσαρμογές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα 

των μαθητών. Χρειάζεται εδώ να τονίσουμε ότι οι μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές 

αναπηρίες χρειάζονται οδηγίες και καθοδήγηση στον τομέα της επικοινωνίας, στις κινητικές 

δραστηριότητες και στις δεξιότητες της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα για έναν μαθητή 

νηπιαγωγείου που παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση, σημασία έχει αρχικά 

να κατακτήσει την εν λόγω δεξιότητα και οι ακαδημαϊκοί στόχοι έπονται, χωρίς όμως να 

παραμελούνται. 

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν συμβούν, αναμένεται έκπτωση της επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών της ομάδας ΕΠΕ και περιορισμός της αποτελεσματικότητας. Είναι ανάγκη μάλλον, όλη η 

ομάδα ΕΠΕ να αναγνωρίσει τα ζητήματα και τις προκλήσεις και να προσπαθήσει από κοινού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίλυσή τους. Είναι στη ευχέρεια δε της ομάδας να κάνει από 

κοινού τροποποιήσεις, με τις οποίες θα παράγει τα κατάλληλα ΕΠΕ για τους μαθητές της.  

 

Προκλήσεις για την συμμετοχή της οικογένειας στη σύνταξη του ΕΠΕ 

Οι γονείς αποτελούν βασικά μέλη της σχολικής κοινότητας, είναι αυτοί που δίνουν σημαντικές 

πληροφορίες για το παιδί τους και ιδιαίτερα για το ιατρικό και το αναπτυξιακό ιστορικό του. Πρέπει 

να υποστηρίζονται, προκειμένου να συνεργάζονται ισότιμα με τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας 
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και έτσι να συμβάλλουν πλήρως στην πρόοδο των παιδιών τους. Βέβαια στην Ελλάδα, δεν έχει ακόμα 

προσδιοριστεί ο ρόλος της οικογένειας στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας.  

 Υπάρχουν ενδείξεις στα ΕΠΕ για την αποτελεσματικότητα της οικογενειακής συμμετοχής, στη 

βελτίωση των ακαδημαϊκών και κοινωνικών αποτελεσμάτων των παιδιών. Υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις που η οικογένεια είναι παθητική ή δεν αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότη τα του ΕΠΕ, κατά 

τη διάρκεια των συναντήσεων με την διεπιστημονική ομάδα. Η δημιουργία σχέσεων του 

εκπαιδευτικού προσωπικού με την οικογένεια, μας έδειξε ότι βοηθά στην αύξηση ή στην ενίσχυση 

της συμμετοχής της στη διαδικασία. Η επιστολή που αρχικά στέλνεται, προετοιμάζει τους γονείς για 

τις συναντήσεις  με την ομάδα, έχει σκοπό να την ενθαρρύνει να ενημερώσει το σχολείο για 

ανησυχίες και για τις προσδοκίες τους σχετικές με την πρόοδο των παιδιών.  

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στη συνεργασία της ομάδας με την οικογένεια, καλείται 

η διεπιστημονική ομάδα να λάβει υπόψη της: 

• τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων στις συναντήσεις, π.χ. ωράριο εργασίας, δυσκολία 

μετακίνησης, φύλαξη του παιδιού τους, τηλεφωνική επικοινωνία αν χρειαστεί,  

• τη συνεργασία της με τα εξωτερικά κέντρα ειδικής αγωγής κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας,  

• τη δημιουργία θετικού κλίματος και κατάλληλου χώρου, προκειμένου να συμμετέχουν με καλή 

διάθεση και να μην αισθάνονται άβολα,  

• τις διαφορές σε κοινωνικούς/πολιτισμικούς παράγοντες και μορφωτικό επίπεδο των γονιών, 

χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα, χωρίς δυσνόητες ορολογίες,  

• την αποφυγή χαρακτηρισμών που προσβάλλουν το παιδί τους,  

• τη διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν από τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των οικογενειών, 

π.χ.  κανονισμός για διερμηνέα και 

• τις διαφωνίες που προκύπτουν από τις υψηλές προσδοκίες της οικογένειας και συχνά δεν 

συμπίπτουν με της ομάδας. 

 

Σχετικά με την αποφυγή χαρακτηρισμών και τις διαφωνίες των υψηλών προσδοκιών, ο  ψυχολόγος 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διαχείριση και στην επίλυση τους. Πρόσφερε καθοδήγηση και 

ψυχολογική υποστήριξης στους γονείς. Τους βοήθησε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών τους, να μειωθεί το άγχος τους και με την 

γενίκευση των στόχων στο σπίτι, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού τους. 

 

Προτάσεις για τη διεύρυνση της διεπιστημονικής συνεργασίας  

Σχετικά με την ένταξη των μαθητών με εεα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στο 

κοινωνικό σύνολο, θα αναφέρουμε τις εξής προτάσεις για την διεύρυνση της διεπιστημονικής 

ομάδας: 

Ύπαρξη της διεπιστημονικής ομάδας μέσα στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης, η οποία θα 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα «σχολείο ισότιμο προς όλους» τους μαθητές, που ξεκινούν 

από άνιση αφετηρία. Ως αποτέλεσμα, με την κατάλληλη διεπιστημονική υποστήριξη, είναι δυνατόν 

να πραγματοποιηθεί η ένταξη των μαθητών με εεα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  
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Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού, με στόχο τη συνειδητοποίηση του  ρόλου τους στο πλαίσιο της ομάδας και κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων του ΕΠΕ.  

Θεσμοθέτηση πλαισίου διεπιστημονικής συνεργασίας μέσα στο οποίο θα καθορίζονται οι ρόλοι του 

εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία και οι τρόποι συνεργασίας. Επίσης, στο εν 

λόγω πλαίσιο θα προσδιορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς (Στρογγυλός 

& Ξανθάκου, 2007). 

 

Συμπεράσματα 

Γίνεται σαφές ότι ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υλοποίηση του ΕΠΕ είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, 

αλλά σίγουρα με μεγάλο όφελος προς όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το 

κυριότερο όφελος είναι προς τους μαθητές, αφού με ρεαλιστικούς, μετρήσιμους και 

πραγματοποιήσιμους στόχους, αμβλύνονται οι εεα τους. Οι γονείς γίνονται συμμέτοχοι της 

εκπαίδευσης του παιδιού τους, συμβάλλουν σε αυτήν με την υποστήριξη που παρέχουν, καθώς και 

με τη γενίκευση στο σπίτι των εκπαιδευτικών στρατηγικών. Αντιλαμβάνονται καλύτερα την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και εμπιστεύονται περισσότερο το σχολείο και τους 

ανθρώπους του, που είναι ανοικτοί σε αυτούς. To EΠΕ είναι οδηγός υψίστης σημασίας για τα μέλη 

της διεπιστημονικής ομάδας του σχολείου, καθώς μέσα από αυτό «γνωρίζουν» βαθύτερα το μαθητή, 

τις δυσκολίες και τα ενδιαφέροντα του, ιδιαίτερα εάν πρόκειται να εργαστούν για πρώτη φορά μαζί 

του. Στο ΕΠΕ θα ανατρέχουν για πληροφορίες, για στόχους που επετεύχθησαν την προηγούμενη 

σχολική χρονιά και για στόχους που θα επαναπροσδιοριστούν. Επίσης, τα μέλη της διεπιστημονικής 

ομάδας αξιολογούν ο ένας τις γνωστικές ανάγκες του άλλου, προσφέρουν και μοιράζονται 

επαγγελματικές εμπειρίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε ίσως να ειπωθεί ότι το ΕΠΕ δίνει 

ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης εντός του πραγματικού πεδίου δράσης, αυτού της 

καθημερινής σχολικής πραγματικότητας.  

Ο τρόπος συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδας, χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας της ΣΜΕΑΕ.  

Η καλύτερη συνεργασία των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού 

προσωπικού μέσα στο σχολείο,  οδηγεί σε αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη και φροντίδα, 

τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε βελτίωση της καθημερινότητας του μαθητή και άνοιγμα των 

οριζόντων του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  

 

 

Πίνακας ΕΠΕ 

Παράδειγμα βραχυπρόθεσμου στόχου και στρατηγικές από τη διεπιστημονική ομάδα του σχολείου.  
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M.Ed. Ειδικής Εκπαίδευσης, Προϊσταμένη Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρήκοων 

Αργυρούπολης 

 

Περίληψη 

Η πεποίθηση ότι η οικογένεια αποτελεί ένα μαθησιακό περιβάλλον για το παιδί -μαθητή/τρια, 

οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης σχολείου- οικογένειας και στη συστηματική και 

εποικοδομητική συμμετοχή των γονέων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών ανάμεσα στην οικογένεια και στο σπίτι.  

Υιοθετώντας την άποψη ότι η συμμετοχή της οικογένειας στο πρόγραμμα του σχολείου μπορεί να 

επηρεάσει την κοινωνικό-συναισθηματική και ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών, τα τελευταία χρόνια 

κρίνεται θεμιτό, οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στη 

διαμόρφωση αλλά και στην υλοποίηση των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). 

Κατά την πρόσφατη νομοθεσία (ΥΠΑΙΘ, 2018) οι γονείς προβλέπεται να ενημερώνονται  για τα ΕΠΕ, 

να συμμετέχουν στην διαμόρφωση τους, να ενημερώνονται για την πορεία της εφαρμογής  τους  και 

τέλος να προτείνουν στόχους παρέμβασης. Η διαμόρφωση ενός ΕΠΕ για κάθε παιδί, αλλά και η 

δυνατότητα των γονέων του να συμμετέχει σε αυτό, έχει ευεργετικές επιδράσεις και στους τρεις 

άξονες, μαθητή, οικογένεια, σχολείο, γεγονός που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στα ειδικά 

σχολεία (ΣΜΕΑΕ) που εφαρμόζεται. Αυτό εμφανίζεται στην  καθημερινή πράξη από το ενδιαφέρον 

και τον βαθμό συμμετοχής των γονέων, αλλά και από ερευνητικά δεδομένα, στα οποία οι γονείς 

εκφράζουν την θετική άποψή τους για τη χρήση των ΕΠΕ. Η τυπική συναλλαγή των γονιών με τους 

επαγγελματίες της ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, η 

οποία παραδοσιακά εστίαζε στις δυσκολίες του παιδιού και στο «τι δεν μπορεί να κάνει», 

αντικαθίσταται από μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών που εστιάζουν στις 

ικανότητες του και στην μοναδικότητα του. Εστιάζουν επίσης στις πραγματικές ανάγκες της 

οικογένεια και τη μοναδικότητά της, η οποία ενδέχεται να πηγάζει από  διαφορές όπως πολιτισμικές, 

κοινωνικές, οικονομικές. Η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού σχεδίου, του οποίου την πορεία γνωρίζουν, 

συνδιαμορφώνουν και παρακολουθούν, οι ίδιοι οι γονείς, μειώνει το άγχος, τους φόβους και τα 

αναπάντητα ερωτήματα, ενώ  τοποθετεί τις προσδοκίες τους σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο. Πιο 

ασφαλείς, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι απολαμβάνουν το γονεϊκό ρόλο και αναπτύσσουν μια 

σχέση με τα παιδιά τους που πλέον, δεν εστιάζεται στην αναπηρία και στα προβλήματα της. 

Επιπλέον, η συμμετοχή των γονιών δεν τους τοποθετεί μόνο στην συνδιαμόρφωση του ΕΠΕ, αλλά 

ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν δέσμευση των γονιών για την εφαρμογή και τη συνέχιση των 

εκπαιδευτικών στόχων και στο οικογενειακό περιβάλλον. Η διαμόρφωση ενός ΕΠΕ με την συνεργασία 

των γονιών μπορεί να δημιουργεί αρχικά, την εντύπωση ότι είναι μια δύσκολη, χρονοβόρα και 

πολύπλοκη διαδικασία, στην πραγματικότητα όμως αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη 

μιας υγιούς σχέσης και συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια προς όφελος του ίδιου 

του παιδιού.  
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Λέξεις – κλειδιά: εξατομικευμένο, οικογένεια, συνεργασία, σχολείο.  

 

Εισαγωγή  

Το ΕΠΕ είναι ένα έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο διαμορφώνεται από τους 

εκπαιδευτικούς, το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό (των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 

Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Αξιολογώντας τις μοναδικές ανάγκες του παιδιού, διατυπώνονται 

συγκεκριμένοι στόχοι και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές 

αυτές ανάγκες των μαθητών/τριών. Προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν οι 

παρεχόμενες από τη σχολική μονάδα υπηρεσίες με τρόπο ορθολογικό, ώστε τα παιδιά να 

προοδεύουν ως προς τους στόχους τους (Βλαχόπουλος, 2015· ΥΠΑΙΘ 2018).  

Η διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την μάθηση είναι μείζονος σημασίας, αλλά δεν 

είναι ο μοναδικός παράγοντας που θα επηρεάσει την ποιότητα  της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Καταλυτική φαίνεται να είναι η συνεργασία της οικογένειας και του  σχολείου. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία έχουν επισημανθεί μια σειρά από εμπόδια στη γονική συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία γενικά και ειδικότερα στη συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής των ΕΠΕ. 

Η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής των ΕΠΕ έχει προταθεί πως πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια 

εταιρική σχέση μεταξύ γονέων και επαγγελματιών της εκπαίδευσης. Γονείς και εκπαιδευτικοί, 

οντότητες που φέρουν τα δικά τους βιώματα και  τις  δικές τους εμπειρίες, συχνά δυσκολεύουν με τη 

στάση τους το κλίμα συνεργασίας, δυσχεραίνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Η διαμόρφωση και 

ο σχεδιασμός ενός ΕΠΕ μπορεί να διευκολύνει τις σχέσεις και να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας, 

αποκλιμακώνοντας τις εντάσεις. Η εποικοδομητική συνεργασία και κατά τη σύνταξη αλλά και κατά 

την πορεία υλοποίησης  του ΕΠΕ, δύναται να φέρει κοντά γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

καλούνται να συνεργαστούν αρμονικά προς όφελος του παιδιού (Hammond, Ingalls, & Trussell, 2008· 

Talapatra, Miller & Schumacher-Martinez, 2019· Underwood, 2010).  

Η ενεργός συμμετοχή της οικογένειας παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στη 

διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης των ΕΠΕ θεωρείται ευρέως ως σημαντικός παράγοντας 

παροχής αποτελεσματικής εκπαίδευσης για τα παιδιά και την συνεργασία σχολείου - οικογένειας. 

Εκτεταμένες αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής  των γονέων στη επίτευξη 

στόχων των ΕΠΕ  από τα παιδιά έχουν αναφερθεί σε διάφορες έρευνες και μελέτες όπως  και μετα-

αναλύσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας (βλ. Mitchell, Morton & Hornby, 2010). 

Πρόσφατη, εκτεταμένη διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει τη μεγάλη σημασία της συμμετοχής των 

γονέων στη βελτίωση των ακαδημαϊκών και κοινωνικών επιτευγμάτων των παιδιών με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι επομένως σαφές ότι η ενεργή συμμετοχή των γονέων 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας για αποτελεσματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των ΕΠΕ (Desforges & Abouchaar, 2003· Jeynes, 2005). 

 

Η εμπλοκή της οικογένειας στο  ΕΠΕ  

Αναγνωρίζοντας ότι η οικογένεια και ο χρόνος που ο/η μαθητής/τρια περνάει εκτός σχολικού 

πλαισίου είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την κοινωνικό-συναισθηματική και ακαδημαϊκή 

πρόοδο τους, η σχέση οικογένειας και σχολείου οφείλει να επαναπροσδιοριστεί με όρους 
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συμμετοχικότητας, κατανόησης και συνεργασίας.  Η συμμετοχή των γονέων δεν αναλώνεται σε 

μεμονωμένες δράσεις, αλλά παίρνει μια πιο ουσιαστική μορφή, γίνεται πιο συστηματική, 

εποικοδομητική και εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικές εμπειρίες των μαθητών/τριών θα συνεχιστούν 

και στο σπίτι (Desforges & Abouchaar, 2003· Jeynes, 2005).  

Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η συνεργασία και ο/η μαθητής/τρια να έχουν μια ολιστική 

φροντίδα και υποστήριξη που θα συμβάλλει στην ανέλιξη του/της, οι γονείς των παιδιών με 

αναπηρίες  πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση αλλά και στην 

υλοποίηση των ΕΠΕ.  

Ένα ΕΠΕ είναι ένα σημαντικό επίσημο έγγραφο που συντάσσεται διεπιστημονικά από την ομάδα ΕΠΕ, 

η οποία αποτελείται κυρίως από τον/την ψυχολόγο, τον/την κοινωνικό λειτουργό, τον/την ειδικό 

παιδαγωγό, τον/την φυσικοθεραπευτή/τρια, τον/την λογοθεραπευτή/τρια, τον/την σχολικός/η 

νοσηλευτή/τρια, κ.α ). Το ΕΠΕ λαμβάνει υπόψη του τις γνωματεύσεις του παιδιού και περιγράφει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του. Προσδιορίζει τις υπηρεσίες που θα πρέπει να δοθούν στο παιδί, το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του ΕΠΕ και των στόχων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) 

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογείται η πρόοδός του (Henderson & Mapp, 2002 

·Βλαχόπουλος, 2015, ΥΠΑΙΘ, 2018). 

1.  Πρακτικές συμμετοχής των γονέων. Τα στάδια της διαμόρφωσης του ΕΠΕ και ο ρόλος των γονιών 

σε αυτά. 

Ο γονιός εμπλέκεται άμεσα και θα πρέπει: 

• να ενημερωθεί για το τι είναι το ΕΠΕ και για την πρόθεση σύνταξης και εκτέλεσης ενός ΕΠΕ για 

το παιδί τους,  

• να βοηθήσει στη αξιολόγηση, δίνοντας πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην αποτύπωση των 

εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών του/της μαθητή/τριας και της οικογένειας,  

• να καταθέσει την γνώμη του για τους μακροπρόθεσμους και τους βραχυπρόθεσμους στόχους 

που προσδιορίζονται στο ΕΠΕ από τη διεπιστημονική ομάδα,  

• να ζητήσει τη διατύπωση στόχων που αφορούν την οικογένεια τους και την εύρυθμη λειτουργία 

της (Οικογενειακό ΕΠΕ),  

• να συμφωνήσει ότι το διαμορφωμένο  ΕΠΕ είναι το κατάλληλο για τις κάλυψη των εκπαιδευτικών 

και άλλων αναγκών του παιδιού τους,  

• να συμβάλλει δημιουργικά στην πραγμάτωση του ΕΠΕ, από την πλευρά του, υιοθετώντας 

εκπαιδευτικές πρακτικές και συνεχίζοντας τους στόχους του σχολείου στο σπίτι και αντίστροφα 

και  

• να ενημερώνεται για την πορεία εκτέλεσης του ΕΠΕ αλλά και για την τελική αξιολόγηση και την 

επίτευξη των στόχων.  

 

1. 1. Ενημέρωση για το ΕΠΕ 

Δεν υπάρχει καθορισμένη διαδικασία που μπορεί να θεωρηθεί ως η καλύτερη πρακτική σε σχέση με 

τη συμμετοχή των γονέων. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των 

γονέων και η εμπειρία τους να καταστεί όσο το δυνατόν περισσότερο θετική και υποστη ρικτική για 

αυτούς. Είναι χρήσιμο να δοθούν στους γονείς γραπτές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ΕΠΕ, 
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ώστε να μπορούν να κατανοήσουν το ρόλο, τα δικαιώματα, τις ευθύνες τους και να γνωρίζουν τι θα 

περιμένουν από τη διαδικασία (Μουταβελής & Τζιβινίκου,  2019· NCSE, 2006· Henderson & Mapp, 

2002).  

1. 2. Ιστορικό και άλλες πληροφορίες- Αξιολόγηση 

Οι γονείς πρέπει να εμπλέκονται και να συμμετέχουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και παρακολούθηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα παιδιά τους (Underwood, 2010). Οι γονείς παρέχουν στο σχολείο 

μια προοπτική για τα παιδιά τους, η οποία είναι διαφορετική από αυτή των επαγγελματιών 

διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται με το παιδί. Αυτή είναι η πηγή πληροφοριών ζωτικής 

σημασίας για το ιστορικό ανάπτυξης του παιδιού. Οι γονείς, συχνά παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες 

σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, τις ανάγκες του παιδιού, το εκπαιδευτικό ιστορικό, τα δυνατά σημεία, 

τα ταλέντα κλίσεις, καθώς  και τις συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού τους (NCSE, 

2006). 

Επίσης, οι γονείς δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες, τις ελπίδες και τα όνειρα που έχουν 

για το παιδί τους και συχνά είναι σε θέση να μιλήσουν για εκείνες τις παρεμβάσεις που υπήρξαν 

επιτυχείς ή ανεπιτυχείς για το παιδί τους στο παρελθόν. Ακόμη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 

ενδιαφέροντα του, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρα μάθησης, τις δεξιότητες που 

επιδεικνύει εντός και εκτός σπιτιού και κατά πόσον εφαρμόζει εκτός σχολικού πλαισίου τις 

δεξιότητες που έμαθε στο σχολείο. Οι ανησυχίες των γονέων για την εκπαίδευση του παιδιού τους 

θα πρέπει κι αυτές να λαμβάνονται υπ’ όψη στην διαδικασία σύνταξης του ΕΕΠ. Η φυσική τους 

παρουσία κατά την σύνταξη, δεν αποτελεί μέρος της αντίστοιχης κουλτούρας στην πατρίδα μας, 

συνηθίζεται η αναλυτική ενημέρωσή τους μετά την σύνταξη, για την απόσπαση της συγκατάθεσης 

τους (Βλαχόπουλος, 2015· Μουταβελής & Τζιβινίκου, 2019).  

Για πολλούς γονείς των οποίων τα παιδιά τους χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, η επαφή με σχολεία, 

ψυχολόγους και επαγγελματίες ειδικής αγωγής αποτελεί μια δύσκολη και αναγκαία κατάσταση, η 

οποία εστιάζει στα αρνητικά στοιχεία της φοίτησης του παιδιού στο σχολείο. Η διαδικασία του ΕΠΕ 

μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία στο γονιό, να μιλήσει για τις κλίσεις, τα δυνατά σημεία, τις 

ανάγκες ενός παιδιού και τι μπορεί να κάνει για να το βοηθήσει. Μπορεί να είναι μια θετική εμπειρία, 

κυρίως επειδή εστιάζει στην επίλυση των προβλημάτων. Οι γονείς που διστάζουν να 

παρακολουθήσουν συναντήσεις στο σχολείο, μπορεί να είναι πιο πρόθυμοι να παρακολουθήσουν 

συναντήσεις για να αναπτύξουν οι ίδιοι πρακτικές που θα το βοηθήσουν, επειδή έχουν την αίσθηση 

ότι το μοναδικό παιδί τους εκτιμάται ατομικά και ότι μια τέτοια συνάντηση είναι σκόπιμη (Nugent, 

2005· Underwood, 2010).  

Τέλος θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα η προετοιμασία της συνάντησης προγραμματισμού του ΕΠΕ, 

εάν παρευρίσκεται μεγάλος αριθμός επαγγελματιών, οι οποίοι δουλεύουν μαζί, γνωρίζονται και 

αισθάνονται άνετα στην ομάδα, οι γονείς μπορεί να αισθάνονται άβολα και περιθωριοποιημένοι. Οι 

γονείς που δεν είναι πολύ κοινωνικοί ή έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή έχουν κακή εμπειρία από 

το σχολείο, μπορεί να φοβούνται πολύ από μια τέτοια συγκέντρωση και μπορεί ή να μην 

παρευρεθούν ή να παραμείνουν παθητικοί και σιωπηλοί. Ακολουθώντας απλές πρακτικές όπως, η 

υποδοχή να γίνει από ένα οικείο πρόσωπο, το οποίο θα συστήσει και τα υπόλοιπα μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας, μπορούν να βοηθήσουν στο σπάσιμο του πάγου και της αμηχανίας και να 

συμβάλλουν σε ένα ευχάριστο κλίμα. Εάν για κάποιο λόγο, οι γονείς δυσκολεύονται σε μια τέτοια 

συνάντηση, για την διευκόλυνση των διαδικασιών  μπορεί να τους δοθεί ένα ερωτηματολόγιο προς 
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συμπλήρωση ή μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης, με στόχο να εκμαίευση όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών, χωρίς την φυσική τους παρουσία (Nugent, 2005· Underwood, 2010).  

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και το ιστορικό που θα δοθεί από την  ενεργό εμπλοκή του 

γονέα/κηδεμόνα και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους ειδικούς της 

εκπαίδευσης, θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας και κατά συνέπεια θα 

βοηθήσει στην στοχοθεσία,  η οποία δεν θα περιορίζεται γεωγραφικά είτε στο σπίτι, είτε στο σχολείο, 

αλλά θα υπάρχει μια φυσική συνέχεια στο σπίτι και στο ευρύτερο περιβάλλον (Βλαχόπουλος, 2015).  

1. 3. Στοχοθεσία  

Ιδανικά,  οι γονείς θα πρέπει να έρχονται στη διαδικασία σχεδιασμού του ΕΠΕ, αφού έχουν ήδη 

συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της αξιολόγησης. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα και ως εκ 

τούτου, οι παρακάτω πρακτικές θα πρέπει να υιοθετηθούν ακόμα και στο ελάχιστο για την  

υποστήριξη της γονικής συμμετοχής (NCSE, 2006· Henderson & Mapp, 2002).  

Το κάθε ΕΠΕ καλό είναι να περιλαμβάνει ετήσιους εκπαιδευτικούς/ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους για 

το παιδί. Οι στόχοι του ΕΠΕ πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι (Βλ αχόπουλος, 

2015· Underwood, 2010). 

Η αποτύπωση πολλές φορές ρεαλιστικών στόχων δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για τους γονείς. 

Οι προσδοκίες της οικογένειας αφορούν μια ικανοποιητική σχολική επίδοση, αγνοώντας όμως τις 

υπάρχουσες δυσκολίες ή αποφεύγοντας να τις παραδεχτεί. Συχνά, οι γονείς αισθάνονται 

αποτυχημένοι ή ένοχοι για δικές τους ελλείψεις ή λάθη στο μεγάλωμα του παιδιού τους. Αυτό 

εκδηλώνεται από την πλευρά τους με απόρριψη ή θυμό προς το παιδί ή χαρακτηρισμούς, όπως 

τεμπέλης/λα και κακός/η μαθητής/τρια. Συνεπώς, οι γονείς,  με τη συμβουλευτική υποστήριξη των 

ειδικοτήτων, αναμένεται να αντιληφθούν και  να αποδεχτούν τις δυσκολίες των παιδιών τους και την 

απόκλιση τους από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Μόνο με την αποδοχή της αναπηρίας και των 

δυσκολιών που απορρέουν από αυτήν, οι στόχοι που θέτονται στο ΕΠΕ παίρνουν ρεαλιστική 

διάσταση και η εκπαίδευση γίνεται κυρίως με την   ενθάρρυνση του παιδιού ως άτομο και ως 

μαθητή/τρια (Καλλινικάκη, 1990). 

1. 4. Οικογενειακό ΕΠΕ 

Για το σχεδιασμό του ΕΠΕ, η διεπιστημονική ομάδα θα πρέπει να λάβει υπόψιν της και στόχους που 

θέτουν οι γονείς και αφορούν στο οικογενειακό περιβάλλον (Hammond, Ingalls, & Trussell, 2008).  Ο 

χρόνος που το παιδί βρίσκεται εκτός σχολικού περιβάλλοντος είναι εξίσου σημαντικός και οι ανάγκες 

που έχει η κάθε οικογένειας είναι υψίστης προτεραιότητας. Οι στόχοι αυτοί δεν είναι απαραίτητα 

ακαδημαϊκοί, αλλά αφορούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών στην καθημερινή ζωή των μελών της 

οικογένειας. Στόχος του «οικογενειακού ΕΠΕ», όπως το αναφέρει ο Βλαχόπουλος (2015), θα πρέπει 

να είναι η αντίστοιχη υποστήριξη, οργάνωση του χρόνου και γενικότερα παρεμβάσεις στο 

οικογενειακό πλαίσιο ή ευρύτερα, στο εξωσχολικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία της οικογενειακής ζωής.  

Η αλήθεια είναι πως μάλλον σπάνια ένα ΕΠΕ χρειάζεται να είναι μόνο σχολικό ή μόνο οικογενειακό. 

Πρέπει να υπάρχει ολιστική φροντίδα & υποστήριξη για το παιδί  από όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς (Βλαχόπουλος, 2015· Talapatra, Miller & Schumacher-Martinez,2019). 
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Η συμβολή και η συμμετοχή των μαθητών και της οικογένειας έχει υποστηριχθεί ως  το κλειδί για την 

επιτυχή υλοποίηση παρεμβάσεων ώστε να βοηθήσουν έναν μαθητή να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις καθημερινές προσδοκίες του εκπαιδευτικού του προγράμματος (Hirano, 

Garbacz, Shanley & Rowe, 2016) 

1. 5. Συγκατάθεση των γονέων 

Για την εφαρμογή του ΕΠΕ χρειάζεται η συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς έχουν το 

δικαίωμα : 

Να δεχτούν και να δώσουν την συγκατάθεση τους, να λάβουν αντίγραφο του ΕΠΕ και να συνδράμουν 

στην πραγμάτωση των στόχων με τη προσωπική του συμμετοχή.  

Να ζητήσουν μια νέα συνάντηση, ώστε να συζητήσουν τις ανησυχίες και τις ενστάσεις. Οι ανησυχίες 

του γονιού είναι σεβαστές, αλλά και οι απόψεις των ειδικών θα πρέπει να γίνουν όμοια σεβαστές 

από τον γονιό προς όφελος του παιδιού. Το σχολείο επιθυμεί το καλύτερο δυνατό για όλα τα παιδιά 

(Βλαχόπουλος, 2015). 

Να  δεχθεί μέρος προτεινόμενου ΕΠΕ. Μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του και τις αντιρρήσεις του 

για τους στόχους με του ΕΠΕ με τους οποίους συμφωνεί και με τους στόχους που διαφωνεί. Θεμιτό 

να καταγραφούν οι ενστάσεις και να διατηρηθεί ένα καλό κλίμα συνεργασίας.   

Είναι σημαντικό ωστόσο να καταλήξουν οι συνεργαζόμενες πλευρές στο περιεχόμενο του ΕΠΕ να 

συμφωνήσουν και οι δύο με αυτό. Έτσι, το  ΕΠΕ επισημοποιεί τη  σχέση σχολείου – οικογένειας (NCSE, 

2006· Hammond, Ingalls, & Trussell, 2008).  

1. 6. Ενημέρωση του γονέα για την  πορεία του ΕΠΕ- Τελική αξιολόγηση 

Η ενημέρωση των γονέων για την πορεία του ΕΠΕ  θα πρέπει να γίνεται τακτικά  και όχι μόνο μία 

φορά το χρόνο.  

Η οικογένεια πρέπει να ανατρέχει στο ΕΠΕ, κατά τη διάρκεια τακτικών συναντήσεων γονέων-

δασκάλων. Είναι ένα έγγραφό που δεν πρέπει να αρχειοθετηθεί αλλά να συμπληρώνεται, να 

ενημερώνεται συστηματικά και να κοινοποιείται στους γονείς, οι οποίοι θα μπορούν με τον τρόπο 

αυτό  να παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών με μετρήσιμους στόχους.   

Στο τέλος του έτους, είναι χρήσιμο να σταλεί μια έκθεση στον γονέα (ή να γίνει μια ενημέρωση – 

συζήτηση) σχετικά με την πρόοδο προς τους στόχους και την επίτευξη αυτών (Hammond, Ingalls, & 

Trussell, 2008· Talapatra, Miller & Schumacher-Martinez, 2019· Underwood, 2010).  

Οφέλη του ΕΠΕ στην οικογένεια και στη σχέση της με το σχολείο 

Γίνεται πλέον αντιληπτό, πως για την επίτευξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών με αναπηρία, 

απαιτείται από το σχολείο ένα συντονισμένο μοίρασμα πρωτοβουλιών και δημιουργικών 

εκπαιδευτικών σχεδιασμών με τη συνεργασία της οικογένειας και του παιδιού και έπειτα του 

δασκάλου και του σχολικού περιβάλλοντος, με συνεχή και διαρκή ανατροφοδότηση (Ανδρεαδάκης, 

Καΐλα, Ξανθάκου, 1991· Καΐλα, 1997).   
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Η διαμόρφωση ενός ΕΠΕ για κάθε παιδί, αλλά και η δυνατότητα των γονέων του να συμμετέχει σε 

αυτό, έχει ευεργετικές επιδράσεις και στους τρεις άξονες, μαθητή, οικογένεια, σχολείο, γεγονός που 

καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) που εφαρμόζεται.  

  

2.1 Οφέλη του ΕΠΕ στη σχέση οικογένειας - σχολείου 

Οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΕ και οι γονείς λειτουργούν ως ομάδα και σχεδιάζουν ένα κοινό πλάνο 

προκειμένου να στηρίξουν τον μαθητή στη συμμετοχή του στην τάξη. Οι γονείς μπορούν να 

βοηθήσουν τον δάσκαλο ακόμη και στην προετοιμασία κάποιου υλικού και το κυριότερο, στη 

γενίκευση μιας γνώσης (Kartika, Suminar, Tairas & Hendriani, 2018).  

Η τυπική συναλλαγή των γονιών με τους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής (εκπαιδευτικό και ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό) η οποία παραδοσιακά εστίαζε στις δυσκολίες του μαθητή και στο τι δεν 

μπορεί αυτός να κάνει, αντικαθίσταται από μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών που 

εστιάζουν στο τι μπορεί να κάνει το παιδί, στις ικανότητες του και στην μοναδικότητα του. Εστιάζουν 

επίσης στο τι χρειάζεται η οικογένεια, στις δικές της ανάγκες και τη μοναδικότητά της (Μουταβελής 

& Τζιβινίκου, 2019).  

 

2.2 Οφέλη του ΕΠΕ στη σχέση οικογένειας - σχολείου 

Τα οφέλη του ΕΠΕ για την οικογένεια είναι ότι ο γονέας  κατανοεί τα δυνατά σημεία, τις 

ανάγκες/αδυναμίες του παιδιού, το παρόν επίπεδο ικανοτήτων του παιδιού και τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού. Οι προσδοκίες των γονέων είναι πιο κατάλληλες, καθώς βασίζονται στις πληροφορίες του 

ΕΠΕ. Επίσης, οι γονείς αποκτούν γνώσεις σχετικά με την τροποποίηση της συμπεριφοράς του παιδιού 

και παρακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού τους (Kartika, Suminar, Tairas, Hendriani, 2018· 

Underwood, 2010 ). 

Η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού σχεδίου, του οποίου την πορεία γνωρίζουν, συνδιαμορφώνουν και 

παρακολουθούν, μειώνει το άγχος, τους φόβους και τα αναπάντητα ερωτήματα, ενώ   τοποθετεί τις 

προσδοκίες τους σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο. Πιο ασφαλείς, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι 

απολαμβάνουν το γονεϊκό ρόλο και αναπτύσσουν μια σχέση με τα παιδιά τους που δεν εστιάζεται 

στην αναπηρία και στα προβλήματα της (Ferguson, 2002). 

Η συμμετοχή των γονιών δεν τους τοποθετεί ωστόσο μόνο στην συνδιαμόρφωση του ΕΠΕ, αλλά 

λειτουργεί και ως δέσμευση των γονιών για την εφαρμογή και τη  συνέχιση των εκπαιδευτικών 

στόχων και στο οικογενειακό περιβάλλον (Hammond, Ingalls, & Trussell, 2008· Talapatra, Miller & 

Schumacher-Martinez, 2019· Underwood, 2010).  

Συμπεράσματα 

Επιγραμματικά, η δημιουργία ενός ΕΠΕ με την συνεργασία των γονέων μπορεί να δημιουργεί την 

εντύπωση ότι είναι μια δύσκολη, χρονοβόρα και πολύπλοκη  διαδικασία, στην πραγματικότητα όμως 

αποτελεί το θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης και συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και 

στην οικογένεια.  
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Η διαδικασία του ΕΠΕ είναι δύσκολη και περίπλοκη, όταν το προσωπικό του σχολείου και οι 

οικογένειες δεν θέτουν πάντα τους ίδιους στόχους. Ενώ πολλές φορές οι γονείς αναφέρουν ειρωνικά 

ότι οι επιστήμονες έχουν πάντα δίκιο και υποτιμούν τη συζήτηση μαζί τους (MacLeod, Causton, Radel, 

& Radel, 2017). 

Άλλες πάλι έρευνες αναφέρουν τις θετικές απόψεις που αναπτύσσουν οι γονείς για το σχολικό 

πλαίσιο, για τη συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και την συμβολή του ΕΠΕ στην 

αποδοχή της αναπηρίας του παιδιού τους ως φυσικό χαρακτηριστικό και όχι με όρους ελλείμματος 

(Torana, Yasina, Chiria & Tahara, 2010). 

Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται συστηματική έρευνα για να διατυπωθούν με ακρίβεια τα βήματα και 

ο βαθμός συμμετοχής των γονέων, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή εντάσεων που μπορούν να 

δημιουργήσουν   εμπόδια στην αποτελεσματική εκπαίδευση των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Είναι ανάγκη οι εκπαιδευτικοί ερευνητές να ακούν τις απόψεις των γονέων, προκειμένου να 

διαχειρίζονται από κοινού τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι οικογένειες και τα 

σχολεία. Αυτό, αναμένεται θα οδηγήσει στον σχεδιασμό ενός ΕΠΕ, που θα παρέχει 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, χωρίς να αποκλείει κανέναν μαθητή (MacLeod, Causton, Radel, & 

Radel, 2017). 
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Δρ, Προϊσταμένη Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας  

 

Περίληψη 

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) συνιστά ένα ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο, το 

οποίο οικοσυστημικά προσεγγίζει όλους όσους πλαισιώνουν τον μαθητή με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) εμπλέκοντας σε μια συνεργατική διαδικασία κατά τη  σύνταξή του και 

την εφαρμογή του, τη διεπιστημονική ομάδα, την οικογένεια και σε ορισμένες περιπτώσεις και τον 

ίδιο το μαθητή. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν εκτενώς οι εκφάνσεις του δυναμικού 

χαρακτήρα του ΕΠΕ όταν αυτό υιοθετείται από το ειδικό σχολείο (ΣΜΕΑΕ) και καλείται να περιγράψει 

με κατανοητό τρόπο, που να μεταφράζεται σε άρτιες σχεδιασμένες και δομημένες εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις, το προφίλ του μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες. Η σύνταξή του ακολουθεί το Μοντέλο 

δημιουργίας ΕΠΕ, το οποίο προτάθηκε και εφαρμόσθηκε πιλοτικά στις ΣΜΕΑΕ της Δ΄ Αθήνας σε 

συνεργασία με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το συγκεκριμένο Μοντέλο 

καταδεικνύει  την αναγκαιότητα της οργανωμένης καταγραφής των εκπαιδευτικών στόχων και 

καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό σε μια διαδικασία δόμησης της διαφοροποιημένης εκπαιδευτικής 

παρέμβασης μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση με διττό χαρακτήρα. Αρχικά, την 

επιλογή των εκπαιδευτικών στρατηγικών που βασίζονται στο παρόν επίπεδο ανάπτυξης του μαθητή 

ενορχηστρώνοντας μια σειρά αλληλένδετων εξατομικευμένων στόχων σε αλληλουχία. Και 

επιπρόσθετα, την σύνθεση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τις  εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή 

με εεα, υπό το πρίσμα του ατομικού ρυθμού μάθησης και των προσωπικών δυνάμεών του.   Μέσα 

από την εφαρμογή του συγκεκριμένου Μοντέλου ΕΠΕ ο κάθε εκπαιδευτικός δύναται να σχηματίσει 

μια αρτιότερη εικόνα για τον μαθητή διαβάζοντας τον ατομικό του φάκελο. Αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με πολλαπλά και πολυεπίπεδα οφέλη για το μαθητή καθώς 

προτείνει και καταγράφει ειδικά σχεδιασμένους στόχους εκπαιδευτικής παρέμβασης βασισμένους 

στις μοναδικές ακαδημαϊκές, επικοινωνιακές, κοινωνικό-συναισθηματικές προτεραιότητες του κάθε 

μαθητή. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική παρέμβαση, Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, 

διαφοροποίηση, Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.  

 

1. Εισαγωγή 

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) είναι ένα γραπτό αρχείο που παρουσιάζει το 

παρόν επίπεδο του/της μαθητή/τριας και προσδιορίζει τους μακροπρόθεσμους και 

βραχυπρόθεσμους εκπαιδευτικούς στόχους (Kartika, Suminar, Tairas, & Hendriani, 2018). 

Παράλληλα συνιστά το πλαίσιο όπου οι εκπαιδευτικοί, η διεπιστημονική ομάδα και οι γονείς 

συνεργάζονται με στόχο να εξασφαλιστεί για τους  μαθητές ο μέγιστος βαθμός μαθησιακής επιτυχίας 

mailto:marialzeza@gmail.com
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και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στη διδακτική  πράξη και 

την αλληλεπίδρασή τους με το μαθησιακό περιβάλλον (Βλάχου & Πατσιούδη, 2015, Κατσούγκρη, χ.χ.) 

 Πρόκειται για μια απαιτητική και πιθανώς χρονοβόρα διαδικασία που βρύθει επιστημονικών και 

διδακτικών προκλήσεων για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση. Η σύνταξή του όμως σε 

βάθος χρόνου θα εξασφαλίσει στο σύνολο του διδακτικού προσωπικού ένα ολοκληρωμένο και 

σαφώς δομημένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο περιγράφεται το παρόν επίπεδο του παιδιού με 

λεπτομέρειες, ικανές να μεταφραστούν και να μετατραπούν σε συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς, 

μετρήσιμους και πραγματοποιήσιμους εκπαιδευτικούς στόχους. Η δόμηση των στόχων λαμβάνει 

υπόψη του τις ικανότητες, τις αδυναμίες, τα ενδιαφέροντα και κάθε στοιχείο που έχει νόημα για 

τον/την μαθητή/τρια, δεδομένα που αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς (Blackwell & Rossetti, 

2014).   

2. Κυρίως Μέρος 

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Individualized Education/ Educational Program), βάσει 

του νόμου 2817/2000 και των Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως η Γ6/4494/1-11-2001 και 

η Γ6/102357/1-10-2002 συνιστά έναν καθοριστικό άξονα για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Το ΕΠΕ αποδίδει την ενορχηστρωμένη προσέγγιση της διεπιστημονικής ομάδας και αποδίδει σε 

έμπρακτα υλοποιήσιμους εκπαιδευτικούς στόχους την εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση για 

κάθε μαθητή/τρια.  

Η σύνταξη του ΕΠΕ, στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι γονείς 

και κατά περίπτωση ο/η μαθητής/τρια, διέρχεται από τα ακόλουθα στάδια. Αρχικά καταγράφονται 

οι δυνατότητες και οι κλίσεις των μαθητών δίδοντας έμφαση σε θετικό πρόσημο (Gindis, 1999) στις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους. Παράλληλα προσδιορίζονται σε συνεργασία και με την 

οικογένεια οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες, στοιχεία που στο σύνολό τους θα καθορίσουν τις  

μετέπειτα περιοχές της ειδικής ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης. Συνθέτοντας το παρόν γνωστικό 

προφίλ των μαθητών περιγράφονται ενδελεχώς τα δυνατά και τα λιγότερα δυνατά σημεία τους ανά 

τομέα. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν και τα πεδία δράσης και σύνθεσης των εκπαιδευτικών στόχων 

(Bateman & Linden, 1998, Bateman & Herr, 2003). Οι εν λόγω διδακτικοί στόχοι, διακρινόμενοι σε 

μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους αποτελούν σημαντικό σημείο του ΕΠΕ, γιατί 

προσδιορίζουν τον τρόπο και τα μέσα που θα επιτευχθεί η πρόοδος των μαθητών. Με αυτό το 

δεδομένο είναι πολύ σημαντικό οι στόχοι να είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι και να συνδέονται 

άρρηκτα με στρατηγικές παρέμβασης τέτοιες που να ταιριάζουν με ευελιξία στα ενδιαφέροντα κάθε 

μαθητή/τριας και να δύνανται να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή πρόοδο και βελτίωση (Bateman 

& Herr, 2003, Poppes, Vlaskamp, De Geeter, & Nakken, 2002). Επιπρόσθετα στο ΕΠΕ προσδιορίζονται 

τόσο το είδος, όσο και ο βαθμός της διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Το επίπεδο της 

διαφοροποίησης εφορμάται και καθορίζεται από το επίπεδο ετοιμότητας του κάθε μαθητή/τριας. 

Με άλλα λόγια ο/η μαθητής/τρια διδάσκεται αυτό που δύναται να κατακτήσει (Hall, 2002), άποψη 

βασισμένη  στη θεωρία του Vygotsky για τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (ZPD), την έννοια της 

οποίας ενισχύουν έρευνες για τη μαθησιακή ετοιμότητα (Gindis, 1995, Fisher & Frey, 1980, 
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Tomlinson, 1985). Με άλλα λόγια οι μαθητές θέτουν την ενακτήρια γραμμή/αφετηρία, αλλά και τον 

τερματισμό. 

Η σύνταξη του ΕΠΕ συνιστά μεγάλη βοήθεια και πλοηγό για τους  εκπαιδευτικούς, αλλά τα 

μεγαλύτερα οφέλη προκύπτουν για τους μαθητές γιατί οι ίδοι κατακτούν σταδιακά, καλλιεργούν τις 

δεξιότητές τους κλιμακωτά μέσα από ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους διδακτικούς στόχους. Οι 

μαθητές καταγράφουν σταθερή πρόοδο, ο ρυθμός της οποίας ορίζεται από τον προσωπικό ρυθμό 

του και οι επιτυχίες τους αποκτούν ξεχωριστό νόημα γιατί άπτονται και συνδέονται άρρηκτα με τα 

ενδιαφέροντά τους. Με αυτό τον τρόπο, η μαθησιακή διαδικασία γίνεται μια περιπέτεια γεμάτη 

προκλήσεις επιτυχίας, νέες διευρυμένες εμπειρίες μάθησης, αλληλοεπίδρασης και επικοινωνίας. Για 

όλους τους παραπάνω λόγους το κάθε ΕΠΕ είναι μοναδικό, όπως μοναδικός είναι και ο/η κάθε 

μαθητής/τρια έχοντας μοναδικές δυνατότητες, αδυναμίες, ενδιαφέροντα, ανάγκες. Ταυτόχρονα 

είναι όμως και δεσμευτικό προς όλους τους εμπλεκόμενους για τη συνέπεια προς την εφαρμογή του, 

την αναδιαμόρφωση του κατά την εκπαιδευτική διαδικασία  (Σπαντιδάκης, 2011, Βλάχου & 

Πατσιούδη, 2015, Hall, 2002, Hay, Payne Chadwick, 2004). 

Τα πλεονεκτήματα του ΕΠΕ συνοψίζονται αρχικά στη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών 

και παράλληλα στην αναδυόμενη ανάγκη για εφαρμογή των εκπαιδευτικών στόχων με τη μέγιστη 

εξειδικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση (Kartika, Suminar, Tairas, & Hendriani, 2018). 

Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη σύνταξη του ΕΠΕ έχουν μια υποστήριξη με διττό χαρακτήρα/ρόλο. 

Μπορούν να οργανώσουν αρτιότερα την εκπαιδευτική παρέμβαση και το εκπαιδευτικό πλάνο και 

παράλληλα έχουν ένα άτυπο εργαλείο ανεπίσημης αξιολόγησης και μέτρησης του βαθμού επίτευξης 

των τιθέμενων εκπαιδευτικών στόχων. Ένα σημαντικό συντελεστή που θα προσδιορίσει την 

περαιτέρω διεπιστημονική επικοινωνία και συνεργασία με στόχο την αναδιαμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στόχων. Αναρίθμητα οφέλη για τους μαθητές προκύπτουν από την εφαρμογή του ΕΠΕ  

διαμέσου της οικογένειάς του. Οι γονείς μέσα από τη συμμετοχή τους στη σύνταξη του ΕΠΕ,  

κατανοούν καλύτερα το εύρος των δυνατοτήτων των παιδιών τους, το παρόν επίπεδο των 

ικανοτήτων τους και την άμεση συνάρτηση που τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των παιδιών 

έχουν με την εκπαιδευτική τους απόδοση και πρόοδο. Παράλληλα εξοικειώνονται με το εύρος  των 

γνωστικών αντικειμένων μέσω των οποίων οι μαθητές δύνανται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές 

τους, αναθεωρώντας τις προσδοκίες τους σε θετικό και εφικτό πλαίσιο (MacLeod, Causton, Radel & 

Radel, 2017. NCSE, 2006. Nugent, 2005). 

Επιπρόσθετα με τα οφέλη για τους μαθητές, η σύνταξη και η εφαρμογή του ΕΠΕ παρέχουν σημαντικά 

οφέλη για τους εκπαιδευτικούς που συνοψίζονται στην ενδελεχή και λεπτομερή αξιολόγηση του 

παρόντος επιπέδου των μαθητών με στόχο τη δόμηση άρτιων ετήσιων και μακροπρόθεσμων 

εκπαιδευτικών στόχων (Torana, Yasina, Chiria & Tahara, 2010). 

Το παρόν εγχείρημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση των μαθητών με πολλαπλές 

αναπηρίες γιατί κατ’ αρχάς παρέχει μια λεπτομερή και ουσιαστική περιγραφή του παρόντος 

επιπέδου των μαθητών δίνοντας έμφαση στα δυνατά σημεία τους, στις προτιμήσεις, τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες τους, πέρα από τη μονομερή αξιολόγηση των ακαδημαϊκών 

επιδόσεων. Επιπρόσθετα, παρέχει μια τόσο λεπτομερή ξεκάθαρη και ακριβή εικόνα των μαθητών, 

ώστε όποιος/α εκπαιδευτικός ή μέλος του ΕΕΠ και του ΕΒΠ διαβάσει ενδελεχώς τα ΕΠΕ να έχει την 

αίσθηση ότι γνωρίζει τους μαθητές, ακόμα και αν πρόκειται να συνεργαστούν για πρώτη φορά. 

Επιπρόσθετα τα μέλη του εκπαιδευτικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ που τοποθετούνται σε ένα νέο σχολικό πλαίσιο 
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δύνανται μέσω της ανάγνωσης του ΕΠΕ να προσλάβουν πληροφορίες και στοιχεία, που θα τους 

βοηθήσουν να σχηματίσουν μια εικόνα για τον/την κάθε μαθητή/τρια πριν ακόμα την προσωπική 

επαφή. Παράλληλα, έχουν στα χέρια τους ένα πλάνο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που είχαν αρχίσει 

να υλοποιούνται από την προηγούμενη χρονιά και τους δίδεται το περιθώριο να διαχειριστούν αυτό 

το πλάνο με την ευελιξία που υπαγορεύει ο επαγγελματισμός και η επιστημονική προσέγγιση του 

καθενός. Ως εκ τούτου προχωρώντας στην πρώτη επαφή με τους μαθητές και την επαναξιολόγησή 

τους κρίνουν κατά πόσο θα συνεχιστούν οι τιθέμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι ή θα προχωρήσουν σε 

μερική ή ολική τροποποίηση τους. Αυτή η συνθήκη για τους μαθητές σημαίνει αμεσότητα στην 

εκπαιδευτική παρέμβαση και μια διεπιστημονική επικοινωνία, η οποία συντελείται εξ αποστάσεως 

μέσω του ΕΠΕ. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες η ετερογένεια μεταξύ των 

μαθητών καθιστά αδύνατη τη δημιουργία ενός Αναλυτικού Προγράμματος που να απευθύνεται και 

να διδάσκεται σε κάθε μαθητή/τρια. Οι μαθητές χρειάζονται ένα διαφοροποιημένο εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το περιεχόμενο του ΕΠΕ δεν προσδιορίζεται μόνο από τη διάγνωση των 

μαθητών, αλλά κυρίως από το μαθησιακό τους προφίλ. Για παράδειγμα στην περίπτωση των 

μαθητών με σοβαρά προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες ή τυφλοκώφωση η εκμάθηση 

του κώδικά braille και της νοηματικής γλώσσας μπορεί να φαίνεται σαν πρώτη προτεραιότητα. Για 

έναν/μία μαθητή/τρια με τυφλοκώφωση όμως που παρουσιάζει  δυσκολία στις επικοινωνιακές 

δεξιότητες, ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος   που επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ώστε ο/η μαθητής/τρια να δύναται να κατανοεί το 

καθημερινό του/της πρόγραμμα και εκφράζει τις βασικές του/της ανάγκες. Η ανάλυση του 

μαθησιακού προφίλ του μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες γίνεται κυρίως μέσω της παρατήρησης και 

από τα στοιχεία που αντλούνται από τους γονείς. Μέσα από τη διαδικασία της «άτυπης» 

αξιολόγησης επισημαίνονται παράλληλα με τις ελλείψεις και οι δυνατότητες των μαθητών, στοιχεία 

πάνω στα οποία θα βασιστεί ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου προγράμματος. Κάθε επιλεγόμενος 

γνωστικός τομέας δεξιοτήτων θα βασιστεί στις προϋπάρχουσες γνώσεις και γνωστικά σχήματα τα 

οποία θα αποτελέσουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και τη βάση για τις επερχόμενες. Στη συνέχεια 

οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις στρατηγικές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, τις δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό. Ο παραπάνω σχεδιασμός προσδιορίζεται 

σε κάποιο βαθμό και από τις επιλογές των μαθητών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μαθητών με 

σοβαρά προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες με δυσκολία στην επικοινωνιακή 

αλληλεπίδραση, τίθεται στόχος για καλλιέργεια και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Ένας 

τέτοιος στόχος που θα μπορούσε να διατυπωθεί γενικά, με το παρόν Μοντέλο ΕΠΕ εξειδικεύεται, 

αποδομείται και συγκεκριμενοποιείται με μοναδικό τρόπο για τους μαθητές. Πιο αναλυτικά, ο 

βραχυπρόθεσμός στόχος  εντοπίζει μια επικοινωνιακή συνθήκη που επαναλάμβανεται στο ημερήσιο 

πρόγραμμα των μαθητών και στοχεύει στο να προετοιμάζονται με βοήθεια, απτική και λεκτική 

καθοδήγηση για την κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα αναγνωρίζοντας το απτικό σύμβολο. 

Παράλληλα, ο στόχος καθίσταται μετρήσιμος (για παράδειγμα, 3 στις 4 φορές για 2 εβδομάδες μέχρι 

τον Νοέμβριο) και δίδονται πληροφορίες για τα μέσα (για παράδειγμα, επιλογή αντικειμένων που 

έχουν νόημα για τους συγκεκριμένους μαθητές, όπως για παράδειγμα: κουδουνάκια για τη μουσική,  

κουτάλι για το φαγητό) και τις στρατηγικές (για παράδειγμα, σταθερά πριν από κάθε δραστηριότητα 

επεξεργάζονται απτικά το αντίστοιχο απτικό σύμβολο και με βοήθεια, απτική και λεκτική 

καθοδήγηση το αναγνωρίζουν, εκδηλώνοντας τη διάθεσή τους (γέλιο, κλάμα, φωνήματα).  



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

113 
 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση ενσωματώνεται στο καθημερινό πρόγραμμα των μαθητών στο σχολείο 

αποτυπώνοντας απτικά το ημερήσιο πρόγραμμά τους. Με αυτό το Μοντέλο ΕΠΕ ενθαρρύνεται η 

δόμηση ενός τέτοιου καλού στόχου, όπως ο παραπάνω, ο οποίος άπτεται του γνωστικού και 

επικοινωνιακού προφίλ των μαθητών, είναι ξεκάθαρος και συγκεκριμένος, επιτεύξιμος και 

αξιολογήσιμος και κυρίως δυνάμενος να ενισχύσει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 

μαθητών, ή με άλλα λόγια να χαρίσει στους μαθητές μια επίτευξη, μια πρόοδο μια επ ιτυχία να 

κατανοήσουν το ευρύτερο περιβάλλον τους και να ανακαλύψουν ότι μπορούν επικοινωνιακά να 

παρεμβαίνουν σε αυτό εκφράζοντας τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις επιλογές τους (Μουταβελής & 

Τζιβινίκου, 2019). 

Μετά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την 

λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του. Για αυτό το λόγο επαναξιολογούν συνεχώς την 

πρόοδο των μαθητών και προχωράνε στις απαραίτητες αναπροσαρμογές, τροποποιήσεις και 

επανασχεδιασμό στη διατύπωση των στόχων, των μέσων και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, των 

εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και των στρατηγικών διδασκαλίας. Η κάθε νέα γνώση βασίζεται σε 

προηγούμενη και έχει νόημα για την καθημερινότητα των μαθητών (Heward, 1980). Είναι πολύ 

βοηθητικό για τους μαθητές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες να συνδέονται με το κατάλληλο 

χωροχρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καταλληλότερη ώρα για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σίτισης από την ώρα του φαγητού και την εκπαιδευτική κουζίνα. Με την κατάκτηση μιας 

δεξιότητας ξεκινάει η προσπάθεια γενίκευσης των δεξιοτήτων και σε άλλα πλαίσια (Αγαλιώτης, 

2011). 

Το παρόν Μοντέλο ΕΠΕ αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των σχολικών μονάδων και του μαθητικού 

και του εκπαιδευτικού πληθυσμού. Ο τρόπος που προσεγγίζεται η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι 

παράλληλα απλός, αλλά και δομημένος, εύστοχος, και παραγωγικός. Πιο συγκεκριμένα στο κέντρο 

του ΕΠΕ τίθεται η στοχοθεσία. Στο συγκεκριμένο Μοντέλο η στοχοθεσία διατηρεί την απλότητα στην 

περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων, αλλά παράλληλα ενδύεται τη σαφήνεια ώστε να 

προσανατολίσει την εκπαιδευτική διαδικασία σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις βραχυπρόθεσμων 

ρεαλιστικών, μετρήσιμων, συγκεκριμένων και χρονικά προσδιορισμένων στόχων (Μουταβελής & 

Τζιβινίκου, 2019). 

3. Συμπεράσματα 

Με τη σύνταξη του ΕΠΕ οργανώνεται η εκπαιδευτική παρέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ενθαρρύνεται η απόκτηση γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την μέγιστη κοινωνική 

ένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  

Η σύνταξη του ΕΠΕ εστιάζει στην εξατομίκευση, στο συστηματικό σχεδιασμό και υλοποίηση της 

διδασκαλίας, τη συνεχή μέτρηση της προόδου και την συνεχή αξιολόγηση μαθητών και 

προγράμματος αποβλέποντας στον ακριβή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών 

στο εύρος των γνωστικών αντικειμένων και παράλληλα στη δημιουργία ενός δυναμικού και 

ευέλικτου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει τη θέσπιση μετρήσιμων εκπαιδευτικών 

στόχων. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται πιο ξεκάθαρο το τι περιμένουμε να έχουν κατακτήσει οι 

μαθητές μετά από την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης. Το ΕΠΕ οργανώνει και ξεκαθαρίζει 

το νεφελώδες τοπίο ενός αναλυτικού προγράμματος, το οποίο δεν μπορεί  να ανταποκριθεί στις 

μοναδικές και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας και στις περιπτώσεις 

που απαιτείται περαιτέρω επιμερισμός και υποδιαίρεση του κάθε στόχου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

114 
 

ο/η μαθητής/τρια θα βιώσει επιτυχία και θα σημειώσει πρόοδο είτε στο εύρος του τριμήνου, είτε 

ετήσια. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο του άρθρου είναι η καταγραφή και η αναψηλάφηση των προσδοκιών και των 

επαγγελματικών επιδιώξεων των μαθητών και των μαθητριών των απογευματινών Επαγγελματικών 

Λυκείων και πιο συγκεκριμένα, των μαθητών και μαθητριών της ειδικότητας του Τεχνικού Οχημάτων 

της Γ΄ Λυκείου. Η περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας και η ανάδειξη της κοινωνικής και 

παιδαγωγικής προσφοράς του απογευματινού Επαγγελματικού Λυκείου και του Εργαστηριακού 

Κέντρου που το υποστηρίζει, γίνεται μέσα από ημιδομημένες ομαδικές συνεντεύξεις των μαθητών 

και των μαθητριών της ειδικότητας. Σκοπός της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε την σχολική 

χρονιά 2019 – 2020, και εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της πεδίο της διαχείρισης και τυπολογίας 

των προβλημάτων σχολικής τάξης, είναι η ανάδειξη της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών ενός 

απογευματινού κύκλου επαγγελματικών σπουδών σε μαθητές και μαθή τριες που δεν έχουν 

δυνατότητες ή περιθώρια πρόσβασης να σπουδάσουν στην ημερήσια τεχνική εκπαίδευση την 

ειδικότητα που επιθυμούν.   

 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εργαστηριακά Κέντρα, Ειδικότητα 

Τεχνικός Οχημάτων, Απογευματινά Επαγγελματικά Λύκεια, Προσδοκίες και Επαγγελματικές 

Επιδιώξεις Μαθητών  

 

1. Εισαγωγή 

Τα απογευματινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) είναι «δυναμικά» τεχνικά σχολεία με έντονη 

κοινωνική και επαγγελματική παρουσία στην ταυτότητα της πόλης στην οποία λειτουργούν. Στα 

απογευματινά ΕΠΑΛ η στήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων γίνεται από αντίστοιχα Εργαστηριακά 

Κέντρα (ΕΚ), στα πλαίσια της τυπικής δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΕΚ). Αυτές οι εκπαιδευτικές δομές (ΕΠΑΛ και ΕΚ) παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ένταξης, μορφωτικού ή κοινωνικού 

στρώματος, αυτοαπασχολούμενους, άνεργους, καθώς και σε άνεργες ή εργαζόμενες μητέρες 

ανήλικων ή και ενήλικων παιδιών. Η βασική κοινωνική  και παιδαγωγική προσφορά ενός 

απογευματινού ΕΠΑΛ και του αντίστοιχου ΕΚ το οποίο υποστηρίζει τις εργαστηριακές ασκήσεις, 

έγκειται στο ότι, παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε άτομα τα οποία δεν έχουν τις δυνατότητες να 

σπουδάσουν στην ημερήσια τεχνική εκπαίδευση την Ειδικότητα που επιθυμούν. Με το άρθρο αυτό, 
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μέσα από την εστίαση σε μία δημοφιλή ειδικότητα του Τεχνικού Οχημάτων και μέσω ημιδομημένων 

ομαδικών συνεντεύξεων (Bogdan & Bilken, 1992) αναψηλαφούμε τις προσδοκίες, τις προσβλέψεις 

και τις επαγγελματικές επιδιώξεις των μαθητών και των μαθητριών των απογευματινών ΕΠΑΛ. Ο 

απώτερος στόχος του άρθρου είναι η καταγραφή των προστιθέμενων αξιών των απογευματινών 

ΕΠΑΛ στην εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα, μέσα από την οπτική των μαθητών και των 

μαθητριών που φοιτούν σε αυτά.                        

Το άρθρο εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς (Cohen & Manion, 1994), και αφορά τη διαχείριση και την τυπολογίας των 

προβλημάτων σχολικής τάξης (Beel, 1993). Τα μέρη του άρθρου ως προς την τυπικότητα και την 

ακριβή παρουσίαση της έρευνας είναι τα εξής: τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις μαζί με 

τις μεταβλητές τους (2.1), ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία της έρευνας με έμφαση στην πρωτοτυπία 

και την σημαντικότητα της (2.2), και τέλος, οι οριοθετήσεις και οι περιορισμούς της (2.3). Τα μέρη 

του άρθρου ως προς τα συμπεράσματα είναι τα εξής: η ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 

των τελικών δεδομένων (3.1), τα συμπεράσματα και η προοπτική των αποτελεσμάτων (3.2), και 

τέλος, οι μελλοντικές εργασίες της έρευνας (3.3). Το άρθρο κλείνει με τις ευχαριστίες και την 

παράθεση της βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας.  

2. Ακριβής παρουσίαση του ερευνητικού προβλήματος 

 Τα απογευματινά ΕΠΑΛ είναι δημόσια τεχνικά Σχολεία, και λειτουργούν με απογευματινό 

ωράριο (16:00 - 21:00). Εξυπηρετούν και εκπαιδεύουν μαθητές και μαθήτριες από την ευρύτερη 

περιοχή της πόλης που ανήκουν. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των απογευματινών ΕΠΑΛ, μετά από 

τριετή φοίτηση, αποκτούν Απολυτήριο ισότιμο με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και Πτυχίο της 

ειδικότητας που επέλεξαν. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις Γενικές 

Πανελλήνιες Εξετάσεις για να εισαχθούν σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, ή να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος με τη χρήση του πτυχίου τους και την κατάλληλη προϋπηρεσία (http://6epal-

peiraia.att.sch.gr/). Τα απογευματινά ΕΠΑΛ, ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις του προγράμματος 

σπουδών, υποστηρίζονται από αντίστοιχα ΕΚ (http://1sek-peiraia.att.sch.gr/). Τα ΕΚ ως 

εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία 

τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑΛ, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της περιοχής τους. Στελέχη Διοίκησης των ΕΚ είναι ο 

Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής, οι υπεύθυνοι τομέων ΕΚ και τέλος οι υπεύθυνοι εργαστηρίων των 

κατευθύνσεων ΕΚ. Σε κάθε ΕΚ λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο στο 

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Άρθρο 1,  ΦΕΚ 1318/2015). Τα ΕΚ έχουν σκοπό την 

εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε οργανωμένα 

εργαστήρια στα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες εξασκούνται στον τομέα ή την ειδικότητα της 

επιλογής τους ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

2.1. Ερευνητικά ερωτήματα, υποθέσεις και μεταβλητές της έρευνας  

Η έρευνα εστίασε σε μία τάξη (Γ΄Λυκείου), μία Ειδικότητα (Τεχνικός Οχημάτων), σε ένα ΕΠΑΛ 

(απογευματινό ΕΠΑΛ Ζανείου), σε ένα ΕΚ (1ο ΕΚ Πειραιά) και πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές 

που δίδασκαν τα τεχνικά μαθήματα της ειδικότητας, παράλληλα με τη διδασκαλία. Σε γενική 

εντύπωση η έρευνα αποτελεί ένα στιγμιότυπο της σχολικής ταυτότητας των απογευματινών ΕΠΑΛ 

και μάλιστα σε μια συγκεκριμένη πόλη, με πλούσιο εργατικό δυναμικό. Στον 20ο αιώνα το λιμάνι 

έδωσε τα λειτουργικά, χωρικά και οικονομικά μέσα για να αποκτήσει ο Πειραιάς χαρακτηριστικά 
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βιομηχανικής πόλης με έντονη τεχνική ζωή (Μπελαβίλας, 2002). Ο Πειραιάς ως εργασιακό κέντρο, 

κατακλύζεται από συνεργεία αυτοκινήτων, τα οποία είναι κατανεμημένα σε περιοχές όπου ζουν 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Καμίνια, Πέραμα, Κερατσίνι κλπ) (Μπελαβίλας, 1997). Για την 

πραγματοποίηση της έρευνας σχεδιάστηκε ένας οδηγός συνέντευξης (Πίνακας 1) με βάση τις 

διεθνείς εμπειρίες δόμησης των ομαδικών συνεντέυξεων (Brener, Brown & Canter, 1985). Η 

στάθμιση του οδηγού έγινε μετά από έλεγχο και προσαρμογή της καταλληλότητας των κοινωνικών 

και γνωστικών όρων στους συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες λαμβάνοντας υπόψη την γλώσσα, την 

αντίληψη, το επίπεδο γνώσης και τις ιδιαιτερότητες τους (Burges, 1982). Η στάθμιση του οδηγού 

περιελάμβανε επίσης, την συναίνεση των συμμετοχόντων, την σταδιακή υλοποίηση μέσω πιλοτικών 

εφαρμογών, και τέλος τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας μέσω των σχετικές 

προσαρμογών και βελτιώσεων (Moser & Kalton, 2017). 

 

Πίνακας 1: Οδηγός συνέντευξης  

Ημερομηνία: Όνομα ερωτώμενου/ης: Τόπος: 

Θέμα: Προσδοκίες και Επαγγελματικές Επιδιώξεις των Μαθητών και των Μαθητριών 

των Απογευματινών Επαγγελματικών Λυκείων της Ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων 

Συζήτηση και διασφάλιση συναίνεσης σχετικά με την έρευνα και τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων της. 

Ερώτηση 1η: Κίνητρα και μελέτη αναγκών σχετικά με την απόκτηση του πτυχίου.  

Ερώτηση 2η: Προσδοκίες και προσβλέψεις. Εστίαση στην διαφορά των δύο εννοιών και 

σχολιασμός. 

Ερώτηση 3η: Εργασιακή ένταξη και οικονομική στήριξη των σπουδών στο 

απογευματινό ΕΠΑΛ. 

Ερώτηση 4η: Κοινωνικές και επαγγελματικές επιδιώξεις μετά την απόκτηση του 

πτυχίου. 

Ερώτηση 5η: Ποιος πιστεύεται ότι πρέπει να είναι ο ρόλος των καθηγητών/τριών σας; 

Ερώτηση 6η: Τι σημαίνει για εσάς η φοίτηση σε ένα απογευματινό ΕΠΑΛ;  

Ερώτηση 7η: Συζήτηση για μελλοντικές βελτιώσεις. Η προοπτική μιας νέας εργασιακής 

ένταξης μετά την απόκτηση του πτυχίου.  

 

2.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας   

Η έρευνα διεξήχθη την σχολική περίοδο 2019 – 2020 και είχε διάρκεια από τον Ιανουάριο έως των 

Ιούνιο του 2020. Η έρευνα κράτησε περίπου τριάντα 30 ώρες (συμπλήρωμα οδηγού – επεξεργασία) 

και αποτελούσε μέρος του μαθήματος, έχοντας εξασφαλίσει την συναίνεση αλλά και το ενδιαφέρον 

των μαθητών - μαθητριών. Συνολικά πήραν μέρος εννέα (9) μαθητές και μία (1) μαθήτρια της 

ειδικότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα από ημιδομημένες ομαδικές συνεντεύξεις, με βάση 
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τα διεθνή ερευνητικά προτυπα του σχεδιασμού και της διεξαγωγής συνεντεύξεων (Wragg, 1980), των 

μαθητών και των μαθητριών της ειδικότητας, τηρώντας τη σειρά του οδηγού. Οι συνεντεύξεις είχαν 

την μορφή στοχευμένων κάθε φορά ερωτήσεων, κατανεμημένων ανά εβδομάδα, και 

απευθυνόντουσαν σε όλους. Στις ερωτήσεις απαντούσαν οι μαθητές και η μαθήτρια κυκλικά και 

εξατομικευμένα (Powney & Watts, 1987). Οι ερωτήσεις αφορούσαν τις προσδοκίες και τις 

επαγγελματικές επιδιώξεις τους από την σπουδή στην ειδικότητα και επεκτάθηκαν και στο βαθμό 

ικανοποίησης από τη διδασκαλία και τη σχέση με τους καθηγητές της ειδικότητας. Οι σημειώσεις 

κρατηθήκαν από τους καθηγητές-ερευνητές και η επεξεργασια των απαντήσεων έγινε σε δεύτερο 

χρόνο. Από όσα γνωρίζουμε, δεν έχει υπάρξει ανάλογη έρευνα σχετικά με την συγκεκριμένη 

ειδικότητα και δεν έχει υπάρξει ποτέ παιδαγωγική έρευνα, ειδικά σχεδιασμένη για τα απογευματινά 

ΕΠΑΛ στην Ελλάδα. Η καινοτομία της έρευνας δεν αφορά μόνο την τυποποίηση και την μεθοδολογία 

αλλά, παρεμβαίνει και στον τομέα της λεγόμενης «δεύτερης ευκαιρίας» για τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς στην εκπαιδευση των απογευματινών ΕΠΑΛ συμμετέχουν κυρίως 

εργαζόμενοι ή απόφοιτοι άλλων τύπου λυκείων.  

2.3. Οριοθετήσεις και περιορισμοί της έρευνας  

Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας έγινε μέσα από σχάρες παρατήρησης κατά την εφαρμογή της 

διδασκαλίας στο 1ο ΕΚ Πειραιά και μέσα από τις ημιδομημένες ομαδικές συνεντεύξεις των μαθητών 

και των μαθητριών του τμήματος, την σχολική περίοδο 2019 - 2020. Η καταγραφή των 

συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε μετά την αποδελτίωση, και αφορούσε μία περιορισμένη 

κλίμακα εφαρμογής της Ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά. 

Από τους συμμετέχοντες και τα δεδομένα των ημιδομημένων ομαδικών συνεντεύξεων στην 

ειδικότητα συμμετείχαν κυρίως άντρες. Η συμμετοχή των γυναικών σε μία παραδοσιακά 

«ανδροκρατούμενη» ειδικότητα εμπλούτισε τις προοπτικές και αναπλαισίωσε την οπτική της καθώς, 

η συμμετοχή των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα στον 21ο αιώνα είναι πλέον ζητούμενο. Για την 

τελική αποτίμηση της έρευνας λήφθηκε υπόψη ο περιορισμένος αριθμός των συμμετοχόντων, καθώς 

στα απογευματινά ΕΠΑΛ εγκρίνονται συνήθως τα ολιγομελή τμήματα. Παρά το γεγονός ότι τα 

σχολεία την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2000 είχαν κλείσει λόγω των μέτρων για τον COVID-19, 

η έρευνα ολοκληρώθηκε, μετά την επανέναρξη των μαθημάτων τον Μάιο.   

3. Αποτελέσματα της έρευνας   

Η επιδίωξη αλλαγής επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι μια καθολικά ισχύουσα και συνειδητή 

συνιστώσα, για τους/τις μαθητές/τριες των απογευματινών ΕΠΑΛ, όπως φάνηκε και από την ποιοτική 

διερεύνηση των αποτελεσμάτων. Η σπουδή στην ειδικότητα συνοδεύεται από την επιδίωξη είτε 

μετάταξης σε μία εργασιακή θέση, είτε σε πρόσληψης σε νέα θέση εργασίας η οποία να σχετίζεται 

με την ειδικότητα. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα αποδέχονται την 

εργασία και την σταδιοδρομία σε έναν κλάδο ως μορφές κοινωνικής καταξίωσης, αποδέχονται τους 

όρους της αυτοπραγμάτωσης, και τέλος, θεωρούν ότι ζητήματα όπως η εργασιακή προαγωγή, η 

επαγγελματική αίγλη, η ασφάλεια απασχόλησης και η αποδοχή της ιεραρχίας είναι θεμελιακή όροι 

και για την δική τους εξέλιξη. Αυτό που προέκυψε ως ειδική μεταβλητή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα 

τάση να «απλωθεί» ο «κοινωνικός» εαυτός σε σχήματα δυνητικής κοινωνικής πραγματικότητας. 

Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί οι συγκεκριμένοι/ες μαθητές/τριες έχουν την τάση αρχικά να 

συλλαμβάνουν και να οικειοποιούνται γνωστικά και βιωματικά ότι αποφέρει ο συνολικό 

μετασχηματισμός του κόσμου στο οποίο είναι ενταγμένοι, δηλαδή το μικτό σχήμα, εργασία το πρωί 
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– σχολείο και εκπαίδευση με διαφορετικές εργασιακές προοπτικές, το απόγευμα. Το «τρίποδο» 

ευκαιρίες μόρφωσης, κοινωνικές ανισότητες, μορφωτικό πρόταγμα μέσω αναλυτικού προγράμματος 

τεχνικής ειδικότητας, αποτελεί για τους καθηγητές των απογευματινών σχολείων μία πραγματική 

δεύτερη ευκαιρία εφαρμογής κοινωνικής παιδαγωγικής με χειραφετικό πρόταγμα (Μυλωνάκου-

Κεκέ, 2013). Ιδιαίτερη κατανοητή έγινε η διαφορά ανάμεσα στην πρόσβλεψη και τις προσδοκίες. Ενώ 

οι προσδοκίες αφορούν κυρίως τις ενέργειες των άλλων, οι προσβλέψεις αφορούν ενέργειες του 

ίδιου του υποκειμένου μέσα από το πλέγμα των σχέσεων με τους άλλους (Diriwaechter & 

Shvartsman, 2018). 

3.1 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των τελικών δεδομένων  

Ως προς τη ποσοτική καταγραφή της δειγματοληψίας (Πίνακας 2) παρατηρούμε το χαμηλό ποσοστό 

συμμετοχής των γυναικών σε μία κυρίως «ανδροκρατούμενη» ειδικότητα. Από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρεται και επιδιώκει να αλλάξει επαγγελματική 

σταδιοδρομία (πχ από φύλακας ασφαλείας – security – ή από εργαζόμενος σε super marker, να 

εργαστεί ως τεχνικός οχημάτων), ενώ ένα σχετικά υψηλό ποσοστό μαθητών το οποίο εργάζεται σε 

επισκευές ή συντήρηση αυτοκινήτων ενδιαφέρεται να βελτιώσει γνωσιακά τις δυνατότητες του και 

να πιστοποιηθεί ως τεχνικός οχημάτων.  

Ως προς την ανάλυση της δειγματοληψίας διακρίνουμε τις προσδοκίες από τις προσβλέψεις των 

μαθητών/τριών καθώς αυτές αποτελούν υπολειμματικές μεταβλητές ολικών κοινωνικών αξιώσεων 

(Ναγόπουλος, 2015). Αυτό επισυμβαίνει γιατί η ζήτηση εργασίας ή η βελτίωση της θέσης εργασίας 

για τα λαϊκά στρώματα και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες δεν εγκαταλείπετε ως επιδίωξη και ειδικά 

ως προαγωγή μέσα από την εργασία (Τσιώλης, 2005). Αυτές οι τάσεις συνυπάρχουν με κατευθύνσεις 

προβλέψεων (τροπές) οι οποίες μπορεί να αφορούν δευτερεύουσες αξιακά καταναλωτικές τάσεις ή 

γενικότερες τάσεις μεγαλύτερης αίσθησης ελέγχου πάνω στις ζωές τους ή τις ζωές των οικογενειών 

τους (Hollis, 2015). Σε κάθε περίπτωση, οι τάσεις αυτές, λειτουργούν ως προβολικά αποτελέσματα 

σχετικά με την αλλαγή επαγγέλματος ή την επένδυση στην εκπαίδευση. Στην ανάλυση των 

δεδομένων διαπιστώθηκε ότι η επιδίωξη για ελεγχόμενη τροποποίηση των γνωστικών όρων των 

συμμετεχόντων εξαρτιόταν σε μεγάλο ποσοστό από τα μαθησιακά τους αποτελέσματα κατά την 

διάρκεια της φοίτησης στο απογευματινό ΕΠΑΛ. Αυτό που καταγράφηκε ως κοινός στόχος όλων των 

μαθητών/τριών ήταν η τομή – στόχος της μεταβολής του πλαισίου αναφοράς των γνωστικών τους 

οριζόντων και η τάση για υπέρβαση της δεδομένης κοινωνικό επαγγελματικής τους ταυτότητας. Οι 

μαθησιακές επιδιώξεις ταυτιζόντουσαν άμεσα με τις προσβλέψεις και τις προσδοκίες τους.   

Πίνακας 2: Μεταβλητές στοιχείων του δείγματος  

Πίνακας Μεταβλητές % 

Φύλο Άνδρες 90 

 Γυναίκες 10 

Επιδίωξη Αλλαγής Επαγγελματικής 

Σταδιοδρομίας ή Θέσης 

Άνδρες - Γυναίκες 
60 

Βελτίωση Θέσης - Επιμόρφωση στο Αντικείμενο  Άνδρες – Γυναίκες 40 
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 Τέλος, ως προς τις απόψεις των μαθητών/τριών για τους καθηγητές ειδικότητας, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι: 

• οι καθηγητές κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και  τις ανάγκες της ηλικίας τους, των 

προσδοκιών και των προσβλέψεων τους,   

• πιστεύουν ότι τα απογευματινά ΕΠΑΛ είναι γι’ αυτούς ίσως η μόνη διέξοδος αφού, ζητάνε μία 

διέξοδο που θα τους οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον.  

 

3.2 Συμπεράσματα και προοπτική των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι στα απογευματινά ΕΠΑΛ επιτελείται και 

οργανώνεται συστηματικά μια αποτελεσματική «δεύτερη ευκαιρία» κυρίως σε μαθητές και 

μαθήτριες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αν θελήσουμε να αποδώσουμε επιγραμματικά τα 

στοιχεία εκείνα τα οποία θεωρούμε σημαντικά από την επεξεργασία των δεδομένων, θα διακρίναμε 

ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των απογευματινών επαγγελματικών τεχνικών σχολείων έχουν 

πράγματι μια μοναδική ιδιότητα που δεν την συναντάς τόσο έντονη σε άλλες Λυκειακές Βαθμίδες: 

φαίνεται ότι διαθέτουν μια μοναδική κοινωνική και ψυχολογική ικανότητα, να μπορούν να 

σχεδιάζουν τις αλλαγές στη ζωή τους, υλοποιώντας δυναμικές από μια δεύτερη ευκαιρία μάθησης. 

Μέσα από την κατάλληλη θεσμοθέτηση του απογευματινού ΕΠΑΛ και των ειδικοτήτων,  αξιοποιούν 

τις μαθησιακές ευκαιρίες που τους παρέχονται σε ευεργετική γι’ αυτούς κατεύθυνση, και έτσι, 

διαμορφώνουν το δικό τους ατομικό πρότυπο αυτοπραγμάτωσης. 

Κατά συνέπεια, επεκτείνοντας την εφαρμογή των αποτελεσμάτων βλέπουμε ότι επιτεύχθηκε και ο 

δευτερεύων σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου, η αποτύπωση εκείνων των στοιχείων τα οποία 

διαμορφώνουν την θετική αλλαγή παραδείγματος αρχικά για την τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και στην συνέχεια για όλο το φάσμα της ΕΕΚ. Αυτό που αναδεικνύεται μέσα από την έρευνα είναι το 

γεγονός ότι μέσα από την τεχνική εξειδίκευση των μαθητών και των μαθητριών  συντελείται η 

ατομική ενδυνάμωση τους και επιτελείται η κοινωνική του ανάπτυξη (Γαλανάκη, 2003). Οι 

εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται ενεργά στην εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και μέσω της 

εργαστηριακής υποστήριξης των απογευματινών ΕΠΑΛ διαπιστώνουν ορατά αποτελέσματα στις ζωές 

των μαθητών και των μαθητριών, σχετικά με την γνωστική, κοινωνική ή συναισθηματική τους 

ανάπτυξη αλλά κυρίως, στην αντίληψη και στους μελλοντικούς προσανατολισμούς τους.  

3.3  Μελλοντικές εργασίες της έρευνας   

Οι μελλοντικές εργασίες της έρευνας αφορούν την συνολική τυποποίηση των ερωτημάτων  και την 

διενέργεια μίας εκ νέου έρευνας σε απογευματινά ΕΠΑΛ και σε ΕΚ άλλων πόλεων που έχουν την 

ειδικότητα. Λόγω  της ειδικής γνώσης, αλλά και τις εμπιστοσύνης που δείχνουν οι μαθητές/τριες 

στους καθηγητές της ειδικότητας η επέκταση της έρευνας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 

καθηγητές που διδάσκουν τα τεχνικά μαθήματα. Η μελλοντική μας πρόταση αφορά την επέκταση της 

έρευνας σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα απογευματινά ΕΠΑΛ.  

Μία ακόμη μεγαλύτερη σχεδίαση μελλοντικής έρευνας, θα μπορούσε να αφορά και τις άλλες 

ειδικότητες των απογευματινών ΕΠΑΛ, αλλά σε αυτό θα πρέπει εκ νέου να σταθμιστούν τα 

ερωτηματολόγια των ημιδομημένων ομαδικών συνεντεύξεων, από τους αντίστοιχους καθηγητές, 

στους οποίους θα έπρεπε να γίνει και η σχετική επιμόρφωση.  
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Η τρίτη και θεμελιακά διαφορετική προέκταση της εργασίας, είναι η επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων από κατάλληλο πρόγραμμα ή λογισμικό επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων (πχ 

NVivo - https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home), ώστε να 

προκύψουν συνολικά δεδομένα και γραφικές αναπαραστάσεις των αποτελεσμάτων.   
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη  

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή ενός 

προγράμματος δώδεκα (12) παρεμβάσεων, που βασίστηκε στη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση· 

υλοποιήθηκε σε ένα από τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία του Ναυπλίου, σε μαθητές και μαθήτριες της 

Α’ δημοτικού. Παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα μιας μελέτης, η οποία ανέδειξε το πώς οι 

διάφορες τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση, μπορούν να αλλάξουν τις στάσεις των 

μαθητών /μαθητριών ως προς την επαφή τους με το βιβλίο, καθώς και το  πώς  η δραματική τέχνη 

στην εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μέσο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας. Την πειραματική 

ομάδα του δείγματος απετέλεσαν δεκαέξι (16) μαθητές και μαθήτριες, ενώ η ομάδα ελέγχου 

συνίστατο από δεκαεννιά (19) μαθητές και μαθήτριες· και οι δύο ομάδας υποβλήθηκαν σε 

αξιολόγηση pre test και post test. Τα ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση κατάλληλα 

διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, του οποίου τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό 

πρόγραμμα STATA. Συμπληρωματικά και για την εγκυρότερη εξαγωγή αποτελεσμάτων συλλέχθηκαν 

ποιοτικά δεδομένα μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης. Η τριγωνοποίηση των ευρημάτων 

οδήγησε στο συμπέρασμα, πως η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, ενταγμένη σταθερά στη 

σχολική καθημερινότητα, μπορεί να αποτελέσει μέσο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας σε μαθητές 

και μαθήτριες της Α’ Δημοτικού, να βελτιώσει την επαφή τους με τον χώρο της βιβλιοθήκης και να 

προάγει τη δημιουργικότητα, τον αυτοσχεδιασμό και την επικοινωνία τους. 

 

Λέξεις κλειδιά:  Φιλαναγνωσία, δραματική τέχνη στην εκπαίδευση,  μόνιμος αναγνώστης  

1. Εισαγωγή 

Τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα παιδιά στο σχολείο μέσω διαφόρων εκφραστικών 

δραστηριοτήτων που αφορούν στο σύνολο των παραστατικών τεχνών, αντιμετωπίζονται 

λανθασμένα, ως απλή χαλάρωση ενώ θα έπρεπε οι δραστηριότητες αυτές να παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως υποστηρίζουν ορισμένοι ειδικοί, η τέχνη «είναι ένα όχημα 

μέσω του οποίου αποκτούν οι συμμετέχοντες καινούριες κοινωνικές, σωματικές, επικοινωνιακές ή 

διανοητικές δεξιότητες και μπορούν να κατανοήσουν την πραγματικότητα και να επιβιώσουν μέσα 

σε αυτή» (Kempe,1996:27). 

Το εκπαιδευτικό δράμα αποτελεί μία δυναμική εκφραστική διαδικασία κατά την οποία η 

πραγματικότητα με τη φαντασία αλληλεπιδρούν και οδηγούν σε μία βαθύτερη γνώση. Οι 

συμμετέχοντες εκφράζονται ελεύθερα μέσω της δραματικής πράξης, ενεργοποιώντας ατομικά 

συναισθήματα. Η δραματική πράξη οδηγεί σε μία μεταγνώση των συμμετεχόντων, η οποία 

εκφράζεται κατά την ανατροφοδότηση της ομαδικής δράσης (Τσιάρας, 2014). 
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Το θέατρο στην εκπαίδευση, έχει και άλλους σκοπούς, αφού ορίζει πως πρέπει οι μαθητές να 

βοηθηθούν ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες, «να αποκτήσουν νοητική, πολιτική και ηθική κατανόηση 

της δικής τους προσωπικότητας και των ρόλων των άλλων» (Σέξτου, 2007: 31). 

Αντίστοιχα, το διάβασμα έχει τον ίδιο σκοπό· τη δημιουργία ενεργών, ελεύθερων πολιτών. Ο 

αναγνώστης ξυπνάει τη φαντασία του, τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες και τις γνώσεις του, αφού 

«εφευρίσκει μέσα στα κείμενα πράγματα που ξεπερνούν τις προθέσεις του» (Ποσλάνιεκ, 1990: 15).  

Υπάρχουν απόψεις που συνηγορούν ότι από τον σημερινό μικρό αναγνώστη λείπουν, κυρίως, η δίψα 

και τα κίνητρα για ανάγνωση.  Από το άλλο μέρος επικρατεί και καλλιεργείται από τους 

εκπαιδευτικούς η άποψη πως δε διαβάζουν όσοι έχουν αναγνωστικές δυσκολίες, αλλά εκείνοι που 

έχουν μάθει να αγαπούν το βιβλίο (Ποσλάνιεκ, 1990). Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι η ανάγνωση 

αντιμετωπίζεται ως μία πηγή ψυχαγωγίας, επικεντρωμένη στην καλλιέργεια της φαντασίας με τελικό 

στόχο την ηθικοπνευματική τους ολοκλήρωση (Μπρασέρ, 2014).  

Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση έχει στενή σχέση με τη λογοτεχνία, αφού 

αλληλοσυμπληρώνονται, δεδομένου ότι η δραματική τέχνη ουσιαστικά και δυνητικά  βοηθάει στην 

κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο (Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 

2007). 

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα εξεταστεί η συμβολή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση ως 

προς την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.  

Στη συνέχεια εκτίθενται οι ερευνητικές υποθέσεις και η μεθοδολογία της έρευνας. 

Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα και τα γενικά συμπεράσματα της εργασίας.  

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1 Ερευνητική προσέγγιση, προβληματική και τύπος της έρευνας  

Η παρέμβαση της παρούσας μελέτης σχεδιάστηκε με δεδομένη την ιδέα, πως οι μαθητές/μαθήτριες 

του Δημοτικού σχολείου όταν συμμετέχουν σε ομαδικά σενάρια δραστηριοτήτων μέσω των τεχνικών 

της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση, αποκτούν τη δυνατότητα καλλιέργειας θετικής στάσης ως 

προς το βιβλίο. 

Η παρούσα πειραματική έρευνα, η οποία συνιστά μια έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στο φυσικό 

περιβάλλον των μαθητών/μαθητριών, οι οποίοι δε γνώριζαν το σκοπό των δράσεων.   

 

2.1.2 Επιλογή του μέσου συλλογής δεδομένων  

Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των μαθητών/μαθητριών, έγινε χρήση ποικίλων ερευνητικών 

εργαλείων, ούτως ώστε να προκύψουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα αποτελέσματα από την έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε. Αρχικά, δόθηκε ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο στους 

μαθητές/μαθήτριες, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά την διεξαγωγή του ευρωπαϊκού 

προγράμματος ‘Lifelong Readers’, που επιδίωκε «την προώθηση της φιλαναγνωσίας από 

εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους και διευθυντές».  Εκτός του ερωτηματολογίου αυτού, 

χρησιμοποιήθηκε ως δεύτερο μέσο συλλογής δεδομένων ένα ημερολόγιο συναντήσεων, ώστε να 
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καταγραφούν τα σημαντικότερα γεγονότα των συναντήσεων με τους μαθητές. Παράλληλα, έγινε 

εφαρμογή των παρατηρήσεων και των σχολίων του κριτικού φίλου, ο ρόλος του οποίου ήταν να 

φέρει στο φως δεδομένα που δεν ήταν γνωστά στην ερευνήτρια, όπως επίσης και να συμβάλει  στη 

διαδικασία αναστοχασμού.  

2.1.3 Έρευνα αποτελέσματος 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκε η έρευνα αποτελέσματος. Η έρευνα 

αποτελέσματος δίνει αποτέλεσμα για την ομαδική παρέμβαση, σύμφωνα με τον βαθμό ατομικής 

αλλαγής των μελών μιας ομάδας (Βασιλόπουλος, Κουτσοπούλου & Ρέγκλη, 2011).  

Αφού τέθηκαν οι σκοποί και οι στόχοι της έρευνάς μας, διεξήχθη ένα τεστ αξιολόγησης πριν τις 

παρεμβάσεις (pre test) και ένα τεστ μετά τις παρεμβάσεις (post test), για κάθε ένα μέλος της ομάδας 

ξεχωριστά. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, η πειραματική ομάδα, στην οποία 

εφαρμόστηκε το πρόγραμμα παρέμβασης και η ομάδα ελέγχου στην οποία δεν εφαρμόστηκε. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να συγκρίνουμε το σύνολο των μεταβλητών που σχετίζονται με τον 

σκοπό του προγράμματός μας. 

2.1.4 Προέρευνα 

Προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του ερωτηματολογίου (λόγου του νεαρού της ηλικίας 

των μαθητών), μοιράστηκε σε είκοσι πέντε (25) μαθητές/μαθήτριες της Α τάξης ενός Δημοτικού 

σχολείου στο Ναύπλιο. Στο στάδιο αυτό διαπιστώθηκε πως οι μαθητές και οι μαθήτριες 

δυσκολευτήκαν να συμπληρώσουν ολόκληρο το ερωτηματολόγιο λόγω της μεγάλης του έκτασης 

(είκοσι μία ερωτήσεις) και της πενταβάθμιας κλίμακάς  του (καθόλου – λίγο – αρκετά – πολύ- πάρα 

πολύ). Επιλέχθηκαν τελικά δεκαέξι (16) από τις είκοσι μία (21) ερωτήσεις, ενώ η  πενταβάθμια 

κλίμακα του ερωτηματολογίου μετατράπηκε σε τριτοβάθμια (καθόλου -λίγο-πολύ). Το απλοποιημένο 

ερωτηματολόγιο δόθηκε εκ νέου στους μαθητές και διαπιστώθηκε η λειτουργικότητά του. 

 

2.1.5 Διατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης 

Η βασική μας ερευνητική υπόθεση περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα, αν ένα συγκεκριμένο 

πρόγραμμα βασισμένο στις τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση  θα επιδρούσε θετικά 

στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών και μαθητριών της πρώτης τάξης του Δημοτικού 

σχολείου. 

 

2.1.6 Ερευνητική διαδικασία 

Μετά τη συλλογή των δεδομένων από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν τόσο στην πειραματική όσο 

και στην ομάδα ελέγχου, σχεδιάστηκαν οι δώδεκα παρεμβάσεις, οι οποίες διήρκησαν τέσσερις 

μήνες. Οι παρεμβάσεις ήταν εβδομαδιαίες, διάρκειας 45΄ και αφορούσαν αποκλειστικά την 

πειραματική ομάδα. Σε κάθε εργαστήριο υπήρχε καταγραφή παρατηρήσεων από την ερευνήτρια και  

την κριτική φίλη αντίστοιχα. 

Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων δόθηκαν ξανά τα αρχικά ερωτηματολόγια και στις δύο ομάδες 

(πειραματική και ομάδα ελέγχου). Στη συνέχεια ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων με τη 

χρήση μεικτών μεθόδων (ποιοτική και ποσοτική) που οδήγησε στη συλλογή αποτελεσμάτων και 

διατύπωση συμπερασμάτων. 
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2.1.7 Πειραματικό δείγμα 

Στη συγκεκριμένη έρευνα το δείγμα αποτέλεσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης ενός 

Δημόσιου Δημοτικού Σχολείο στο Ναύπλιο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προέρχονταν από μεσαία 

κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά στρώματα, ενώ σύμφωνα με τους δασκάλους τους, το 

μαθησιακό τους επίπεδο χαρακτηριζόταν ως αρκετά υψηλό.  

 Το Α΄2 περιλάμβανε τα υποκείμενα της πειραματικής ομάδας τα οποία συμμετείχαν στην 

πειραματική συνθήκη – σχεδιασμένες παρεμβάσεις- και αποτελούνταν από δεκαεπτά μαθητές/τριες 

εκ των οποίων οχτώ (8) αγόρια και εννέα (9) κορίτσια. Το Α΄1 διαμόρφωσε την ομάδα ελέγχου και 

αποτελούνταν από δεκαεννέα (19) μαθητές/τριες εκ των οποίων δέκα (10) αγόρια και εννέα (9) 

κορίτσια. Επισημάνουμε ότι τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου δεν πήραν μέρος σε κάποια 

πειραματική συνθήκη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν ηλικίας  έξι-επτά (6-7) ετών. 

 

2.1.8 Η πειραματική διαδικασία 

Η έρευνα διεξήχθη το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους 2018-2019. Η πρώτη μέτρηση έγινε τον 

Φεβρουάριο του 2019 και ο επανέλεγχος τον Μάιο του 2019. Η παρέμβαση διήρκησε  δώδεκα (12) 

εβδομάδες, κατά τις οποίες η πειραματική ομάδα συμμετείχε σε σενάρια δραστηριοτήτων σύμφωνα 

με τις τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση για μία διδακτική ώρα (45΄) την εβδομάδα.  

Οι παρεμβάσεις γίνονταν στη σχολική αίθουσα των παιδιών. Ως εκ τούτου, ο χώρος διαμορφωνόταν 

κατάλληλα κάθε φορά πριν την παρέμβαση και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναλάβαμε 

την ευθύνη επαναφοράς της τάξης στην πρότερη κατάστασή της. Στην άκρη της αίθουσας μας δόθηκε 

η άδεια από τη δασκάλα του τμήματος να δημιουργήσουμε μία γωνιά-βιβλιοθήκη, η οποία 

λειτούργησε ως δανειστική βιβλιοθήκη και παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Η 

δημιουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης κρίθηκε απαραίτητη, αφού δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη 

σχολική μονάδα. 

Για την κατασκευή της βιβλιοθήκης χρησιμοποιήθηκαν μία ομπρέλα, μία γλάστρα, ένα χρωματιστό 

καλάθι, μεταλλικά stands, ένα τραπεζομάντιλο και μαξιλαράκια για όλους τους μαθητές. Τα υλικά 

αυτά δημιούργησαν μία πρωτότυπη κατασκευή η οποία προκάλεσε το ενδιαφέρον των παιδιών. Στην 

πρώτη μας συνάντηση οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας της δανειστικής 

βιβλιοθήκης και της καρτέλας δανεισμού. 

Όλα τα εργαστήρια ακολουθούσαν ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό με αρχή, μέση και τέλος. Το πλαίσιο 

αυτό ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό για τους μαθητές και μαθήτριες της πρώτης δημοτικού οι οποίοι είχαν 

ανάγκη να γνωρίζουν την εξελικτική διαδικασία των συναντήσεών μας. Έτσι ένιωθαν μεγαλύτερη 

ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. 

Την αρχή αποτελούσε το στάδιο προθέρμανσης, κατά το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες 

καλούνταν να πάρουν μέρος σε ασκήσεις προετοιμασίας του σώματος, της φωνής, ενεργοποίησης 

της φαντασίας και των αισθήσεών τους. Το στάδιο αυτό αποτελούσε την αφετηρία των 

αυτοσχεδιασμών που ακολουθούσαν. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος πλαισιωνόταν από το 

στάδιο δραματοποιημένης αναπαράστασης, στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιουργούσαν 

ολόκληρες σκηνές που σχετίζονταν με τα βιβλία τα οποία είχαν επιλέξει από τη δανειστική 

βιβλιοθήκη της τάξης τους και είχαν διαβάσει, μέσω μιμικής, κουκλοθέατρου, και άλλα. Τα σενάρια 

αυτά στηρίζονταν σε διάφορες τεχνικές του θεάτρου, όπως ακίνητη εικόνα (still image), αντικείμενα 
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του ρόλου (objects of character), υλικά ανολοκλήρωτα (unfinished materials) και  θέατρο αγοράς 

(forum theater). 

Τέλος, οι παρεμβάσεις ολοκληρώνονταν με το στάδιο αξιολόγησης και αποφόρτισης, κατά το οποίο 

η ομάδα εξέφραζε τα συναισθήματά της και αποφορτιζόταν με τη βοήθεια χαλαρωτικής μουσικής, 

ενώ παράλληλα μία ομαδική αγκαλιά υπό τη μουσική υπόκρουση συγκεκριμένου πάντα τραγουδιού 

(αναφέρεται στο παράρτημα) σηματοδοτούσε το κλείσιμο των συναντήσεων αυτών. Λίγα λεπτά πριν 

χτυπήσει το κουδούνι για την αλλαγή ώρας, οι μαθητές επισκέπτονταν τη δανειστική βιβλιοθήκη 

σημειώνοντας πάντα την καρτέλα δανεισμού.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή, πως όταν θα γίνονταν οι 

συναντήσεις με την ερευνήτρια - εμψυχώτρια, θα ήταν «η ώρα του βιβλίου και του θεατρικού 

παιχνιδιού». Οι κανόνες στους οποίους συμφώνησαν αφορούσαν, κυρίως, στον τρόπο λειτουργίας 

της δανειστικής βιβλιοθήκης, στην οργάνωση της αίθουσας πριν και μετά τις συναντήσεις και στην 

τήρηση κάποιων συμφωνιών προκειμένου να κυλάει το πρόγραμμα ευχάριστα. Πιο συγκεκριμένα, 

το χτύπημα πέντε κουδουνισμάτων συμφωνήθηκε πως θα δήλωνε την έναρξη των εργαστηρίων με 

την ταυτόχρονη δημιουργία ενός κύκλου από την ομάδα.  

Πριν την πρώτη παρέμβαση, η εμψυχώτρια επισκέφθηκε την αίθουσα και τη διαμόρφωσε κατάλληλα 

ώστε οι μαθητές μπαίνοντας να νιώσουν πως κάτι διαφορετικό θα συνέβαινε. Η εμψυχώτρια 

δημιούργησε τον χώρο της καινούργιας δανειστικής βιβλιοθήκης, ενώνοντας δύο θρανία τα οποία 

κάλυψε με ένα χρωματιστό ύφασμα.  Πάνω στα θρανία τοποθέτησε μία ομπρέλα με έντονα χρώματα 

και διάφορα διακοσμητικά στοιχεία. Τέλος, ακούμπησε ένα ψάθινο καλάθι και μερικά μεταλλικά 

σταντ στα οποία αργότερα με τη βοήθεια των μαθητών και μαθητριών θα τοποθετούνταν τα βιβλία. 

Έγινε προσπάθεια καθ’ όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών 

τόσο με τις εναλλαγές των ασκήσεων και τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και με τις 

κατασκευές, οι οποίες ήταν ενταγμένες σχεδόν σε κάθε σενάριο και αντιμετωπίστηκαν κάθε φορά με 

περίσσιο ενθουσιασμό 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Κατά την ερευνητική διαδικασία συλλέχτηκαν τα ποσοτικά δεδομένα μας μέσω της εξαρτημένης 

μεταβλητής- της φιλαναγνωσίας- και τα ποιοτικά μας δεδομένα μέσω του ημερολογίου καταγραφής 

παρατηρήσεων των δώδεκα παρεμβάσεων στην πειραματική ομάδα, από την ερευνήτρια, καθώς 

επίσης και τις σημειώσεις του κριτικού φίλου. Με τη διαδικασία της τριγωνοποίησης των δεδομένων 

αυτών ολοκληρώθηκε η ερευνητική διαδικασία. Τα ποσοτικά αποτελέσματα δεν έδειξαν να υπάρχει 

διαφορά μεταξύ των ομάδων, γεγονός το οποίο δικαιολογείται από τον μικρό αριθμό του δείγματος 

και την περιορισμένη χρονική διάρκεια της έρευνας.  Όσον αφορά τα ποιοτικά αποτελέσματα 

καταγράφηκαν από την ερευνήτρια και την κριτική φίλη σημαντικές παρατηρήσεις. 

Τόσο από την ερευνήτρια όσο και από την κριτική φίλη παρατηρήθηκε πως τα παιδιά είχαν ελάχιστη 

έως καμία πρότερη επαφή με το εξωσχολικό βιβλίο και με την έννοια της βιβλιοθήκης. Πιο 

συγκεκριμένα, τα παιδιά θεωρούσαν ότι ο όρος βιβλιοθήκη παραπέμπει μόνο στο έπιπλο. 

Αντίστοιχα, ελάχιστη ήταν και η επαφή τους με τις θεατρικές τέχνες. Παρόλα αυτά από την έναρξη 

έως τη λήξη των εργαστηρίων,  οι μαθητές/τριες ήταν ενθουσιασμένοι/ες τόσο με τον καινούργιο 

κόσμο των βιβλίων που ανακάλυπταν όσο και με τα θεατρικά παιχνίδια. 
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Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα της Α δημοτικού χαρακτηριζόταν από 

όλους τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, ως απείθαρχο και μη 

συνεργάσιμο, ενώ απουσίαζε το πνεύμα ομαδικότητας, από τα πρώτα κιόλας εργαστήρια 

παρατηρήθηκε ο δημιουργικός χαρακτήρας των μαθητών/τριών και η ανάγκη τους για αυτοέκφραση. 

Επισημαίνουμε, ακόμη, ότι οι μαθητές/μαθήτριες έστησαν με μεγάλο ενθουσιασμό μέσα από το 

θεατρικό παιχνίδι τη δική τους δανειστική βιβλιοθήκη, την οποία αγάπησαν και ανυπομονούσαν να 

επισκεφθούν. 

Τα αρχικά μουσικοκινητικά και θεατρικά παιχνίδια ενεργοποιούσαν τις αισθήσεις των 

μαθητών/μαθητριών, προετοιμάζοντάς τους/τες παράλληλα για το κύριο μέρος του εργαστηρίου. 

Μετά τη δεύτερη συνάντηση οι μαθητές/μαθήτριες συνειδητοποίησαν πως το βασικό μέρος των 

εργαστηρίων σχετιζόταν με τα βιβλία τα οποία είχαν επιλέξει να δανειστούν και να διαβάσουν (μόνοι 

τους ή και με τη βοήθεια των γονέων τους). Με τον τρόπο αυτό η συμμετοχή τους υπήρξε πιο ενεργή, 

ενώ έντονη ήταν και η επιθυμία τους να παρουσιάσουν στην εκάστοτε συνθήκη που είχε 

δημιουργηθεί (κουκλοθέατρο, παντομίμα, θέατρο της αγοράς κ.α.) το δικό τους βιβλίο.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σταδιακά άλλαξαν συμπεριφορά, συνεργάζονταν χωρίς έντονες 

διαφωνίες, σε τυχαίες ομάδες, παρακολουθούσαν τους συμμαθητές/συμμαθήτριές τους, 

επιβραβεύοντάς τους, ενώ παράλληλα μοιράζονταν με ευκολία τα διάφορα υλικά που χρειάζονταν 

στις εβδομαδιαίες κατασκευές μας. 

Παρατηρήθηκε, επίσης, η καλλιέργεια μιας συνειδητής επιλογής βιβλίων από τη δανειστική 

βιβλιοθήκη, ενώ αναπτύχθηκε μια ευαισθησία ως προς τη μεταχείρισή τους. Οι μαθητές/μαθήτριες 

έμαθαν ότι σε ένα βιβλίο συμμετέχουν πολλά άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων, πληροφορία η 

οποία τους/τις έκανε να συνειδητοποιήσουν και να εκτιμήσουν τη συμβολή όλων αυτών των ατόμων 

που συμμετέχουν στη δημιουργία του –συγγραφέα, εικονογράφο, εκδοτικό οίκο-, ενώ δεν ήταν λίγες 

οι φορές που τους ανέφεραν.  

Τα παιχνίδια ρόλων καλλιέργησαν την εκφραστικότητα των μαθητών/τριών, τον προφορικό λόγο και 

τη φαντασία τους. Αναπτύχθηκε, επίσης, ο αναστοχασμός, μέσω του οποίου εξέφραζαν τα 

συναισθήματά τους, τα οποία  συνέδεαν πάντα με το βιβλίο.  

Κάποιες ενδεικτικές δηλώσεις των μαθητών/τριών είναι: «Θα διαβάσω το βιβλίο και δε θα έχω 

εφιάλτες το βράδυ», «Ταξίδεψα σε έναν κόσμο παραμυθένιο και είχα για φίλο μου αυτό το βιβλίο.», 

«Το καλύτερο είναι όταν κάνουμε αληθινούς τους ήρωες των βιβλίων και παίζουμε θέατρο».  

Καθώς τα εργαστήρια προχωρούσαν, ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν συγκινητικός. Η επιθυμία 

τους να επισκεφτούν τη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης και να μοιραστούν τα βιβλία που 

δανείζονταν με την υπόλοιπη ομάδα, μέσω κάποιας θεατρικής τεχνικής, συνεχώς αυξανόταν. 

Παράλληλα, οι μαθητές/μαθήτριες ανέπτυξαν μία ώριμη συμπεριφορά και στάση απέναντι στον 

δανεισμό των βιβλίων. Συμπλήρωναν τις καρτέλες δανεισμού και επέστρεφαν τα βιβλία σε άριστη 

κατάσταση. 

Μέσω των εργαστηρίων φάνηκε, επίσης, ότι ενισχύθηκε το αίσθημα συνεργασίας και σεβασμού 

μεταξύ των μαθητών/μαθητριών. Οι τυχαίες ομάδες που δημιουργούνταν έδωσαν τη δυνατότητα 

στα παιδιά να γνωριστούν καλύτερα. Χαρακτηριστικά, η δασκάλα του τμήματος ανέφερε: 

«Παρατηρώ στα διαλείμματα μεγαλύτερες ομάδες παιδιών να παίζουν. Σαν να γνωρίστηκαν τώρα».  
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3. Συμπεράσματα 

Η έρευνά μας, ανέδειξε το εκπαιδευτικό δράμα που επικρατεί στο θέμα της φιλαναγνωσίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο, που ενδεχομένως να ισχύει και σε πολλά άλλα σχολεία της χώρας μας. Η 

παρούσα μελέτη είναι από τις ελάχιστες έρευνες στην Ελλάδα που επιχείρησαν να συσχετίσουν τη 

σύνδεση της φιλαναγνωσίας με τη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, ορίζοντας ως εξαρτημένη 

μεταβλητή τη φιλαναγνωσία. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η διαδικασία της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε μέσω ενός πειραματικού προγράμματος σε δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια 

του ωρολογίου προγράμματος (στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης), χωρίς να παρακωλύει την 

καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Τα μέσα συλλογής δεδομένων προσαρμόστηκαν, ώστε να είναι 

κατάλληλα για την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν  

και όλη η πειραματική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν να υπάρχει σχέση μεταξύ της δραματικής τέχνης 

στην εκπαίδευση και της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, αφού οι μετρήσεις των μέσων όρων της 

ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας πριν και μετά τις παρεμβάσεις δεν παρουσίασαν 

αξιόλογες μεταβολές. Τα αποτελέσματα αυτά, δικαιολογούνται τόσο για τον λόγο ότι τα δείγματα 

των μαθητών/τριών ήταν μικρά όσο και για το ότι ήταν περιορισμένη η χρονική διάρκεια της έρευνας. 

Ενδεχομένως, μία αντίστοιχη έρευνα μεγαλύτερης διάρκειας να έδινε διαφορετικά και ίσως 

θετικότερα αποτελέσματα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας μας, τα οποία 

συλλέχθηκαν τόσο από τις παρατηρήσεις της κριτικής φίλης όσο και από την ίδια την ερευνήτρια-

εμψυχώτρια. Τα ποιοτικά αυτά ευρήματα επιβεβαίωσαν την αρχική μας υπόθεση, η οποία 

στηρίχθηκε στο ότι η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μέσο καλλιέργειας της 

φιλαναγνωσίας. Παράλληλα, τα ευρήματα επιβεβαίωσαν το ότι καλλιεργήθηκε έμμεσα και η 

διαμόρφωση θετικών στάσεων και συνέβαλε στο να αγαπήσουν οι μαθητές και μαθήτριες το 

εξωσχολικό βιβλίο και τη δανειστική βιβλιοθήκη.  

Συμπτύσσοντας τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας μας μπορεί να επισημανθεί ότι οι 

μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια των θεατροπαιδαγωγικών παρεμβάσεων, έδειξαν να 

απολαμβάνουν τον χώρο της βιβλιοθήκης, ενώ απέκτησαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξοικείωση για 

τον τρόπο αναζήτησης ενός βιβλίου. Επιπρόσθετα, αυξήθηκαν τα κίνητρα των μαθητών/τριών για το 

διάβασμα, αφού διαπίστωσαν την ευχαρίστηση που αντλούσαν μέσα από αυτό. Τα 

θεατροπαιδαγωγικά σενάρια που δημιουργήθηκαν έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές και 

μαθήτριες να εκφραστούν ελεύθερα και να επικοινωνήσουν μέσα σε έναν χώρο που η αρχική τους 

σύμβαση όριζε τον αλληλοσεβασμό. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε ένα πολύ  θετικό κλίμα, το οποίο 

βοήθησε στην ενεργοποίηση και συγκέντρωση της προσοχής των μαθητών και μαθητριών, ενώ 

παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι το κλίμα που διαμορφώθηκε συνετέλεσε στο να αποβάλουν το άγχος 

και την ένταση της ημέρας όλοι οι μαθητές και μαθήτριες  που συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα. 

Ταυτόχρονα, τα παιχνίδια εμπιστοσύνης και συνεργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των δραστηριοτήτων και τεχνικών της παρέμβασης ενίσχυσαν την ομαδικότητα, τη συνοχή και τη 

λήψη συλλογικών αποφάσεων των μαθητών και μαθητριών, ενώ ανέβασαν και ενίσχυσαν το κέφι 

και την ενέργεια όλης της ομάδας. Μέσω του προτεινόμενου προγράμματος οι μαθητές και 

μαθήτριες συνειδητοποίησαν ότι το διάβασμα ενός βιβλίου έχει πολλαπλές ωφέλειες, αφού μπορεί 

να αποτελέσει έναυσμα για παιχνίδι, για δραματοποίηση, αλλά και για λεχτική και συναισθηματική 
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αυτοέκφραση. Οι λόγοι αυτοί δημιούργησαν τις προϋποθέσεις όχι μόνο για την αποδοχή  της 

λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης που ίσχυσε κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, αλλά και 

την εδραίωση της, δεδομένου ότι τέθηκε ένα έντονο και συλλογικό αίτημα των μαθητών και 

μαθητριών για τη συνέχιση της λειτουργίας της μέσα στην τάξη. Η ελεύθερη επιλογή βιβλίων από 

τους μαθητές και μαθήτριες σε συνδυασμό με τη μετέπειτα ενασχόληση με αυτό, μέσω των τεχνικών 

της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση, αποτέλεσαν κίνητρο προώθησης της φιλαναγνωσίας για 

τους/τις συγκεκριμένους/νες  μαθητές και μαθήτριες. 

Η δραματική τέχνη, η οποία παρέχει τα «εργαλεία» στους εκπαιδευτικούς να συναγωνιστούν τη 

ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της εποχής, οφείλει να αποτελέσει ένα ισχυρό και αδιάσπαστο μέρος 

του αναλυτικού προγράμματος. Τέτοιου είδους ενότητες και διαδικασίες  του προγράμματος 

σπουδών αφιερωμένες στη δραματική τέχνη και στις θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες  και 

παρεμβάσεις, οφείλουν να διατρέχουν εγκάρσια όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Η διαδικασία αυτή 

θα  συμβάλει από το ένα μέρος στο να καταστήσει τα σχολικά αντικείμενα πιο εύπεπτα και ευχάριστα 

και από το άλλο θα στοχεύσει στην καλλιέργεια των δια βίου μαθητών και μαθητριών και κατ’ 

επέκταση των δια βίου αναγνωστών. 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο ζήτημα της ενεργοποίησης των μαθητών των ΕΠΑΛ, μέσω 

δημιουργικών δραστηριοτήτων. Στόχος της εκπαιδευτικής έρευνας πεδίου στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ με 

θέμα «Γνωρίζω τους συμμαθητές μου» ήταν η λειτουργική ένταξη των μαθητών στη σχολική 

κοινότητα. Παράλληλος στόχος η επαφή με τις πραγματικές παραμέτρους μιας έρευνας και η 

απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και αναγκαίων γνώσεων από πολλούς επιστημονικούς τομείς 

για την ολοκλήρωση και παρουσίασή της σε κοινό. Ως εργαλείο της έρευνας δημιουργήθηκε 

ερωτηματολόγιο τριάντα ερωτήσεων που συμπληρώθηκε από όλους τους μαθητές του σχολείου. 

Από αυτή την καινοτόμο δραστηριότητα προέκυψαν σημαντικά μορφωτικά οφέλη για τους μαθητές 

με τη μαθησιακή κινητοποίηση και την ενεργή εμπλοκή τους στην ενταξιακή εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι παιδαγωγικές αρχές της συνεργασίας, της αναγνώρισης της διαφορετικότητας και της  

αλληλεγγύης, της αυτενέργειας, της αυτοπεποίθησης και υπευθυνότητας μέσα στην ομάδα, καθώς 

και το ίδιο το αντικείμενο της έρευνας, συνέτειναν στη συμφιλιωτική προσέγγιση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των μαθητών υπό το πρίσμα κοινωνικών, μορφωτικών και οικονομικών 

παραγόντων, προηγούμενης σχολικής πορείας και συνθηκών ζωής . 

 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική εκπαίδευση, προφίλ μαθητών, ενεργοποίηση, έρευνα πεδίου  

 

Εισαγωγή 

Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει σε πολύ μικρό βαθμό απασχολήσει την εκπαιδευτική 

έρευνα. Τα επαγγελματικά σχολεία, «η αθέατη όψη της εκπαίδευσης», ήταν το αντικείμενο της 

έρευνας που εκπονήσαμε με τους μαθητές της Α΄ τάξης, τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της Ζώνης 

Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (2016/17) στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Προσεγγίσαμε τη 

μαθητική κοινωνία στην οποία και οι ίδιοι ανήκουν, αποτυπώνοντας βασικά χαρακτηριστικά της 

μέσα από μια έρευνα πεδίου. 

Ο μαθητικός πληθυσμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατά προσέγγιση το ένα τρίτο του 

συνολικού στο δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας, ακολουθεί μια αφανή πορεία διαγράφοντας μια 

σχολική τροχιά που διαφέρει ως προς τα σημεία εκκίνησης και τις θέσεις άφιξης σε σχέση με το 

μαθητικό πληθυσμό της γενικής εκπαίδευσης. Σπανίζουν οι έρευνες που αποκαλύπτουν πτυχές του 

κόσμου των απόψεων των μαθητών αυτών. Συνήθως «διαφεύγουν από τη σκέψη» όσων συγκροτούν 

τον επίσημο λόγο για την εκπαίδευση, υπάρχουν «ξεχασμένοι» και αποτελούν μια άγνωστη κοινωνία 

για το ευρύ κοινό. 

«Γνωρίζω τους συμμαθητές μου» ήταν ο τίτλος της εργασίας με στόχο τη βαθύτερη γνωριμία με τους 

συμμαθητές, την προώθηση της αλληλοκατανόησης, της αλληλεγγύης και της ομαλότερης ένταξης 
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στη σχολική κοινότητα. Το θέμα επιλέχθηκε στη βάση της θεώρησης αυτού που ο Βourdieu αποκαλεί 

«αυταπάτη της άμεσης γνώσης» (Bourdieu, 1980), δηλαδή να νομίζουμε ότι γνωριζόμαστε λόγω της 

καθημερινής εγγύτητας. 

Σκοπός της εργασίας μας ήταν η ενεργοποίηση και λειτουργική ένταξη των μαθητών στη σχολική 

κοινότητα. Παράλληλα στόχευε να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τις πραγματικές παραμέτρους 

μιας έρευνας και αντιμέτωπους με την αναγκαιότητα απόκτησης ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και 

αναγκαίων γνώσεων από πολλούς επιστημονικούς τομείς για την ολοκλήρωση και την παρουσίασή 

της. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εκπαίδευσης  

Τα επαγγελματικά σχολεία, σε όλες τις μορφές που έχουν πάρει στη διάρκεια της ιστορίας τους μέσω 

πολυάριθμων νομοθετικών ρυθμίσεων ενσωματώνουν ένα σύνολο γνωρισμάτων, τα οποία εκτιμώ 

ότι τους προσδίδουν και τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Είναι πιο προσιτά – θελκτικά για τα παιδιά 

από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα τα οποία προσπαθούν να συγκεράσουν επιτακτικές οικονομικές 

ανάγκες με το σχολείο. Κι αυτό διότι είναι λιγότερο απαιτητικά από εκπαιδευτικής πλευράς και 

παρέχουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ταυτόχρονα με κάποιο 

επαγγελματικό εφόδιο σε διάστημα συντομότερο από εκείνο που προϋποθέτει η φοίτηση στη γενική 

εκπαίδευση. Έτσι, αποτελούν μια διέξοδο γι’ αυτά (Παπαλεωνίδα, 2008). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα επαγγελματικά σχολεία απευθύνθηκαν σε συγκεκριμένα τμήματα του 

πληθυσμού και προσείλκυσαν κατά κανόνα μαθητές με τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα: χαμηλή κοινωνική και μορφωτική προέλευση, επαγγελματική δραστηριοποίηση 

παράλληλα με το σχολείο, απουσία στήριξης από την οικογένεια στη σχολική μάθηση , χαμηλή 

σχολική επίδοση, έλλειψη μαθητικής κουλτούρας, χρονική καθυστέρηση στη σχολική καριέρα και 

κατά συνέπεια μεγαλύτερη σχολική ηλικία από την προσιδιάζουσα στην τάξη φοίτησης. 

Παρουσιάζουν σε υψηλό ποσοστό μαθησιακές δυσκολίες -πιστοποιημένες ή μη- και έχουν γνωστικά 

κενά. Στην πλειονότητά τους χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση και περιορισμένες 

φιλοδοξίες κοινωνικής επιτυχίας (Παπαλεωνίδα και Μπεχράκης, 2008). 

Σε αυτή την εκπαιδευτική κατεύθυνση τα κίνητρα επιλογής είναι πολύ συγκεκριμένα. Η χαμηλή 

κοινωνικοοικονομική θέση της οικογένειας υπαγορεύει σχέδιο σπουδών μικρής διάρκειας και 

γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας. «Οι κυριαρχημένοι», όπως εύστοχα επισημαίνει ο P. Bourdieu, 

«ρυθμίζουν τις προσδοκίες με βάση τις προοπτικές τους [...] αναπαράγοντας στην ετυμηγορία που 

εκφέρουν για τους ίδιους, την ετυμηγορία που εκφέρει γι’ αυτούς η οικονομία» (Bourdieu κ.ά., 1980; 

Bourdieu, 1999). 

Ο καθηγητής στο επαγγελματικό σχολείο βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με την ανάγκη να 

διαφοροποιεί δραστικά το «τι και πώς» διδάσκει, προκειμένου να επιτύχει μια στοιχειώδη 

αποτελεσματικότητα, με δεδομένη την ακαταλληλότητα ή και την ανυπαρξία των σχολικών 

εγχειριδίων καθώς και την απουσία της αναγκαίας μέριμνας από την πολιτεία. Οι μαθητές, στην 

πλειονότητά τους, «αρνούνται» να παρακολουθήσουν τη διαδικασία του μαθήματος αν κάτι δεν τους 

προσελκύσει, δεν τους συγκινήσει, δεν διαβάζουν ούτε από τυπική υποχρέωση, ενώ αντίθετα οι 

περισσότεροι μαθητές των γενικών λυκείων έχουν εμπεδώσει την πειθαρχία της προετοιμασίας στο  

σπίτι, της αυτονόητης παρουσίας στο σχολείο και μάλιστα με τα προβλεπόμενα (τσάντα, τετράδια, 
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βιβλία, στυλό). Τίποτα απ’ αυτά δεν είναι αυτονόητο στο επαγγελματικό σχολείο (Χατζηαναστασίου, 

2001). Ο καθηγητής καλείται να παρέμβει ενεργητικά προκειμένου να αποκαταστήσει τη σχέση του 

μαθητή με το σχολείο, ως κοινωνικό χώρο. 

Συντελεστές της εργασίας – εργαλείο της έρευνας 

Οι συντελεστές της εργασίας μας ήταν οι δεκατέσσερις μαθητές ενός τμήματος της Α΄ τάξης του 

ΕΠΑ.Λ. εκ των οποίων τέσσερις με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες.  

Δημιουργήσαμε σταδιακά, συνεργαζόμενοι μέσα στην τάξη, το ερωτηματολόγιο – εργαλείο της 

έρευνας. Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες που σκιαγραφούν το προφίλ των μαθητών, 

τις συνθήκες ζωής τους, την προηγούμενη πορεία τους, τους λόγους επιλογής της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, το τι προσδοκούν από το σχολείο και πώς βλέπουν το μετά.  

Περιέλαβε τελικά τριάντα ερωτήσεις, κυρίως κλειστές (απλές και πολλαπλής επιλογής), οι οποίες 

κατανεμήθηκαν σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες για την 

επεξεργασία τους. 

Θεματικές ενότητες ερωτηματολογίου 

• Σπίτι – οικογένεια μαθητή – σχολική πορεία και μάθηση 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών -βιολογικά, κοινωνικά, 

οικονομικά και γεωγραφικά- οικογενειακά χαρακτηριστικά, συνθηκών ζωής, προηγούμενης σχολικής 

πορείας και άλλα στοιχεία που με τη συζήτηση στην τάξη εκτιμήσαμε ότι μπορεί να σχετίζονται με τη 

σχολική μάθηση, όπως χρόνος μελέτης, βοήθεια στα μαθήματα και βαθμός κατανόησης της 

γλώσσας. 

• Ελεύθερος χρόνος μαθητή 

Η ενότητα αυτή διερευνά τις πολιτιστικές πρακτικές, τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες των 

μαθητών κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια επιπλέον εικόνα για τον 

τρόπο ζωής των μαθητών, τις δυνατότητες για διασκέδαση και τις συνήθειές τους. 

• Επιλογή επαγγελματικού λυκείου – σχέση με εργασία / επάγγελμα 

Στην ενότητα αυτή καταγράψαμε τα πιθανά αίτια επιλογής της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τις 

προσδοκίες και τις προοπτικές των μαθητών. Επίσης, ζητήσαμε πληροφορίες σχετικά με την 

επαγγελματική απασχόληση των μαθητών παράλληλα με τη φοίτηση στο σχολείο και τις μελλοντικές 

σπουδές. 

• Επιθυμητά χαρακτηριστικά γνωρίσματα καθηγητή 

Η τελευταία ενότητα ζητούσε μια καταρχήν άποψη των μαθητών για το τι ζητούν από τον καθηγητή 

και τι δε θα ήθελαν καθόλου να κάνει, επιλέγοντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά και πρακτικές.  

Αποτελέσματα-Ανάλυση-Σχολιασμός 

Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε από ομάδα μαθητών του τμήματος στις τάξεις και συμπληρώθηκε 

παρουσία τους στο πλαίσιο μιας διδακτικής ώρας. Συγκεντρώθηκαν εξήντα ερωτηματολόγια τα 

οποία επεξεργαστήκαμε με το λογισμικό επεξεργασίας πινάκων Excel. 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας επιβεβαιώνουν ορισμένα «σταθερά» χαρακτηριστικά του 

μαθητικού πληθυσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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• Το «αρσενικό» γένος, η μεγαλύτερη από την προσιδιάζουσα στην τάξη φοίτησης σχολική ηλικία 

των μαθητών και η επαγγελματική δραστηριοποίηση παράλληλα με το σχολείο.  

Το 56% των μαθητών είναι αγόρια, παρότι οι δύο τουλάχιστον από τους τρεις τομείς του σχολείου 

δεν θα χαρακτηρίζονταν στερεοτυπικά «αντρικοί». Από τη σχετική με την επαγγελματική εκπαίδευση 

βιβλιογραφία προκύπτει η απροθυμία των οικογενειών να στείλουν τα παιδιά τους σε επαγγελματικά 

σχολεία που γίνεται εντονότερη όταν πρόκειται για κορίτσια. Οι γονείς θα το σκεφτούν διπλά για να 

στείλουν το κορίτσι τους στο επαγγελματικό σχολείο. Ορισμένοι λόγοι είναι: ο «αντρικός» 

χαρακτήρας πολλών ειδικοτήτων, το χαμηλό κοινωνικό γόητρο, η κρατούσα αντίληψη ότι είναι 

υποβαθμισμένα σχολεία και συγκεντρώνουν τους «προβληματικούς» μαθητές, ο μικρότερος βαθμός 

επαγγελματικής δραστηριοποίησης των κοριτσιών σε νεαρή ηλικία και η μεγαλύτερη  επιμέλεια στα 

μαθήματα. Ένα σημαντικό ποσοστό μαθητριών είναι ενήλικες γυναίκες εργαζόμενες που χρειάζονται 

το απολυτήριο ή και το πτυχίο για την βελτίωση της θέσης εργασίας τους, αρκετές δε από αυτές είναι 

και μητέρες που δεν είχαν τελειώσει το λύκειο (Σιδηροπούλου 1991, Σιδηροπούλου – Δημακάκου 

1997, Παπαλεωνίδα 2008). 

 

Σχήμα 1: Ηλικία μαθητή   Σχήμα 2: Σχολική καθυστέρηση 

Ενώ το 76% φοιτά στις Α’ και Β’ τάξεις μόνο το 50% είναι 14-16 ετών. Το 26% των μαθητών έχει 

σχολική ηλικία μεγαλύτερη από αυτή που  προσιδιάζει στην τάξη φοίτησης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί 

στο ότι το 27% έχει χάσει τουλάχιστον μια χρονιά στο σχολείο, από απουσίες ή χαμηλή επίδοση λόγω 

μαθησιακών δυσκολιών, και το 15% έχει χρειαστεί να διακόψει τη φοίτησή του για εργασία ή άλλο 

οικογενειακό λόγο. Το 25% των μαθητών εργάζεται παράλληλα με το σχολείο, παρότι αυτό είναι 

πρωινό. Το 15% των μαθητών έχει διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες.  

• Τα υψηλά ποσοστά αλλοδαπών μαθητών και ανεργίας στο σπίτι.  

Το 37% των μαθητών έχει γεννηθεί εκτός Ελλάδας και το 62% έχει τουλάχιστον ένα γονέα αλλοδαπό. 

 

 

Σχήμα 3: Εργασία γονέων  Σχήμα 4: Συμβίωση με γονείς  
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Στο 20% των οικογενειών είναι άνεργοι και οι δύο γονείς, στο 34% ο ένας, ενώ σε λιγότερα από τα 

μισά σπίτια εργάζονται και οι δύο γονείς, χωρίς να διευκρινίζεται η διάρκεια, το είδος της 

απασχόλησης και η αμοιβή. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι μόνο το 60% των μαθητών κατοικεί 

με τους δύο γονείς του, το 26% με τον ένα και το 14% με κανένα γονέα.  

• Τα προβλήματα κατάκτησης της γλώσσας. Το πολύ χαμηλό ποσοστό πιστοποιημένης γνώσης μιας 

ξένης γλώσσας. Η σπανιότητα μαθητικής κουλτούρας και υποστήριξης στη μάθηση από την 

οικογένεια. 

Η γλώσσα των σχολικών βιβλίων και του καθηγητή δυσκολεύει το 32% των μαθητών, γεγονός που 

καταδεικνύει ότι η γλώσσα δεν έχει πλήρως κατακτηθεί. Παρότι οι μισοί μαθητές είναι μεγαλύτεροι 

από 17 ετών και το 23% είναι ενήλικες, μόνο το 25% έχει πάρει κάποιο πτυχίο σε μια ξένη γλώσσα. 

Το αντίστοιχο ποσοστό για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων σύμφωνα με συγκριτική έρευνα του 

Παρατηρητηρίου Μετάβασης στην Αγορά Εργασίας είναι 77% (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2008). 

 

Σχήμα 5: Μελέτη στο σπίτι   Σχήμα 6: Βοήθεια στα μαθήματα 

Το 71% των μαθητών αφιερώνει από καμία έως μία το πολύ ώρα την ημέρα για μελέτη στο σπίτι. 

Μόνο το 13% δηλώνει ότι ασχολείται πάνω από 2 ώρες την ημέρα. 

Το 64% δεν έχει καμία βοήθεια στα μαθήματα και μόνο το 20% πηγαίνει σε φροντιστήριο (12%) ή 

κάνει ιδιαίτερα μαθήματα (8%), ή έχει ειδική εκπαιδευτική φροντίδα από εξειδικευμένους 

εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.  Το 15% έχει κάποια βοήθεια από 

ανθρώπους του περιβάλλοντός του. 

Οι πολιτιστικές πρακτικές του ελεύθερου χρόνου των μαθητών είναι μικρού κόστους και 

πραγματοποιούνται κυρίως μέσα στο χώρο του σπιτιού μέσω smart phones, tablets ή τηλεόρασης 

(ακρόαση μουσικής, ηλεκτρονικά παιχνίδια, facebook, πλοήγηση στο internet, ταινίες DVD και 

τηλεθέαση). Έξω βγαίνουν κυρίως για βόλτες. 

 

 

Σχήμα 7-8: Οι επικρατέστερες πρακτικές του ελεύθερου χρόνου και οι λιγότερο συχνές  
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Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές στον ελεύθερο χρόνο τους ακούνε μουσική και ασχολούνται 

με ηλεκτρονικά παιχνίδια και internet. Ελάχιστοι πηγαίνουν σινεμά ή εκδρομές (7%- 5%) και κανένας 

(0%) σε θέατρο, μουσείο, αρχαιολογικούς χώρους, ωδείο, σχολή χορού ή ζωγραφικής. Μόνο το 13% 

διαβάζει εξωσχολικά βιβλία και θυμίζουμε επίσης ότι το 13% είχε απαντήσει ότι μελετά στο σπίτι 

περισσότερο από δύο ώρες την ημέρα. 

Οι επικρατέστεροι λόγοι επιλογής του ΕΠΑΛ είναι η απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας, η αποφυγή 

«δύσκολων» μαθημάτων και η ευκολότερη απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου. Μόνο το 13% επιλέγει 

το ΕΠΑΛ γιατί «του αρέσει η ειδικότητα» ή και «για να εισαχθεί ευκολότερα σε ΤΕΙ». Έρευνα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους απόφοιτους της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης έδειξε 

ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δε συνδέεται αποτελεσματικά με την αγορά εργασίας. Η 

απορρόφηση των αποφοίτων είναι χαμηλή και η ετεροαπασχόληση υψηλή. Περίπου επτά χρόνια 

μετά την αποφοίτηση μόνο το 25% των αποφοίτων ΤΕΕ απασχολείται στην ειδικότητά του (ΥΠΕΠΘ-

ΠΙ, 2008). Η μαθητική διαρροή στην ΤΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό 20% έναντι του 3-4% στο γενικό λύκειο 

-ένας στους πέντε μαθητές δεν ολοκληρώνει τις σπουδές του (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2007). 

Τα τρία σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός καθηγητή, για τους μαθητές, είναι: να εξηγεί με απλό 

τρόπο το μάθημα - να δίνει βοηθητικές σημειώσεις, να είναι φιλικός με τους μαθητές και πρόθυμος 

να απαντάει στις ερωτήσεις τους. Ενώ, το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας καθηγητής είναι να 

προσβάλλει και να μειώνει τους μαθητές (68%).  

 

 

Σχήμα 9: Επιθυμητά γνωρίσματα καθηγητή Σχήμα 10: Το χειρότερο που μπορεί να κάνει 

Σκιαγραφώντας μια αρχική εικόνα του επιθυμητού καθηγητή… 

 

Μετά το ΕΠΑΛ, η πλειονότητα των μαθητών(54%) επιθυμεί να συνεχίσει σπουδές στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, κατά κύριο λόγο σε ΤΕΙ. Μάλιστα, το 73% απαντά ότι θα πήγαινε και σε άλλη πόλη να 

σπουδάσει. Όμως, το 84% θεωρεί απαραίτητο να εργάζεται παράλληλα με όποιες σπουδές κάνει 
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μετά το ΕΠΑΛ. Ήδη, παράλληλα με το σχολείο εργάζεται το 25% των μαθητών, παρότι αυτό είναι 

πρωινό. 

 

Εργάζεσαι; 
 

Ναι 14 25% 

Όχι 42 75% 

Σύνολο 56 100% 
 

Θα εργάζεσαι παράλληλα με σπουδές; 

Ναι 46 84% 
 

Όχι 9 16% 
 

Σύνολο 55 100% 
  

Σχήμα 11: Εργασία παράλληλα με τη φοίτηση στο σχολείο και με ενδεχόμενες σπουδές  

Η εργασία κατά τη διάρκεια της φοίτησης δημιουργεί χαμηλή εμπλοκή με το σχολείο. Σύμφωνα με 

έρευνα του Παρατηρητηρίου Μετάβασης στην Αγορά Εργασίας, το 55% των αποφοίτων ΤΕΕ δεν είχε 

μετά την αποφοίτηση από το επαγγελματικό λύκειο καμία εμπλοκή σε προγράμματα εκπαίδευσης, 

το 15% εισήχθη σε ΤΕΙ, αλλά μόνο το 40% από αυτούς είχε αποφοιτήσει 6,5 χρόνια μετά την εισαγωγή 

του (ΥΠΕΠΘ -ΠΙ, 2008). 

Μετά από πολλαπλές αναγνώσεις των ερευνητικών ευρημάτων, αναδύθηκε:  

 

Η επιθυμία για συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια, αν συνεκτιμηθεί με τη δηλωμένη 

αναγκαιότητα παράλληλης εργασίας λόγω αδυναμίας στήριξης από την οικογένεια, για τη 

συντριπτική πλειονότητα εκφράζει μάλλον μια ελπίδα που ακόμα δεν έχει εγκαταλειφθεί, έναν 

ευσεβή πόθο. 

Συμπεράσματα-Σημαντικές επιτεύξεις 

Ολοκληρώνοντας ένα σύνθετο παιδαγωγικό έργο (νοητικό και βιωματικό), με επίκεντρο το μαθητή, 

πολλές ήταν οι μαθησιακές επιτεύξεις. Θα αναφερθώ στις σημαντικότερες.  

Πετύχαμε την ενεργοποίηση των μαθητών!  

Παρά τις υπαρκτές δυσκολίες εκπόνησης μιας εργασίας με πραγματικά δεδομένα στο πλαίσιο του 

σχολείου, παρά το έλλειμμα συνεργατικής κουλτούρας, αναπτύχθηκε η αλληλοβοήθεια και ο 

συντονισμός, καταλήγοντας σε ένα ολοκληρωμένο προϊόν που εκδόθηκε σε ένα τεύχος 20 σελίδων, 

αναρτήθηκε στον ιστότοπο του σχολείου και παρουσιάστηκε -με σεβασμό, συνεργασία και 
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συντονισμό μικροομαδικά- σε δύο ημερίδες και ένα συνέδριο -με πολλές δυσκολίες και επιφύλαξη, 

αλλά τελικά με περηφάνια και μεγάλη ικανοποίηση…  

Οι μαθητές βγήκαν με ενισχυμένο το αίσθημα της ικανότητας αποτελεσματικής συνεργασίας και με 

μεγαλύτερη προθυμία εμπλοκής σε σχολικές πρακτικές. Δύο χρόνια μετά (2018/19), ως μαθητές της 

Γ΄ ΕΠΑΛ και έξω απ’ το πλαίσιο μαθήματος, εργάστηκαν για να παρουσιάσουν την εργασία τους στο 

2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης, το μόνο ΕΠΑΛ πλάι στους μαθητές των πρότυπων 

σχολείων!! 

Πετύχαμε να αξιοποιούν οι μαθητές προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, όπως για την επιτυχή 

δημιουργία του ερωτηματολογίου – εργαλείου της έρευνας, αλλά και να προσεγγίζουν φιλικά 

καινούριες. 

Γνώσεις πληροφορικής, μαθηματικών και γλώσσας προσεγγίστηκαν με ένα φυσικό τρόπο, για την 

εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας τους. Χωρίς φόβο και καχυποψία!  

Κι όπως γράφει ο Papert, «μεταβάλλοντας ένα γνωστικό αντικείμενο από ξένο, δύσκολο και εχθρικό 

για τους μαθητές σε κάτι φυσικό και εύκολο, μεταβάλλεται η σχέση τους με τη μάθηση και τη γνώση 

και η εικόνα για τον εαυτό τους» (Papert 1991), γεγονός που αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για 

το μέλλον τους! 

Πετύχαμε την «αποενοχοποίηση» σε σχέση με τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, οι 

οποίες έγιναν καλύτερα αντιληπτές υπό το πρίσμα κοινωνικο- οικονομικών και μορφωτικών 

παραγόντων, της προηγούμενης σχολικής τους πορείας αλλά και των συνθηκών ζωής τους 

(επιτακτική ανάγκη εργασίας και πολύπλευρη συνεισφορά στην οικογένεια). Το ίδιο το θέμα της 

έρευνας που ανέδειξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στον οποίο ανήκουν και η 

σταδιακή οικειοποίηση των ευρημάτων λειτούργησαν συμφιλιωτικά.  

Επίλογος 

Η υποταγή στην ανάγκη ωθεί νέους από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα να «επιλέγουν» με 

ρεαλισμό ένα σχολείο που ευκρινώς αναγνωρίζουν ως «δεύτερης κατηγορίας», εναποθέτοντας 

μάλιστα αποκλειστικά σε αυτό τις ελπίδες τους για το μέλλον. Είναι περισσότερο επιρρεπείς στο «να 

προσδοκούν τα πάντα και να απαιτούν τα πάντα από την εκπαίδευση» (Bourdieu & Passeron 1996). 

Παρότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ παρουσιάζονται συχνά ως αδιάφοροι προς τη σχολική μάθηση, 

σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, μόλις το 8% επιθυμεί «να τον αφήνει ο καθηγητής στην ησυχία 

του» και το 91% εκτιμά ότι θα του φανούν χρήσιμες οι γνώσεις που αποκτά στο σχολείο!  

Οι μαθητές μάς καλούν να σταθούμε πλάι τους, να γνωριστούμε, να νοιαστούμε για το όφελος που 

θα αποκομίσουν από το σχολείο, να ξεκινήσουμε από τα δικά τους δεδομένα, εμπειρίες και ανάγκες, 

να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους, να αναδείξουμε τις ικανότητές τους, να 

τους εμπνεύσουμε, να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε μαζί.Η πρόσκληση είναι ανοιχτή...  
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Περίληψη 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω του συγκεντρωτικού και ανελαστικού του χαρακτήρα δεν 

αφήνει πολλά περιθώρια σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς για εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο. 

Πώς γίνεται στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήματος να εισάγονται καινοτομίες, των οποίων η 

υλοποίηση να απαιτεί την ενεργοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας; Ποιος είναι ο ρόλος και 

ποια η στάση διευθυντή και εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία; Ποιοι παράγοντες και ποιοι λόγοι 

συμβάλλουν στην αποτυχημένη εισαγωγή και εφαρμογή των καινοτομιών και ειδικότερα των 

καινοτόμων προγραμμάτων; Γιατί αντιστέκονται τα μέλη μιας σχολικής μονάδας στην αλλαγή και 

ιδιαίτερα όσοι έχουν κάνει σπουδές πέρα του βασικού τους πτυχίου; Αυτά και άλλα ερωτήματα που 

σχετίζονται με την «αντίσταση στην αλλαγή» θα προσδιοριστούν και θα αναλυθούν στην παρούσα 

εργασία 

 

Λέξεις κλειδιά: καινοτομία-αλλαγή, αντίσταση, Πολιτιστικά Προγράμματα, διευθυντής, 

εκπαιδευτικός. 

 

1. Εισαγωγή 

Όλες οι αλλαγές, εθελοντικές ή επιβεβλημένες, προερχόμενες είτε από εσωτερικές πιέσεις είτε από 

το ευρύτερο περιβάλλον είναι συνυφασμένες με απώλειες, ανησυχίες και δημιουργία αντιδράσεων. 

Σύμφωνα με τον Strebel (1996), η αντίσταση στην αλλαγή αποτελεί τον κυριότερο λόγο αποτυχίας 

των προγραμμάτων αλλαγής. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε «αντίσταση στην αλλαγή»; Η αντίσταση 

στην αλλαγή προσδιορίζει την αποδοκιμασία για την αλλαγή και την αντίθεση ως προς το 

περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής της, μέσα από ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών ή πράξεων 

μιας ομάδας ή ενός ατόμου. Βασικός στόχος της αντίστασης στην αλλαγή είναι η διατήρηση  της 

ισχύουσας κατάστασης και η παρεμπόδιση ή η διακοπή της διαδικασίας εισαγωγής της αλλαγής, 

μέσα από συγκεκριμένες δράσεις όπως: υπονόμευση της όλης διαδικασίας, παραπληροφόρηση, 

κακή ενημέρωση, αντίρρηση ή και άρνηση για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων, απεργία 

ως ένδειξη διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας.  

Η αντίσταση στην αλλαγή δεν είναι πάντοτε αρνητική αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί και ως παθητική 

ή και θετική. Παρατηρούμε ανθρώπους που υποστηρίζουν τις αλλαγές, άλλους που αντιστέκονται 

παθητικά και άλλους που αρνούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε καινοτομία. Άλλωστε, όλα τα 

άτομα δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο, ούτε περνούν από όλα τα στάδια της συναισθηματικής 
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πορείας, από την εισαγωγή μέχρι την αποδοχή της αλλαγής, ούτε εκφράζονται με την ίδια ένταση σε 

κάθε στάδιο που περνούν (Στυλιανίδης κ.ά., 2011). Ο τρόπος αντίδρασης του καθενός εξαρτάται από 

το φορέα εισαγωγής της αλλαγής, την πληροφόρηση που έχει, τον τρόπο παρουσίασής της από τη 

διεύθυνση του σχολείου που υπηρετεί και προπάντων από την προσωπικότητα και ετοιμότητά του 

καθενός για αλλαγή. Γενικά όμως η αντίσταση στην αλλαγή καθίσταται απαραίτητη, καθώς παρέχει 

μια διαφορετική διάσταση στο θέμα μέσα από κριτική διαφόρων στοιχείων, εντοπισμό των 

μειονεκτημάτων και προσφορά εναλλακτικών επιλογών προς όφελος της αλλαγής (Μιχόπουλος, 

1998). 

Η πηγή της αντίστασης μπορεί να είναι εξωτερική ή να προέρχεται από το ίδιο το άτομο ή να είναι 

συνδυασμός και των δύο. Σημαντικοί παράγοντες που επιβραδύνουν ή δυσχεραίνουν την αποδοχή 

της αλλαγής από τους εκπαιδευτικούς (Morrish, 1972; Fullan, 2007) είναι ο φόβος, το άγχος και η 

προσωπική ανασφάλεια προς το άγνωστο, η διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων των 

ενδιαφερόντων, η απειλή των υπαρχόντων συμφερόντων, ο συντηρητισμός και ο ατομικισμός 

(Hargreaves, 2003) που τους χαρακτηρίζει, η απαίτηση για απόκτηση νέων γνώσεων καθώς και οι 

πιέσεις που υφίστανται (κοινωνικές και ιδεολογικές) καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητισμό ακόμα και σε τάση για απόρριψη των 

καινοτομιών από τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, παρατηρείται πως 

η αντίσταση στην αλλαγή είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο και πως οι αιτίες που την 

προκαλούν είναι πολλές και σχετίζονται με το συγκείμενο της κάθε περίπτωσης (π.χ. σχολικής 

μονάδας). Πολλοί ερευνητές όπως οι (Everard & Morris, 1996; Ζαβλανός, 2003; Κανελλόπουλος, 

1990; Nadler, 1983, όπ. αναφ. στο Μιχόπουλος, 1998; West-Burnham, 1990), υποστηρίζουν ότι οι 

αιτίες που οι άνθρωποι αντιδρούν στην εισαγωγή καινοτομιών είναι η συνήθεια, η έλλειψη 

ασφάλειας, οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες, η δημιουργία αμφιβολιών για την επιτυχία 

του αποτελέσματος, η ελλιπής πληροφόρηση και επιμόρφωση, η έλλειψη συνεργασίας και 

επικοινωνίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και με το διευθυντή  του σχολείου, η λανθασμένη 

χρονική στιγμή εφαρμογής της, το μέγεθος της ύλης και η έλλειψη του χρόνου, η έλλειψη πόρων, η 

ακατάλληλη διαχείριση. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των φαινομένων ως φυσικά επακόλουθα μιας 

αλλαγής είναι απαραίτητη για την επιτυχή της έκβαση.  

Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη μιας αλλαγής στο σχολικό περιβάλλον φέρει ο Διευθυντής του 

σχολείου, ο οποίος αποτελεί την κινητήρια δύναμη του εκπαιδευτικού οργανισμού. Με βάση τη 

θεωρία των προσδοκιών, οι διευθυντές με υψηλές προσδοκίες είναι πολύ δραστήριοι και 

επηρεάζουν θετικά το σχολικό κλίμα και τους εκπαιδευτικούς (Hoy & Miskel, 2001). Οι εκπαιδευτικές 

αλλαγές επιτυγχάνονται ευκολότερα όταν διευθυντής, εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται για 

τη δημιουργία ενός κοινού οράματος με στόχο την επιτυχία αυτών των αλλαγών. Η επίτευξη αυτού 

προϋποθέτει τον ενεργό ρόλο του εκπαιδευτικού όπου, όταν πραγματοποιείται, ακόμα και στα 

πλαίσια ενός συγκεντρωτικού συστήματος, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει δράσεις, να υλοποιήσει 

προγράμματα και να εφαρμόσει μεθόδους πρωτοποριακές και καινοτόμες (Καβούρη, 1999). Είναι το 

άτομο που θα δώσει μορφή στην καινοτομία βρίσκοντας τον κατάλληλο τρόπο για να κινητοποιήσει 

τους μαθητές να εμπλακούν, να μάθουν, να μετασχηματιστούν. Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού είναι 

άμεση, τόσο συναισθηματικά σε προσωπικό επίπεδο όσο και επιστημονικά σε επαγγελματικό. Η 

συναισθηματική επίδραση μπορεί να είναι είτε θετική και να αφορά τη δέσμευση ή την αφοσίωση 

είτε αρνητική και να αναφέρεται σε απόρριψη ή σε απογοήτευση, δημιουργώντας ανάλογο 

αντίκτυπο στην πορεία της καινοτομίας. Η επιστημονική αφορά το νέο κόσμο γνώσεων και μεθόδων 
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που καλείται να γνωρίσει, εγκαταλείποντας ή διαφοροποιώντας τον ήδη υπάρχοντα. Ο ρόλος του 

λοιπόν, δεν μπορεί να είναι παθητικός ή καθαρά εκτελεστικός, αλλά ενεργητικός, αφού είναι το 

άτομο που θα υλοποιήσει την νέα ιδέα και θα συντελέσει άμεσα για την επιτυχή εφαρμογή της.  

Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία 

της χώρας, είναι θεσμοθετημένες προαιρετικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες 

δράσεις και εντάσσονται στις Σχολικές Δραστηριότητες. Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 

δίνουν την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να προσπεράσει την ανελαστικότητα του συστήματος και να 

εφαρμόσει καινοτομίες που παρακάμπτουν τη γραμμική διδασκαλία και την ανελαστική διαχείριση 

του χρόνου (Μαυρογιώργος, 2008). Η εφαρμογή αυτών των καινοτόμων δράσεων, όπως είναι τα 

Πολιτιστικά Προγράμματα, προσφέρει τη δυνατότητα τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στο μαθητή  

για αλλαγή της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας τους και λειτουργεί ως μέσο βελτίωσης της 

σχολικής κουλτούρας και κατ’ επέκταση του σχολικού κλίματος. Η εισαγωγή τους δίνει τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό «για αυτενέργεια, συνεργασία, αλληλεπίδραση και δημιουργική έκφραση με 

αφορμή την τέχνη και τον πολιτισμό» (εγκύκλιος Γ7/127365/17-11-2003). Του προσφέρει την 

ευκαιρία να αξιοποιήσει και να αναδείξει τα πολιτισμικά στοιχεία που επιφέρουν οι μαθητές αλλά 

και να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή τους αμβλύνοντας τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους 

(Γκίρτζη κ.ά., 2012).  

Με γνώμονα λοιπόν τα δεδομένα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τα προβλήματα 

που υπάρχουν, την ανάγκη για αλλαγή της κατάστασης καθώς και τις καινοτομίες και τα καινοτόμα 

προγράμματα που εφαρμόζονται σήμερα, έγινε προσπάθεια μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, να 

εξεταστούν και να αναλυθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που απομακρύνουν τον εκπαιδευτικό από την 

εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.  

Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τους παράγοντες και τους λόγους που τους αποτρέπουν από 

την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τις ανάγκες της παρούσες εργασίας οι όροι «καινοτομία» και 

«αλλαγή» θεωρούνται ταυτόσημοι και αναφέρονται σε όλα τα προγράμματα υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, προερχόμενα είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε 

από πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και στοχεύουν στη βελτίωση του μαθήματος ή της επίδοσης 

των μαθητών ή του σχολείου γενικότερα.  

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Μεθοδολογία – Ερευνητικά ερωτήματα 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε το 2014 και στηρίχθηκε στο συνδυασμό ποσοτικής 

έρευνας, ποιοτικής έρευνας και βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ως ερευνητικά εργαλεία 

χρησιμοποιήθηκαν η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο.  

Το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε το κύριο εργαλείο συλλογής δεδομένων και ο σχεδιασμός του 

στηρίχτηκε στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και την ερμηνεία των απαντημένων 

συνεντεύξεων. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου. Μοιράστηκαν 

440 ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων σε 44 σχολεία της Διεύθυνσης 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 309, δηλαδή το 70,2%. 

Η προσέγγιση των εκπαιδευτικών έγινε με επισκέψεις στα σχολεία και με τη βοήθεια του διαδικτύου.  

Η συνέντευξη επιλέχθηκε ως συμπληρωματική τεχνική συλλογής στοιχείων και είχε σκοπό να 

εντοπίσει μεταβλητές οι οποίες ήταν απαραίτητες για τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου και για 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Το είδος της συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 

ημιδομημένη και διεξήχθη από την ερευνήτρια στο γραφείο 4 διευθυντών, τρεις γυναικών και ενός 

άντρα. Οι δύο από τις διευθύντριες κατείχαν στο παρελθόν θέση Υπευθύνου Καινοτόμων Δράσεων, 

η τρίτη διευθύντρια είχε πολύ μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και ο 

διευθυντής κατείχε στο παρελθόν θέση ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου της οικείας εκπαίδευσης.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν βάσει του σκοπού της έρευνας είναι: 

• Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην αποτυχημένη εφαρμογή των καινοτόμων 

προγραμμάτων; 

• Για ποιους λόγος οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτομιών;  

2.2 Αποτελέσματα 

Το δείγμα όπως αναφέρθηκε αποτελείται από 309 άτομα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν 

γυναίκες, μεταξύ 41-50 ετών. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν, δάσκαλοι, μόνιμοι, με 

προϋπηρεσία, ως επί τω πλείστων, μεταξύ 21-30 έτη. Οι περισσότεροι είχαν κάνει σπουδές πέραν 

του βασικού τους πτυχίου, είχαν επιμορφωθεί σε θέματα καινοτομιών και είχαν υλοποιήσει πάνω 

από 10 καινοτομίες (εκπαιδευτικές ή διδακτικές, παιδαγωγικές,  οργανωτικές ή διοικητικές) κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.  

Στηριζόμενοι στα δεδομένα της έρευνας, τα οποία προέκυψαν από τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευτικούς και από τις πληροφορίες που προήλθαν από τις 

συνεντεύξεις των διευθυντών, εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα ως προς τα ερευνητικά 

ερωτήματα: 

2.2.1 Αποτελέσματα ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα: Παράγοντες που συμβάλλουν στην 

αποτυχημένη εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων  

Ο μέσος όρος των ερωτηθέντων στην έρευνα εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα όσων είχαν επιμορφωθεί 

σε θέματα καινοτομιών, υποστηρίζει ότι ο κυριότερος παράγοντας που συμβάλλει στην αποτυχημένη 

εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων είναι η έλλειψη χρόνου λόγω της πίεσης που 

διακατέχονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.). Την ίδια άποψη εξέφρασαν και 

εκπαιδευτικοί σε έρευνα που διεξήχθη από την Παπαδημητρίου (2013), οι οποίοι προσθέτουν και 

την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος 

διευθυντής:  

«Για να έχουν υπόσταση οι καινοτομίες θα πρέπει να μετατραπεί και το Αναλυτικό Πρόγραμμα.  Άρα, 

αναφερόμαστε στο πολιτικό κομμάτι, στην πολιτική βούληση. Δε γίνεται με αυτό τον βομβαρδισμό 

γνώσεων και το κυνήγι της ύλης, να ζητάμε πολλά πράγματα από τους μαθητές οι οποίοι σήμερα 

είναι οι σκληρότεροι εργάτες αυτού του τόπου. Και ο δάσκαλος πιέζεται και οι μαθητές, επίσης».  
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Σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σπυροπούλου κ.ά., 2008), η έλλειψη υποδομών 

της σχολικής μονάδας σε συνδυασμό με την έλλειψη του κατάλληλου χρόνου για την προετοιμασία 

και υλοποίηση του προγράμματος λόγω της ανελαστικότητας του Α.Π.Σ., αποτελούν σημαντικούς 

ανασταλτικούς παράγοντες για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα καινοτόμα προγράμματα.  

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί που είχαν εφαρμόσει από 4-9 καινοτόμα προγράμματα κατά την 

επαγγελματική τους πορεία, αναφέρουν ως σημαντικό αρνητικό παράγοντα την έλλειψη έτοιμου 

υποστηρικτικού υλικού για κάθε θέμα. Σχετικά με την έλλειψη του χρόνου, την πίεση από το 

ωρολόγιο πρόγραμμα και την έλλειψη υποστηρικτικού υλικού, η 2η από τις δύο διευθύντριες που 

είχε θέση Υπευθύνου Καινοτόμων Δράσεων προτείνει: 

«Να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν την άποψη ότι δεν υπάρχει χρόνος για την εφαρμογή αυτών των 

προγραμμάτων. Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ίδιοι δε διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο. Τέλος, να 

ξεπεράσουν την εμμονή τους σχετικά με τα στεγανά του ωρολογίου προγράμματος. Αυτό μπορεί να 

γίνει κυρίως με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση είτε από την πλευρά των Υπευθύνων είτε 

από την πλευρά του Διευθυντή του σχολείου ή των Σχολικών Συμβούλων ή και από την πλευρά της 

σχολικής ηγεσίας και κυρίως με την προσφορά έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού».  

Ακόμα, όσοι από τους εκπαιδευτικούς δεν κατείχαν μόνιμη θέση εργασίας και όσοι είχαν λάβει 

επιπλέον μόρφωση από το βασικό τους πτυχίο αναφέρονται σε ακόμα έναν παράγοντα, αυτόν που 

σχετίζεται με την έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και στήριξης από το διευθυντή. Άλλοι εξίσου 

σημαντικοί παράγοντες αποτυχημένης εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων οι οποίοι θίγονται 

από τους εκπαιδευτικούς με πρόσθετη μόρφωση, είναι η απουσία συνεργατικού κλίματος μεταξύ 

των εκπαιδευτικών, η πίεση από το διευθυντή για ανάληψη καινοτόμων προγραμμάτων και η 

απουσία συνεργασίας με γονείς, τοπικούς και άλλους εξωτερικούς φορείς. 

2.2.2 Αποτελέσματα ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Λόγοι αντίστασης των 

εκπαιδευτικών στην εισαγωγή καινοτομιών 

Ο μέσος όρος των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι ο σημαντικότερος 

λόγος για τον οποίο αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτομιών είναι το «κυνήγι της ύλης» και η 

έλλειψη του χρόνου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος διευθυντής: 

«Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου και το άγχος, που έχουν οι εκπαιδευτικοί αν θα 

προλάβουν τα μαθήματά τους έτσι ώστε να ασχοληθούν και με κάτι άλλο. Το «κυνήγι της ύλης» είναι 

φοβερό. Είναι τρομερά μεγάλη η ύλη και πρέπει να περιοριστεί. Έχει κατέβει η γνώση από πάνω προς 

τα κάτω με ένα ρυθμό και ένα βαθμό εξουθενωτικό και αυτό διαλύει τα παιδιά».  

Οι δύο διευθύντριες όμως που κατείχαν στο παρελθόν τη θέση Υπευθύνου Καινοτόμων Δράσεων δεν 

μένουν στην αναφορά του προβλήματος, αλλά προτείνουν και λύσεις για την αντιμετώπισή του. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 2η από τις παραπάνω διευθύντριες:   

«Όλοι προβάλουν ως βασικό πρόβλημα την έλλειψη χρόνου. Δυνητικά, μπορεί να είναι, αλλά 

πραγματικά δεν είναι ούτε ο χρόνος. Αν δω το θέμα, όχι σα δασκάλα που έκανα προγράμματα, αλλά 

ως διευθύντρια, θεωρώ ότι αν στην αρχή της χρονιάς προγραμματίσουμε πράγματα που είναι κοινά 

για να μπορούν και οι ειδικότητες να είναι μέσα σ’ αυτά, όπως φέτος που δουλεύουμε όλοι τα 

δικαιώματα, δεν μπαίνει θέμα χρόνου». 
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Επιπλέον, όσοι από τους εκπαιδευτικούς εργάζονται από 11 έως 20 χρόνια επικεντρώνονται στην 

ανεπαρκή επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτομιών. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά η ίδια διευθύντρια:  

«Ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 

κεντρικό επίπεδο για αυτές τις καινοτομίες, για την εφαρμογή τους και για τις μεθόδους εφαρμογής 

τους. Στηρίζονται μόνο στην επιμόρφωση που παρέχουν οι Υπεύθυνοι Καινοτόμων Δράσεων, η οποία  

όμως πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος».  

Παρατηρήθηκε, επίσης ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί επηρεάζονται αρνητικά για την εισαγωγή 

καινοτομιών λόγω του άγχους και της αβεβαιότητας που δημιουργείται από την έλλειψη 

ενημέρωσης σχετικά με τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα απαιτηθούν. Σύμφωνα με τη Σούλα 

(2010), η ακατάλληλη ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή 

κάποιας καινοτομίας, αποτελεί τροχοπέδη για τον εκπαιδευτικό και τον αποτρέπει από την 

κατανόηση και την αντίληψη του σκοπού και των χαρακτηριστικών της για την εξασφάλιση της 

αντικειμενικής τους κρίσης (Fullan, 2007).  

Επίσης, οι περισσότερο μορφωμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην έλλειψη αναγνώρισης και 

επιβράβευσής τους για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα από την εφαρμογή των προγραμμάτων 

αλλά και στο φόβο και την αύξηση του άγχους που προκαλεί η ανάληψη ευθύνης ενός καινοτόμ ου 

προγράμματος. Ακόμα η παραπάνω κατηγορία εκπαιδευτικών όπως και οι μη μόνιμοι, προβάλλουν 

την έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ τους, την έλλειψη εμπιστοσύνης και υποστήριξής 

τους από το διευθυντή καθώς και την απομόνωση που τους χαρακτηρίζει.  Αναφέρει ο 

συνεντευξιαζόμενος διευθυντής: 

«Συνηθίζεται στο χώρο μας οι εκπαιδευτικοί να είναι κάπως κλειστοί. Θέλουν αυτό που κάνουν μέσα 

στην τάξη, να μένει και μέσα στην τάξη και φοβούνται να ανοιχτούν προς τα έξω. Δύσκολα  αφήνονται 

σε συνεργασίες, ακόμη και στα παράλληλα τμήματα. Ακόμη και όταν χρειάζεται για κάποιο λόγο να 

συμπορευτούν κάποια τμήματα εκεί παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των τμημάτων. 

Γενικά, θέλουν να δουλεύουν μόνοι τους. Έτσι έχουν μάθει. Οπότε η συνεργασία σε εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο είναι δύσκολο πράγμα».  

Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, όπως και όσοι είχαν επιμορφωθεί σε θέματα 

καινοτομιών, υποστηρίζουν ότι η άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, γνώριμων και 

επιτυχημένων μεθόδων με νέες και αβέβαιες καθώς και η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης 

παρώθησης, αποτελούν ακόμα δύο σημαντικούς λόγους που μπορούν να οδηγήσουν σε αντίσταση 

ως προς την εισαγωγή καινοτομιών. Χαρακτηριστικά αναφέρει η διευθύντρια που είχε εμπειρία στα 

καινοτόμα προγράμματα: 

«Συχνά, εμείς οι δάσκαλοι προβάλλουμε αντίσταση σε οποιαδήποτε αλλαγή. Κοιτάζουμε πολύ 

διστακτικά κάθε τι που θα μας βγάλει από τη ρουτίνα, από τη συνήθεια.  Ο εκπαιδευτικός αναρωτιέται 

ποιο θα είναι το κέρδος του από την εφαρμογή μιας καινοτομίας …. Σκέφτονται: “έχω οικονομικό 

κίνητρο;”, “θα το κάνω στο εργασιακό μου ωράριο;”, “στο διδακτικό μου ωράριο;”. Μπαίνουν όλοι 

αυτοί οι παράγοντες στη μέση και γι’ αυτό το λόγο συχνά οι συνάδελφοι είναι διστακτικοί… Αν δεν 

νοιώσει ο δάσκαλος ότι έχει ένα κίνητρο, μια παρώθηση, δεν μπορεί να ξεριζώσει εύκολα τέτοιες 

νοοτροπίες».  
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Σύμφωνα με έρευνα των Δημητριάδη και Μπούγια (2005), απαραίτητη προϋπόθεση για να 

ενταχθούν οι καινοτόμες μορφές μάθησης στην καθημερινότητα του σχολείου είναι η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, η απόδοση κινήτρων για την εφαρμογή τους αλλά και η παρουσίαση καλών 

πρακτικών έτσι ώστε να αντιληφθούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν για τους μαθητές απ ό 

την εφαρμογή τους. 

Ακόμα οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί σε θέματα καινοτομιών καθώς και όσοι έχουν εφαρμόσει 

μεγάλο αριθμό καινοτομιών υποστηρίζουν ότι ένας σημαντικός λόγος αντίστασης είναι ο φόβος που 

δημιουργείται για καθετί καινούργιο και διαφορετικό. Αυτός ο λόγος αντίστασης είναι συνάρτηση 

των καταστάσεων που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά η 1η διευθύντρια που είχε θέση Υπεύθυνου Καινοτόμων Δράσεων:  

«Σήμερα ο εκπαιδευτικός με όλα αυτά που  συμβαίνουν είναι φοβισμένος, πιεσμένος και την 

οποιαδήποτε αλλαγή τη βλέπει καχύποπτα. Δεν ξέρει πού θέλουν να τον πάνε …. Είναι μια δύσκολη 

εποχή».   

Επίσης οι ίδιες ομάδες εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι οι πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και 

νοοτροπίες εναντίον κάθε αλλαγής αποτελούν ακόμα ένα σημαντικό λόγο αντίστασης στην εισαγωγή 

καινοτομιών. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφαρμόσει μεγάλο αριθμό καινοτομιών θωρούν πως 

σημαντικό λόγο αντίστασης έχει και ο συντηρητισμός που τους διακατέχει.  

3. Συμπεράσματα 

Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της 

έρευνας, δεδομένου ότι λόγω του μεγάλου δείγματος είχαμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και 

σε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει επιπλέον σπουδές 

από το βασικό τους πτυχίο, βρίσκουν περισσότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

αποτυχημένη εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων και περισσότερους λόγους για τους 

οποίους αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτομιών. Το συμπέρασμα αυτό αρχικά φαίνεται 

παράδοξο, καθώς έρευνες που σχετίζονται με την καινοτομία στην εκπαίδευση συνδυάζουν το 

υψηλό επίπεδο σπουδών και την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών με την ευκολότερη 

αποδοχή και προσαρμογή τους στις αλλαγές (Μπελαδάκης, 2007; Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008). Οι ίδιες έρευνες 

όμως θέτουν και τους παράγοντες που σχετίζονται με την ηλικία των εκπαιδευτικών και τα χρόνια 

υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι από τους περισσότερο ακαδημαϊκά 

μορφωμένους εκπαιδευτικούς ή επιμορφωμένους σε θέματα καινοτομιών, αυτοί που είναι ηλικιακά 

νεότεροι και δε βρίσκονται κοντά στο στάδιο της συνταξιοδότησης είναι περισσότερο ανοιχτοί στις 

αλλαγές και λιγότερο ανασφαλείς. Στην παρούσα έρευνα, όπως αναφέρθηκε, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία των 41-50 ετών, με προϋπηρεσία που κυμαίνονταν 

μεταξύ 21-30 έτη. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες βρίσκονται στα 

πρόθυρα συνταξιοδότησης με αποτέλεσμα όλες αυτές οι καινοτομίες να τους αφήνουν αδιάφορους 

ή να μην επιθυμούν να επωμιστούν τον επιπλέον φόρτο εργασίας που πιθανόν να επιφέρουν (Ryan 

& Joong, 2005). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2014, 

μια δύσκολη χρονική περίοδο για τη χώρα γενικότερα και το εκπαιδευτικό σύστημα ειδικότερα. Οι 

αλλαγές, που συμβαίνουν στο πολιτικό και το εκπαιδευτικό σκηνικό της χώρας (περικοπές μισθών, 

κατάργηση οργανικών θέσεων και ειδικοτήτων, αξιολόγηση), δημιουργούν από τη μια μεριά φόβο 
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και ανασφάλεια για καθετί καινούργιο και διαφορετικό, λόγω της άμεσης επιβολής τους και από την 

άλλη κάνουν τον ιδιαίτερα μορφωμένο εκπαιδευτικό πιο απαιτητικό.  

Ο εκπαιδευτικός λοιπόν που έχει δαπανήσει χρόνο, κόπο και χρήμα για να εμπλουτίσει τις γνώσεις 

του και να ανοίξει τους ορίζοντές του είναι περισσότερο απογοητευμένος και θυμωμένος με την 

παρούσα κατάσταση και γι’ αυτό προβάλλει περισσότερους λόγους αντίστασης στην εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων. Σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σπυροπούλου κ.ά., 

2008), για να γίνει ο εκπαιδευτικός μέτοχος στην εισαγωγή καινοτομιών επιζητά την απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδομή, την οικονομική υποστήριξη από το σχολείο, την επικοινωνία, τη στήριξη και 

τη συνεργασία, τόσο από τους συναδέλφους του όσο και από το Διευθυντή, το Σχολικό Σύμβουλο και 

τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων και φυσικά την αναγνώριση και την επιβράβευση των 

προσπαθειών του, λαμβάνοντας ανάλογη μοριοδότηση, επαγγελματική εξέλιξη και χρηματική 

αποζημίωση.  

Με αφορμή τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρού σα έρευνα δίνεται 

η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης ως προς τους παράγοντες και τους λόγους που συμβάλλουν 

στην αποτυχημένη εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα:  

Η διστακτικότητα για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων που παρουσιάστηκε από του ς 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν κάνει σπουδές πέρα από το βασικό τους πτυχίο, οδηγεί σε περαιτέρω 

έρευνα ερμηνείας αυτού του φαινομένου. Επομένως, θα ήταν χρήσιμη η πραγματοποίηση σχετικής 

έρευνας κατά την οποία θα λάβουν χώρα εκπαιδευτικοί που θα ποικίλει η ηλικία τους και τα χρόνια 

υπηρεσίας τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των διευθυντών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης έχουν κάνει περισσότερες σπουδές από το βασικό τους πτυχίο, θα ήταν ενδιαφέρον να 

διερευνηθούν και οι δικές τους απόψεις σχετικά με τους παράγοντες και τους λόγους που οδηγούν 

την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων σε αποτυχία.  

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα τη χρονική στιγμή, που ξεκινά η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και 

της σχολικής μονάδας. Θα ήταν σημαντικό να επαναληφθεί όταν η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

θα έχει εγκαθιδρυθεί ως εκπαιδευτική διαδικασία.  

Γενικά, η εισαγωγή μιας καινοτομίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με επιτυχία από τη μια μέρα στην 

άλλη. Ας γίνει λοιπόν μια προσπάθεια από την πολιτεία να «εκμεταλλευτεί» τις γνώσεις των 

εκπαιδευτικών που δε θέλησαν να μείνουν στα στενά πλαίσια που τους προσέφερε το πτυχίο 

εισαγωγής τους στην εκπαίδευση και να τις χρησιμοποιήσει εποικοδομητικά για το καλό όλης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Όταν ο εκπαιδευτικός νιώσει ότι του δίνεται η ευκαιρία για δημιουργία και αυτενέργεια, όταν νιώσει 

την αναγνώριση και επιβράβευση και του δοθούν τα ανάλογα κίνητρα για να προχωρήσει στην 

εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, τότε δε θα φοβηθεί να αναλάβει ευθύνες αλλά θα γίνει 

συμμέτοχος στην αλλαγή και θα προσπαθήσει όπως είπε και ο Μαχάτμα Γκάντι, «να φροντίσει να 

φέρει την αλλαγή που θέλει να δει στον κόσμο».  
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ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Πλατσή Μαριάνθη  

mplatsi@outlook.com 

Δρ. Επιστημών της Εκπαίδευσης-Διευθύντρια του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών 

 

Περίληψη  

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα και λειτουργούν με βάση τη διακρατική 

συμφωνία ‘Το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων’ (The Statute of the European School). Σήμερα 

είναι 5 στο Βέλγιο (4 στις Βρυξέλλες και 1 στο Μολ), 2 στο Λουξεμβούργο, 3 στην Γερμανία 

(Φρανκφούρτη, Καρλσρούη, Μόναχο), 1 στην Ισπανία (Αλικάντε), 1 στην Ιταλία (Βαρέζε) και 1 στην 

Ολλανδία (Μπέργκεν), με 24.000 μαθητές περίπου, κυρίως παιδιά των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτά τα σχολεία βασίζεται σε ένα ιεραρχικό μοντέλο όπου ο Διευθυντής 

έχει αποκλειστικά την ευθύνη για την λειτουργία των σχολείων αυτών. 

Με δεδομένη όμως την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και την αυξημένη πίεση προς τους 

Διευθυντές για απολογισμό και αύξηση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των μαθητών, ένας 

άνθρωπος είναι αδύνατο να τα κάνει όλα μόνος του.  Στην συγκεκριμένη έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε στο Vrije Universiteit Brussel τo 2013 έως το 2018 σκοπός μας ήταν να 

μελετήσουμε το πραγματικό είδος της ηγεσίας που εφαρμόζεται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, Ηγέτης, Πρακτικές σχολικής ηγεσίας,  Εκπαίδευση, Διοίκηση . 

 

1. Εισαγωγή 

Ο όρος κατανεμημένη ηγεσία (Distibuted Leadership) δεν είναι καινούργιος. Χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά από τον Gibb (1954) στην πρώτη έκδοση του Εγχειριδίου της Κοινωνικής Ψυχολογίας. 

Θεωρείται «ασαφής έννοια» (Hulpia, Devos and Rosseel, 2009) διότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ 

των θεωρητικών της εκπαίδευσης και περιγράφεται συχνά ως συνώνυμη με την «ηγεσία της ομάδας» 

και την «δημοκρατική ηγεσία» (Bennett et al., 2003, Spillane, 2005). Ωστόσο όλοι συμφωνούν την 

άποψη ότι η ηγεσία δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε ένα άτομο, τον Διευθυντή (Gronn, 2002; 

MacBeath et l.,2004). Σύμφωνα με τον Gronn (2002) η κατανεμημένη ηγεσία είναι ένας τύπος ηγεσίας 

όπου έχουμε κατανομή εξουσιών στα μέλη ενός οργανισμού, όπως ένα σχολείο, και όχι μόνο σε ένα 

άτομο, δηλαδή τον Διευθυντή. Οι Leithwood, Wahlstrom, Seashore και Anderson (2010) προχωρούν 

περισσότερο, δηλώνοντας ότι η συνολική ηγεσία από πολλούς συμμετέχοντες συμβάλλει δύο ή τρεις 

φορές περισσότερο στη μάθηση από αυτή που προέρχεται από επίσημους ηγέτες, όπως ο 

Διευθυντής, χωρίς όμως να αμφισβητείται η σημαντικότητα του ρόλου του Διευθυντή.   

Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των  Leithwood Κ., Day C., Sammons P., Hopkins D. και Haris 

A. (2007) ως σημείο εκκίνησης για μια εκτεταμένη εμπειρική τους μελέτη για την «επιτυχημένη 

mailto:lyyyyy@yahoo.gr
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σχολική ηγεσία», κατέληξαν ότι οι ηγέτες των σχολείων είναι πολύ σημαντικοί και έχουν έμμεση 

επιρροή στη βελτίωση του σχολείου και στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των μαθητών. Συγκεκριμένα, 

κατέληξαν στα συμπέρασμα ότι: α)  η σχολική ηγεσία είναι δεύτερη ως επιρροή στη μάθηση των 

μαθητών μετά τη διδασκαλία στην τάξη, β)  σχεδόν όλοι οι επιτυχημένοι ηγέτες έχουν το ίδιο 

ρεπερτόριο βασικών πρακτικών ηγεσίας, γ) η σχολική ηγεσία έχει μεγαλύτερη επιρροή στα σχολεία 

και τους μαθητές όταν είναι ευρέως κατανεμημένη. Σύμφωνα λοιπόν με τους Leithwood και τους 

συνεργάτες του (2006), οι βασικές πρακτικές ηγεσίας που  εφαρμόζουν οι επιτυχημένοι Διευθυντές-

ηγέτες και μπορούν να κατανεμηθούν σε άλλους είναι: ο καθορισμός οράματος και στόχων του 

σχολείου, η ακαδημαϊκή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ο επανασχεδιασμός της σχολικής μονάδας 

και η διαχείριση της διδασκαλίας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που αφορά τα Ευρωπαϊκά Σχολεία 

και  πραγματοποιήθηκε από την Δρ. Μαριάνθη Πλατσή στα πλαίσια της διατριβής της στο Vrije 

Universiteit Brusel το 2018 (Platsi, 2018).  

Η επιλογή των σχολείων αυτών έγινε διότι αποτελούν τυπικό παράδειγμα της τρέχουσας κοινωνικής 

πραγματικότητας στην Ευρώπη, λόγω της ετερογένειας και της πολιτισμικής πολυμορφίας των 

μαθητών τους. Τα σχολεία αυτά λειτουργούν μάλιστα αρμονικά, κάτω από ένα κοινά αποδεκτό 

εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς οι μαθητές να χάνουν την γλωσσική και μητρική τους ταυτότητα. Αν 

και σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης, με τον Διευθυντή αποκλειστικό 

υπόλογο για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, και τους δύο Υποδιευθυντές ως βοηθούς αλλά με 

περιορισμένη τυπικά εξουσία, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία φαίνεται  να έχουν υιοθετήσει μια πιο 

συνεργατική προσέγγιση, με τους εκπαιδευτικούς και άλλους παράγοντες της σχολικής κοινότητας 

να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

Σκοπός του συγκεκριμένου σκέλους της έρευνας ήταν να περιγράψει την μορφή ηγεσίας που  

εφαρμόζεται στα σχολεία αυτά με όλες τις πολυπλοκότητές της, καθώς και οι τέσσερις βασικές 

πρακτικές της σχολικής ηγεσίας περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην 

συγκεκριμένη έρευνα, ήτοι o καθορισμός οράματος και στόχων (setting directions), η ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (developing people), ο επανασχεδιασμός της σχολικής μονάδας 

(redesigning organization) και η διαχείριση της διδασκαλίας (managing instructional programme) 

(Πίνακας1). 

Πίνακας 1: Πρακτικές ηγεσίας 

Πρακτικές ηγεσίας   Αναλυτικά στοιχεία πρακτικών  

Καθορισμός οράματος και στόχων Υψηλές προσδοκίες απόδοσης 

 Προώθηση και ανάπτυξη του οράματος και 

των στόχων της σχολικής μοννάδας  

 

Ακαδημαϊκή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης 

στους εκπαιδευτικούς 

Παροχή πνευματικής διέγερσης στους 

εκπαιδευτικούς 
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Επανασχεδιασμός της σχολικής 

μονάδας 

 
Ηγέτες πρότυπα καλής επαγγελματική πρακτικής 

 Συλλογική δομή λήψης αποφάσεων 
 

 
Συνεργασία με την ευρύτερη κοινωνία  

  

Διαχείριση της διδασκαλίας Καθιέρωση αποτελεσματικών πρακτικών 

στελέχωσης της σχολικής μονάδος 

 

 
Παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης 

Παρακολούθηση των σχολικών 

δραστηριοτήτων 

 

    

 

Το σημαντικό στην συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι είναι μια από τις ελάχιστες έρευνες που έχουν 

εκπονηθεί για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και μάλιστα είναι η μοναδική όσο αφορά την έρευνα σχετικά 

με την ηγεσία των σχολείων αυτών.    

2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Προκειμένου να δοθεί περισσότερη αντικειμενικότητα σε αυτό το σκέλος της έρευνας, επιλέχθηκε η 

ποσοτική προσέγγιση. Η έρευνα διεξήχθη στα Ευρωπαϊκά Σχολεία της Κεντρικής Ευρώπης (5 στο 

Βέλγιο, 2 στο Λουξεμβούργο και 1 στο Μπέργκεν της Ολλανδίας) μετά από άδεια από τον Γενικό 

Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και τους  Διευθυντές των σχολείων.  

Για το ποσοτικό στάδιο της μελέτης επιλέχθηκε το «The Leadership and Management of Schools 

Questionnaire», που αναπτύχθηκε από τους Leithwood και Jantzi (1997), το οποίο παρέχει δεδομένα 

για τις πρακτικές ηγεσίας και διαχείρισης των σχολείων. Με βάση το θεωρητικό μέρος αυτής της 

διατριβής, η ηγεσία του σχολείου μπορεί να ασκείται από ένα ή περισσότερα άτομα και 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον ζητήθηκαν δημογραφικά στοιχεία σχετικά με το φύλο των ερωτηθέντων, το πτυχίο τους, τη 

συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης στο σχολείο, τα έτη διδακτικής εμπειρίας και τα έτη σχολικής 

εργασιακής εμπειρίας προσπαθώντας να εξετάσουμε εάν υπήρχε σχέση μεταξύ των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και των πρακτικών ηγεσίας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.  

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Ερευνητική ερώτηση: «Ποιές πρακτικές κατανεμημένης ηγεσίας εφαρμόζονται στα Ευρωπαϊκά 

Σχολέια κατά την άποψη των εκπαιδευτικών;» 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ευνοούν κυρίως τη συν-ηγεσία Διευθυντή και Υποδιευθυντών, και σε 

μικρότερο βαθμό, αλλά αξίζει να σημειωθεί λόγω της μικρής διαφοράς στις απαντήσεις του 1% -2% 

με την προηγούμενη, της συλλογικής ηγεσίας μιας  ομάδας που την αποτελούν  ο Διευθυντής, ο 

Υποδιευθυντής και εκπαιδευτικοί, προσδιορίζοντας όμως τους εκπαιδευτικούς ως εκείνους που τους 

έχουν ανατεθεί καθήκοντα ηγετικά. Τέτοιοι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που παρέχουν εξατομικευμένη 

υποστήριξη σε συναδέλφους (councelors) ή παίρνουν πρωτοβουλίες που προάγουν το πνευματικό 

και ακαδημαϊκό επίπεδο των συναδέλφων τους ή εστιάζουν στην συνεργασία με την ευρύτερη 

κοινωνία και όχι μόνο με την σχολική κοινότητα ή αποτελούν πρότυπα καλού επαγγελματία, 

ακολουθώντας σωστές επαγγελματικές πρακτικές ή εκπαιδευτικούς  που δημιουργούν τέτοιες  
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καταστάσεις στην σχολική κοινότητα όπου οι αποφάσεις να λαμβάνονται συμμετοχικά. Τα 

αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας έδειξαν ότι ο Διευθυντής δεν διοικεί μόνος του αλλά με τον 

Υποδιευθυντή και με εκπαιδευτικούς που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία προκειμένου να 

διευκολυνθεί το έργο τους προς όφελος των σχολείων τους. Συνεπώς  είναι αναγκαία η ενίσχυση του 

ρόλου του Υποδιευθυντή με συγκεκριμένο καθηγοντολόγιο στο επίσημο καταστατικό των 

Ευρωπαϊκών Σχολείων (κάτι που λείπει δυστυχώς σήμερα) για να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη ρόλων. 

Ωστόσο, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι ο Διευθυντής διατηρεί καθαρά την θέση του ως «μοναδικός 

ηγέτης» στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην συναφή βιβλιογραφία  των 

Leithwood και των συνεργατών του (2006, 2010) και του Elmore (2000) (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2: Ποιός θεωρείται ηγέτης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία 

 

Συχνότητα ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

 

‘Εγκυρα δεδομένα     

 

Διευθυντή 140 18.2% 18.2%  

Υποδιευθυντή 132 17.2% 17.2%  

Άλλους 40 5.2% 5.2%  

Διευθυντή και Υποδιευθυντή 437 56.8% 56.8%  

Διευθυντή, Υποδιευθυντή και 

άλλους 
20 2.6% 2.6%  

     

      

Σύνολο  769 100.0    

 

Η έρευνα έδειξε ακόμα ότι η κατανεμημένη ηγεσία συνυπάρχει με την ιεραρχική που ασκείται από 

τον Διευθυντή των Ευρωπαϊκών Σχολείων και είναι σύμφωνη με τους Leathwood et al, 2004, Gronn, 

2008 και Harris, 2008 . Ταυτόχρονα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει κάθετη και οριζόντια 

συνεργασία μεταξύ του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους.  

Η συγκεκριμένη έρευνα απαντά επίσης σε θεμελιώδη ερωτήματα της εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας 

που είχαν τεθεί από τους Spillane (2005) και Storey (2004) και δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα του 

πόσο ευρέως θα διανέμεται η ηγεσία, πόσοι ηγέτες πρέπει να υπάρχουν σε μια σχολική μονάδα, τι 

είδους πρακτικές ηγεσίας πρέπει να διανέμονται και ποιός θα πρέπει να καθορίζει τη διανομή της 

ηγεσίας. Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι η κατανομή της ηγεσίας γίνεται από τους Διευθυντές προς 

τους Υποδιευθυντές και τους εκπαιδευτικούς με αυξημένες ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία, οι 

ηγέτες πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), ήτοι αυτοί που ήδη έχουν ουσιαστικά και τυπικά 

εξουσία, όπως είναι ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής αλλά και αυτοί που άτυπα και ευκαιριακά 

παίρνουν εξουσία όπως οι Σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα. Ωστόσο οι πρακτικές 
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ηγεσίας που κατανέμονται και σε άλλους , πλην του Διευθυντή, αφορούν κυρίως την ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, δηλαδή την επιμόρφωσή τους και τον επανασχεδιασμό της σχολικής 

μονάδας και όχι τον καθορισμό στόχων και οράματος της σχολικής μονάδας ο οποίος παραμένει 

κυρίως ως πρακτική του Διευθυντή. 

Η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι Διευθυντές των Ευρωπαϊκών Σχολείων φαίνεται να επενδύουν στη 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και στις συνεργατικές σχέσεις επενδύοντας στο μέλλον και 

δημιουργόντας ‘Κοινότητες Επαγγελματικής Μάθησης’ (PLC-Professional Learning Communities) 

μεταξύ κυρίως όμως των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Η συνεργασία, ως βασικό στοιχείο της 

κατανεμημένης ηγεσίας καλλιεργείται σε αυτά τα σχολεία, διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων 

που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση στα σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. 

Ως συνεργατική διαδικασία, η συνεργασία βοηθά τους ενδιαφερόμενους φορείς του σχολείου να 

επωφεληθούν εξαιρετικά συνεργαζόμενοι, προς έναν κοινό στόχο. Είναι χρήσιμο καθώς αναπτύσσει 

αλληλεπίδραση και εμβαθύνει τη δέσμευση, την εμπλοκή και την εμπιστοσύνη μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών, οδηγώντας τις σχολικές μονάδες σε βελτίωση (Leithwood et al., 2004). 

Αλληλεπίδραση και συλλογικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών - μαθητών 

καλλιεργούνται από τους ηγέτες μέσω των πρακτικών που χρησιμοποιούν, με σκοπό τη βελτίωση και 

τη δημιουργία εσωτερικών Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης ( Professional Learning 

Communities ή PLCs). Αντίθετα, οι σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων και των τοπικών 

σχολείων είναι σπάνιες, χάνοντας τα πιθανά οφέλη από αυτήν τη συνεργασία, την ανταλλαγή 

γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Ως αποτέλεσμα, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία 

έχουν περιορισμένα εξωτερικά δίκτυα και πιθανόν να χάνουν τα οφέλη που προσφέρει η ανταλλαγή 

γνώσεων και δεξιοτήτων.   

Αναλύοντας τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, βρέθηκε επίσης υψηλό ποσοστό συμφωνίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών για την ύπαρξη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, αποκαλύπτοντας έτσι την ύπαρξη ενός αξιόπιστου και υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. H εμπιστοσύνη είναι σημαντική στην κατανεμημένη ηγεσία, 

σχετίζεται με τους ανθρώπους και ενισχύει τη δέσμευση μεταξύ των. Η εμπιστοσύνη, όπως 

αποδεικνύει η έρευνα,προωθείται σε μεγάλο βαθμό από τους ηγέτες. Από μια τέτοια συμφωνία, θα 

περίμενε όμως κανείς ότι οι ηγέτες είναι πολύ κοντά στους εκπαιδευτικούς και γνωρίζουν τις ανάγκες 

τους. Αυτό δεν συμβαίνει, με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που ελήφθησαν στο ποσοτικό 

μέρος αυτής της μελέτης. Αλλά και όταν ευθέως ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί εάν οι επίσημοι ηγέτες 

των σχολείων γνώριζαν τις ανάγκες και την εμπειρία των εκπαιδευτικών, κανένας εκπαιδευτικός δεν 

φαίνεται να συμφωνεί αρκετά. Είναι αλήθεια ότι σε μεγάλα σχολεία, με πολλούς εκπαιδευτικούς, 

δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν στενές σχέσεις. Εάν κάποιος προσθέσει σε αυτό και το υψηλό 

επίπεδο γραφειοκρατίας, μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει ότι η επικοινωνία, οι αλληλεπιδράσεις 

και οι στενές σχέσεις δεν είναι εύκολα επιτεύξιμες. Επομένως, το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι οι ηγέτες τους γνωρίζουν αρκετά καλά τις ανάγκες τους, επιτρέπει σε κάποιον να 

συμπεράνει ότι οι ηγέτες προσπαθούν σκληρά να είναι κοντά στο προσωπικό τους, βοηθώντας τους 

στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και κατά συνέπεια, τη βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας τους. 

Ένα ακόμα άποτέλεσμα της έρευνας αυτής υποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται συνεχή 

επιμόρφωση και υποστήριξη στην επαγγελματική τους εξέλιξη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

νέες τεχνολογίες και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους (Leithwood et al, 2010), ενώ επιθυμούν να 
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έχουν περισσότερη επαφή με τον Διευθυντή τους, αναγνωρίζοντας βέβαια τον όγκο διοικητικής 

εργασίας που έχουν οι τελευταίοι.  

Ωστόσο, η περιορισμένη αυτονομία και η εκτεταμένη γραφειοκρατία είναι δύο παράμετροι που θα 

πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Εσωτερική αυτονομία της σχολικής μονάδος και περιορισμός της 

υπάρχουσας γραφειοκρατίας θα ήταν σκόπιμες ώστε να καταστούν αυτά τα σχολεία περισσότερο 

καινοτόμα και ανταγωνιστικά. 

3. Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνει την άτυπη ύπαρξη κατανεμημμένης ηγεσίας στα Ευρωπαϊκά 

Σχολεία η οποία μάλιστα συνυπάρχει με αυτήν της τυπικά υπάρχουσας ιεραρχικής ηγεσίας. Τόσο οι 

Διευθυντές όσο και οι Υποδιευθυντές φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία των σχολείων 

αυτών, αλλά εκχωρούν εξουσία σε ηγέτες εκπαιδευτικούς, όπως συντονιστές και συμβούλους, των 

οποίων η εμπειρία και οι γνώσεις διευκολύνουν το έργο τους και τους βοηθά να ηγηθούν. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι ο Διευθυντής  χάνει τη εξουσία του. Αντιθέτως, παραμένει «μοναδική δύναμη» στα 

σχολεία αυτά, κατά παραδοχή των εκπαιδευτικών.  

Όλες οι πρακτικές της κατανεμημένης ηγεσίας εφαρμόζονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Ωστόσο, η 

κατανομή ηγεσίας αφορά κυρίως πρακτικές που στοχεύουν στην «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» 

και στον «επανασχεδιασμό του οργανισμού». Το όραμα όμως της σχολικής μονάδας παραμένει 

πρακτική του Διευθυντή.  

Ακόμα, οι ηγέτες υποστηρίζουν και ενισχύουν τη συνεργασία, την επαγγελματική ανάπτυξη και την 

ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις  σχολικές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα.  

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η έρευνα υποδεικνύει την παρουσία μιας αρκετά 

ισχυρής ηγετικής υποστήριξης. Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις που καλλιεργούνται σε αυτούς 

τους οργανισμούς, επενδύουν στο μέλλον, οικοδομώντας κυρίως Επαγγελματικές Κοινότητες 

Μάθησης (PLCs) μεταξύ Ευρωπαϊκών Σχολείων. Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία λειτουργούν ως «κοινότητες 

μάθησης», δημιουργώντας το χώρο για τους εκπαιδευτικούς για συνεργασία και βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης. 

Ωστόσο, τα ευρήματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι ορισμένα σημεία στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό 

Σύστημα χρειάζονται προσοχή και περαιτέρω ανάπτυξη ή αλλαγή.  

Με βάση την έρευνα, τόσο οι Διευθυντές όσο και οι Υποδιευθυντές θεωρούνται υπεύθυνοι για τη 

διοίκηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Επομένως, ο ρόλος του Υποδιευθυντή πρέπει να ενισχυθεί και 

ένα επίσημο καθηγοντολόγιο θα  πρέπει να ενσωματωθεί στο ‘Καταστατικό των Ευρωπαϊκών 

Σχολείων’ κάτι που σήμερα ισχύει μόνο για τον Διευθυντή. Επιπλέον,  η όποια κατανομή εξουσιών 

σε Υποδιευθυντή και εκπαιδευτικούς θα πρέπει να συνοδεύεται και από λογοδοσία και ανάληψη 

ευθύνης.  

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία πρέπει επίσης να επενδύσουν όχι μόνο σε δίκτυα και συνεργασίες μεταξύ των 

σχολείων αυτών αλλά και με σχολεία της τοπικής κοινωνίας. Επεκτείνοντας τις συνεργασίες, 

«επενδύουμε σε… νέους δρόμους επιρροής, νέους δρόμους καινοτομίας, νέες γνώσεις και νέα 

πρότυπα πρακτικής ηγεσίας» (σελ. 74) οικοδομώντας την ικανότητα του συστήματος να 

μεταμορφωθεί, σύμφωνα με τον Harris (2008). Αν θέλουμε να είμαστε πιο ριζοσπαστικοί, ίσως είναι 
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καιρός να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Αγγλίας, των Κάτω Χωρών και των ΗΠΑ, βασιζόμενοι 

σε ομοσπονδίες όπου η κατανεμημένη ηγεσία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες στα μέλη 

να μάθουν το ένα από το άλλο. 

Ομοίως, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία πρέπει να είναι ευέλικτα και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές. Η 

περιορισμένη αυτονομία και η εκτεταμένη γραφειοκρατία είναι δύο παράμετροι που περιορίζουν τις 

πρωτοβουλίες σε οποιοδήποτε επίπεδο στους οργανισμούς αυτούς. Επομένως, η αναδιάρθρωση του 

ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος, επιτρέποντας μεγαλύτερη εσωτερική αυτονομία στις 

μονάδες και περιορίζοντας την υπάρχουσα γραφειοκρατία και την εξάρτηση από το Central Office, 

θα ήταν σκόπιμη και απαραίτητη για να καταστήσουμε αυτά τα σχολεία πιο καινοτόμα και  

ανταγωνιστικά. 

Τέλος, η τεχνολογία πρέπει να βρίσκεται σε άμεση προτεραιότητα. Οι παραδοσιακές μορφές 

διδασκαλίας γίνονται γρήγορα ξεπερασμένες και τα σχολεία αυτά θα πρέπει ακολοθούν τα νέα  

δεδομένα ανελλιπώς (Πίνακας 3).  

Πίνακας 3: Υπαρκτά στοιχεία και στοιχεία προς βελτίωση 

Υπαρκτά στοιχεία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία: Στοιχεία προς βελτίωση στα Ευρωπαϊκά 

Σχολεία: 

Πρακτικές επιτυχημένης κατανεμημένης 

ηγεσίας 

Καινοτομία 

Ηγεσία που διευκολύνει, προωθεί και 

υποστηρίζει την καινοτομία 

Συνεργατικός τρόπος λήψης αποφάσεων 

Αλληλεπιδράσεις που οδηγούν σε συνεργασία, 

δέσμευση, εμπιστοσύνη και εσωτερικές 

«Κοινότητες Επαγγελματικής Μάθησης» 

Ακαδημαϊκή ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

(επιμόρφωση) 

Άνοιγμα των σχολικών μονάδων στην κοινωνία 

Εξωτερικές «Κοινότητες Επαγγελματικής 

Μάθησης» -δίκτυα-συνεργασίες 

Μείωση της γραφειοκρατίας 

Περισσότερη αυτονομία της σχολικής μονάδας 
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η δημόσια αποτύπωση των στοιχείων εκείνων τα οποία 

διαμόρφωσαν μία θετική παιδαγωγική αλλαγή παραδείγματος, μέσα από την εφαρμογή του 

προγράμματος του 4ου μεταλυκειακού έτους τάξη μαθητείας, και η αποδελτίωση σε κλίμακα 

εφαρμογής – μελέτη περίπτωσης (1ο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος) -, όλων αυτών των 

στοιχείων τα οποία προσδιόρισαν την επιτυχία του. Η ανάδειξη των συμπερασμάτων γίνεται μέσα 

από τις παρατηρήσεις των κατατιθεμένων ερωτηματολογίων των μαθητευόμενων, μέσα από τις 

άτυπες ημιδομημένες ομαδικές συνεντεύξεις, αλλά, και μέσα από σχάρες παρατήρησης των  

καθηγητών/τριών οι οποίοι/ες είτε διδάσκουν στους/στις μαθητευόμενους/ες, είτε ασκούν εποπτεία 

στο θεσμό, μέσα στους χώρους εργασίας. Η έρευνα ξεκίνησε από την σχολική χρονιά 2017-2018 και 

ολοκληρώθηκε την σχολική χρονιά 2019 – 2020 από καθηγητές οι οποίοι συντόνιζαν την εφαρμογή 

του. Η θεματική του άρθρου εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της πεδίο της διαχείρισης και 

τυπολογίας των προβλημάτων σχολικής τάξης και ως δεύτερο στόχο, πέραν από την ανάδειξη της 

πετυχημένης λειτουργίας του θεσμού του 4ου μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας έχει να 

παρουσιάσει, χωρίς να αποκρύπτονται τα προβλήματα, προτάσεις βελτίωσης της εφαρμογής του.  

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Μεταλυκειακό Έτος Μαθητεία, 

Ειδικότητες Επαγγελματικών Λυκείων, Προσδοκίες και Επαγγελματικές Επιδιώξεις Μαθητευομένων   

1. Εισαγωγή 

Τον Αύγουστο του 2017 (21/8/2017) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2859 τ. β΄ (21/8/17) η νέα Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την υλοποίηση 4ου μεταλυκειακού ετους - τάξη μαθητείας των 

Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (http://www.minedu.gov.gr/news/29656-21-08-17-i-nea-kya-gia-

tin-mathiteia). Από τότε μέχρι σήμερα έχουν ανανεωθεί και τα Προεδρικά Διατάγματα και οι ΚΥΑ 

σχετικά με την μαθητεία. Το θεσμικό πλαίσιο του 4ου μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας 

προσέφερε πολλαπλές δυνατότητες υποστήριξης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων 

(ΕΠΑΛ), τόσο όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες (σύμβαση, ασφάλιση, δικαιώματα κ.λπ.), όσο και 

το περιεχόμενο της εργασίας - μαθητείας. Οι απόφοιτοι – μαθητευόμενοι, διατηρούν την επαφή τους 

με το σχολείο και έτσι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εμπλέκονται έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας 

mailto:Cpolitis@sch.gr
mailto:dimkots@sch.gr
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τις βιωματικές εμπειρίες των αποφοίτων από την εργασία, να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην 

αξιοπρεπή και με απαιτήσεις, πρώτη επαφή των νέων με την εργασία. Με αυτό το νομοθετικό 

πλαίσιο επιχειρήθηκε σε Εθνική κλίμακα, μία σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).  

 Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να αποτυπώσει τη θετική παιδαγωγική αλλαγή 

παραδείγματος, μέσα από την εφαρμογή του  προγράμματος του 4ου μεταλυκειακού έτους τάξη 

μαθητείας, όπως αυτό εφαρμόστηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος (Εικόνα 1). Η ανάδειξη των 

συμπερασμάτων γίνεται μέσα από τις παρατηρήσεις των κατατιθεμένων ερωτηματολογίων των 

μαθητευόμενων, μέσα από τις άτυπες ημιδομημένες ομαδικές συνεντεύξεις, αλλά και, μέσα από 

σχάρες παρατήρησης των καθηγητών/τριών οι οποίοι/ες είτε δίδαξαν στους/στις 

μαθητευόμενους/ες, είτε άσκησαν εποπτεία στο θεσμό, μέσα στους χώρους εργασίας. Η έρευνα 

ξεκίνησε από την σχολική χρονιά 2017-2018 και ολοκληρώθηκε την σχολική χρονιά 2019 – 2020 από 

καθηγητές οι οποίοι συντόνιζαν την εφαρμογή του.  

 

 

Εικόνα 1: Η υλοποίηση του θεσμού στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος (http://1epal-peram-new.att.sch.gr/mathiteia) 

Οι μεταλυκειακές τάξεις έχουν την δική τους ταυτότητα και οργάνωση στην λειτουργία τους 

σχολείου. Μία μέρα την εβδομάδα οι μαθητευόμενοι/ες έρχονται στο σχολείο για μάθημα επτά 

σχολικών ωρών στα εργαστήρια, με τον/την  υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια ειδικότητας που έχει ορίσει 

ο κοινός σύλλογος διδασκόντων των ΕΠΑΛ – Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ). Οι μεταλυκειακές τάξεις 

μπορεί να εντάσσονται στην άτυπη εκπαίδευση αλλά, αξιοποιούν κυρίως στελεχικό δυναμικό 

(διευθυντές, υποδιευθυντές, καθηγητές μόνιμους ή  αναπληρωτές) και άυλους πόρους (σχολικές 

εργαστηριακές τάξεις, γραμματεία, γραφική ύλη και αρχείο στο χώρο του ΕΠΑΛ) ως κομμάτι της 

τυπικής δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτά, το άρθρο μπορεί να ενταχθεί στο 

συνολικό πλαίσιο της πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας από εκπαιδευτικούς (Cohen & Manion, 1994), 

και αφορά τη διαχείριση και την τυπολογία των προβλημάτων σχολικής τάξης (Beel, 1993). Τα μέρη 

του άρθρου ως προς την τυπικότητα και την ακριβή παρουσίαση της έρευνας είναι τα εξής: η 

συνολική εικόνα από την τριετή εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος (2), 

http://1epal-peram-new.att.sch.gr/mathiteia
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οι μεταβλητές της έρευνας μαζί με τις οριοθετήσεις και τους περιορισμούς της (2.1) και ο σχεδιασμός 

της έρευνας μαζί με την υλοποίηση της (2.2). Στο τρίτο μέρος παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της 

έρευνας μαζί με την ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (3), και τέλος, παρουσιάζουμε τις 

προτάσεις βελτίωσης του θεσμού εν είδη μελλοντικών εργασιών (4). Το άρθρο κλείνει με τις 

ευχαριστίες, την παράθεση της βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας, και την σχετική δικτυογραφία.  

2. Η συνολική εικόνα από την τριετή εφαρμογή του θεσμού  

Η συνολική εικόνα από την τριετή εφαρμογή του θεσμού, όπως την ζήσαμε στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος 

(Εικόνα 2) είναι η εξής: το μεταλυκειακό έτος είναι προαιρετικό για τους αποφοίτους και η βασική 

προϋπόθεση εγγραφής είναι το απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών  του 

ΕΠΑΛ. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός (1) σχολικού έτους  και περιλαμβάνει μαθητεία με 

εκπαίδευση στο χώρο εργασίας εποπτευόμενη από στελέχη της επιχείρησης (tutor) και καθηγητές – 

εκπαιδευτές της αντίστοιχης ειδικότητας του Λυκείου το όποιο εποπτεύει, και στο οποίο έχει κάνει 

εγγραφή ο/η μαθητευόμενος/η.  

 

 

Εικόνα 2: Η υλοποίηση του θεσμού στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος (http://1epal-peram-new.att.sch.gr/mathiteia) 

Ένα ΕΠΑΛ μπορεί να υποστηρίξει ειδικότητες της μαθητείας οι οποίες λειτουργούν στο αντίστοιχο 

ΕΚ. Από τις τριάντα πέντε (35) ώρες συνολικής απασχόλησης, οι 28 ώρες γίνονται στο χώρο εργασίας, 

σε τέσσερις (4) ημέρες και η πέμπτη μέρα (επτά (7) ώρες), πραγματοποιείται στο χώρο των 

εργαστηρίων του ΕΚ. Το σύνολο των ωρών του μεταλυκειακού έτους στο χώρο του σχολείου είναι 

διακόσες τρεις (203) ώρες και η μαθητεία στο χώρο εργασίας εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες, η 

οποίες περιλαμβάνουν δώδεκα (12) ημέρες κανονικής άδειας ή τυχόν αναρρωτικές. Η σύμβαση 

έργου μεταξύ μαθητευομένου/ης και εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου 

δικαίου) θεωρείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας (ΕΠΑΛ). Μετά την ολοκλήρωση της 

μαθητείας οι μαθητευόμενοι/ες έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθούν μέσω εξετάσεων. Τα 

προπαρασκευαστικά μαθήματα πιστοποίησης οργανώνονται με ευθύνη του ΕΠΑΛ. Με την 

ολοκλήρωση του μεταλυκειακού έτους, χορηγείται στον απόφοιτο από την σχολική μονάδα 

http://1epal-peram-new.att.sch.gr/mathiteia
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βεβαίωση παρακολούθησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσωπικού (ΕΟΠΠΕΠ). Το προπαρασκευαστικό 

πρόγραμμα των τριανταπέντε ωρών (35) για την πιστοποίηση προσόντων  απόκτησης Πτυχίου 

Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) οργανώθηκε από το 

σχολείο μας για τις χρονιές 2017 – 2018, 2018 – 2019 και 2019 - 2020.  

Το 4ο μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ). Η σύμβαση της μαθητείας είναι δυνατόν να καταγγελθεί από τους 

συμβαλλόμενους, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑΛ ή του ΕΚ, ο οποίος 

είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος μάθησης στο χώρο 

εργασίας (Ν.1371/τ.Β΄17-05-2016). Τέλος, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - μαθητεία σε εργασιακό χώρο - οφείλουν να διασφαλίζουν τα 

κριτήρια έτσι ώστε να αναδεικνύονται δομές παροχής ποιοτικής μαθητείας. Είναι σημαντικό σε αυτό 

το σημείο να παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία που αφορούν την σύμβαση μεταξύ επιχειρήσεων και 

ΕΠΑΛ. 

Η «Σύμβαση Μαθητείας» υπογράφεται μεταξύ επιχείρησης και μαθητευόμενου. Από την επιχείρηση 

ορίζεται κάποιο στέλεχος ως Εκπαιδευτής (tutor) αφού έχει επιμορφωθεί μέσω του ΟΑΕΔ. Με βάση 

την κείμενη νομοθεσία ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής, ο οποίος ως έμπειρο στέλεχος της επιχείρησης, 

παρακολουθεί την πρόοδο του εκπαιδευόμενου. Η επιχείρηση πρέπει να έχει και να διαθέτει 

κατάλληλες εγκαταστάσεις και ειδικό εξοπλισμό ώστε να παρέχει ασφάλεια εργασίας για τον/την 

εκπαιδευόμενο/η καθώς αυτός ασκείται στην ειδικότητα του. Κατά την διάρκεια της Μαθητείας 

επιδιώκεται συνεργασία με την Σχολική Μονάδα για την Υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης. 

Τα στοιχεία του μαθητευόμενου και της σύμβασης καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ του ΟΑΕΔ σχετικά με την Αναγγελία Έναρξης ή Μεταβολών της Σύμβασης Μαθητείας (e – 

mathiteia). Η επιχείρηση πρέπει να τηρεί, να ελέγχει και να συνυπογράφει το «Ημερολόγιο 

Μάθησης» που είναι ένα ειδικό έντυπο προόδου του/της μαθητευόμενου/ης. Από την πλευρά 

του/της μαθητευόμενου/ης διακρίνουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο/Η μαθητευόμενος/η 

οφείλει να παρακολουθεί την «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» στη Σχολική 

Μονάδα. Οφείλει επίσης να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης και συμμετέχει στη 

διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας. Ο/Η μαθητευόμενος/η δικαιούται εκπαίδευση, 

σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών η οποία τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα ανεξάρτητα από τον χώρο μαθητείας τα οποία γίνονται στη Σχολική Μονάδα. Από την 

πλευρά των εργασιακών δικαιωμάτων ο μαθητευόμενος δικαιούται αμοιβή, σπουδαστική άδεια, 

ασφαλιστική κάλυψη, κανονική άδεια, διακοπή σύμβασης (για σοβαρούς λόγους) ή αποζημίωση.  

Το ΥΠΠΕΘ ασκεί από κοινού με τον ΟΑΕΔ την παρακολούθηση της υλοποίησης του «Προγράμματος 

Εκπαίδευσης  στον χώρο εργασίας- Μαθητείας» σύμφωνα  με το Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας για την 

ΕΕΚ και την μαθητεία. Αν θελήσουμε να αξιολογήσουμε την μέχρι τώρα υλοποίηση των πιλοτικών 

και των πρώτων τάξεων μαθητείας θα παρατηρούσαμε ότι στη σχολική μονάδα η «Ενισχυτική 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση» της μαθητείας αξιολογείται ο/η μαθητευόμενος/η με  συντελεστή 

βαρύτητας πενήντα τοις εκατό (50%) και στο χώρο εργασίας μέσω του «Προγράμματος Εκπαίδευσης 

στο χώρο εργασίας- Μαθητείας σε εργασιακό χώρο» με συντελεστή βαρύτητας πενήντα τοις εκατό 

(50%.). 
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2.1. Μεταβλητές της έρευνας. Οριοθετήσεις και περιορισμοί  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), οι μαθητές και μαθήτριες που 

ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτηση στο ΕΠΑΛ λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο 

Ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, όσοι και όσες απόφοιτοι το 

επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο «μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», με 

την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου και κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης, 

λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη συμμετοχή τους στο 

«Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», το οποίο διαρκεί εννέα (9) μήνες, οι μαθητευόμενοι/ες 

λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία έχει καθοριστεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 

επί του νόμιμου, νομοθετημένου,  κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. 

Αυτό το πλαίσιο καθορίζει τις οριοθετήσεις και τους περιορισμούς της έρευνας καθώς στο 1ο ΕΠΑΛ 

Περάματος λειτουργούν συγκεκριμένες ειδικότητες και αποδέχονται συγκεκριμένο αριθμό 

μαθητευομένων. Για το 1ο ΕΠΑΛ εφαρμόσαμε τη μαθητεία στις ειδικότητες Αισθητικής, της 

Οικονομίας – Διοίκησης, της Πληροφορικής, της Κομμωτικής και του Βοηθού Νοσηλευτή. Το δείγμα 

αφορά περίπου 120 απόφοιτους. Οι ειδικότητες που οργανώσαμε στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος τα 

προηγούμενα τρία χρόνια ήταν οι εξής: 

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

3. Βοηθός Νοσηλευτή 

4. Αισθητικής  

5. Κομμωτικής 

Κάθε ειδικότητα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από τους αντίστοιχους καθηγητές/τριες, είτε 

μόνιμους, είτε αναπληρωτές, της σχολικής μονάδας.  

2.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας   

Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από σχάρες παρατήρησης, κατά την εφαρμογή του θεσμού 

της μαθητείας σε μαθητευόμενους/ες των τμημάτων μαθητείας στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος και η 

επεξεργασία των δεδομένων σε δεύτερο χρόνο από τους καθηγητές. Η έρευνα δομήθηκε πάνω στην 

καταγραφή των όσων υλοποιήθηκαν αλλά, και από τα ερωτηματολόγια της αξιολόγησης, όπως αυτά 

κατατέθηκαν στο τέλος της μαθητείας από τους μαθητευόμενους. Επιπρόσθετα, για τον απολογισμό 

του κάθε έτους, οι μαθητευόμενοι/ες παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με την υλοποίηση του 

θεσμού σε άτυπες ημιδομημένες ομαδικές συνεντεύξεις. Για τις συνεντεύξεις αυτές οργανώθηκε και 

σταθμίστηκε οδηγός συνέντευξης (Πίνακας 1). Η έρευνα αφορά όσους και όσες ολοκλήρωναν τον 

κύκλο της μαθητείας από τα τμήματα τα οποία υλοποιηθήκαν στο 1ο ΕΠΑΛ Περάματος. 
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Πίνακας 1: Οδηγός άτυπης ημιδομημένης ομαδικής συνέντευξης  

Ημερομηνία: Φύλο: Ειδικότητα: 

Θέμα: Μορφές συνεργασίας, ατομική ενδυνάμωση και κοινωνική ανάπτυξη των 

απόφοιτων των επαγγελματικών λυκείων μέσα από το θεσμό του τετάρτου 

μεταπτυχιακού έτους -τάξη μαθητείας  

Συζήτηση και διασφάλιση συναίνεσης σχετικά με την έρευνα και τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων της. 

Ερώτηση 1η: Μπορείτε να περιγράψετε και να αποτιμήσετε σε γενικές γραμμές, τη 

συνολική εμπειρία σας από την ένταξη σας  στο τετάρτου μεταπτυχιακού έτους -τάξη 

μαθητείας;  

Ερώτηση 2η: Πώς θα αξιολογούσατε του όρους εργασίας στο χώρο που  εργαστήκατε; 

Υπό ποιες συνθήκες υλοποιήθηκε η συμμετοχή σας στο χώρο εργασίας;   

Ερώτηση 3η: Κατά τη γνώμη σας, ποιες μέθοδοι που εφαρμόστηκαν θεωρείτε ότι 

είχαν ευεργετικά αποτελέσματα σχετικά με τις μορφές συνεργασίας που αναπτύξατε, 

την ατομική ενδυνάμωση σας και την κοινωνική σας ανάπτυξη;  

Ερώτηση 4η: Ποιες είναι οι κοινωνικές και επαγγελματικές επιδιώξεις μετά την 

απόκτηση της πιστοποίησης;  

Ερώτηση 5η: Πώς λειτούργησε η εποπτεία και η διδασκαλία των καθηγητών/τριών 

σας;   

Ερώτηση 6η: Τι σημασία είχε για εσάς η συμμετοχή σας στο θεσμό της μαθητείας; 

 

3. Αποτελέσματα της έρευνας. Ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  

Στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες όπου η ανεργία πλήττει βάναυσα τη νεολαία, η 

μαθητεία είναι μια πρώτης τάξεως βοήθεια προς τους νέους μας προκειμένου να δουν από άλλη 

οπτική γωνία την εργασιακή τους ένταξη και μέσα από την μαθητεία να αναζητήσουν καινοτόμες 

λύσεις. Για όσους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται ενεργά με την υλοποίηση του θεσμού τα 

αποτελέσματα είναι ορατά, κυρίως, στην αντίληψη και στις ζωές των μαθητευομένων καθώς, μέσα 

από τις μορφές συνεργασίας της μαθητείας συντελείται η ατομική ενδυνάμωση τους και επιτελείται 

η επαγγελματική τους ένταξη και η κοινωνική τους ανάπτυξη (Γαλανάκη, 2003). Μέσα από την  

επεξεργασία των απαντήσεων των άτυπων ημιδομημένων ομαδικών συνεντεύξεων διαπιστώθηκε 

ότι η μαθητεία προσφέρει ουσιαστική βοήθεια ώστε οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να ασχοληθούν με αυτό 

που σπούδασαν. Η ιστορία της μαθητείας στην Ελλάδα έχει πλούσιες αναφορές (Παπαγεωργίου, 

1986) και η ενασχόληση με την ειδικότητα σε επαγγελματική βάση σε χώρους εργασίας σε 

συνδυασμό με την σύνδεση με τα πρώτα χρόνια των σπουδών, δίνει στους/στις μαθητευόμενους/ες 

ένα ισχυρό προβάδισμα στην μελλοντική τους καριέρα (Κοτσιφάκος, 2018). Επιπλέον, προσεγγίζουν 

συνειδητά τους όρους της εργασιακής του ένταξης και διαχειρίζονται με σθένος τα δικαιώματα τους 
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(Μυλωνάκου – Κεκέ, 2013). Για τους καθηγητές και τις καθηγήτριες που εμπλέκονται με την 

υλοποίηση του θεσμού η μαθητεία απαιτεί συνεχή επαφή με επιχειρηματίες, λογιστές, 

εργαζόμενους σε καταστήματα και το υπουργείο Παιδείας.  

Από την άλλη μεριά, η μαθητεία δίνει στον/στην εκπαιδευτικό μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για 

επαφή με τον κόσμο της αγοράς. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εφαρμογής της μαθητείας (Le 

Mouillour, 2018) ο εκπαιδευτικός πρέπει να «βγαίνει» από το κλειστό περιβάλλον του σχολείου και 

μαθαίνει από πρώτο χέρι τι συμβαίνει στην τοπική κοινωνία σε επίπεδο επιχειρηματικότητας. 

Πληροφορείται για ευκαιρίες καριέρας στην ειδικότητά του και κατά πόσο η ειδικότητα έχει απήχηση 

στην κοινωνία. Αυτή η γνώση είναι εξαιρετικά σημαντική αφού του δίνει  τη δυνατότητα να 

συμβουλεύει τους/τις μαθητές/τριες του σε θέματα που αφορούν το επάγγελμα που σκοπεύουν να 

ακολουθήσουν (Schwendimann et al., 2018). Ο/Η εκπαιδευτικός καλείται να λύσει προβλήματα που 

προκύπτουν σε χώρους που εργάζονται οι μαθητευόμενοι και να οργανώσει το έργο του με σκοπό, 

την απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμού της μαθητείας. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνονται κατά πολύ 

οι επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες του/της εκπαιδευτικού, πράγμα που είναι πολύ 

σημαντικό για το έργο του μέσα στην τάξη (Neighbour, 2018). Μετά από όλα αυτά, βελτιώνεται το 

κοινωνικό κύρος του εκπαιδευτικού συνολικότερα. Επιπρόσθετα, ο θεσμός της μαθητείας δίνει την 

ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να πληροφορείται για τις εξελίξεις της τεχνολογίας στην ειδικότητά του 

και να μεταφέρει ικανότητες, γνώση και δεξιότητες, μέσα στην τάξη. Επίσης, δίνει την δυνατότητα 

διεξαγωγής σεμιναρίων και εκπαιδευτικών επισκέψεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις καθώς, 

στην εποχή μας οι αναφορές σε διεθνές επίπεδο και οι παγκόσμιες συγκρίσεις των μεγεθών στους 

χώρους της εκπαίδευσης και της εργασίας είναι πλέον επιβεβλημένες (Grollmann, 2018). Το επόμενο 

στοιχείο το οποίο λειτουργεί και ως προστιθέμενη αξία, αφορά το κύρος της τεχνικής εκπαίδευσης 

και των ΕΠΑΛ. Μέσω της μαθητείας, ο επιχειρηματικός κόσμος και η τοπική κοινωνία διαπιστώνουν 

το υψηλό επίπεδο γνώσεων των αποφοίτων μας, πράγμα που συμβάλλει στην δημιουργία θετικής 

εικόνας και εμπιστοσύνης στην τεχνική εκπαίδευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ειδικότητες στις 

οποίες "τρέχουν" τμήματα μαθητείας να είναι πιο ελκυστικές στους μαθητές και στις μαθήτριες. 

Πολλοί από αυτούς/ες τις προτιμούν στα ενδιάμεσα χρόνια των σπουδών τους στο ΕΠΑΛ, όταν 

καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση.  

4. Μελλοντικές εργασίες, προτάσεις βελτίωσης   

Θα ήταν άδικο, τόσο για τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, όσο και για την προσπάθεια των 

μαθητευομένων αν σε αυτό το σημείο δεν αναφέραμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά την 

εφαρμογή του προγράμματος «μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ». Ως κατακλείδα στο 

άρθρο, καταθέτουμε τις προτάσεις μας για τη μελλοντική βελτίωση του θεσμού:  

Δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος στους εργοδότες (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΣΕΠΕ – Επόπτης 

Εργασίας) ώστε να διαπιστωθεί αν τηρείται η  κείμενη ως προς τη μαθητεία νομοθεσία (ωράριο - 

αποζημίωση μαθητευόμενων κτλ). Αυτό το έργο μέχρι και σήμερα, βαραίνει αποκλειστικά και μόνο 

τους επόπτες εκπαιδευτικούς των οποίων ο ρόλος είναι συμβουλευτικός, αφού τα σχολεία δεν 

μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας, οπότε το μόνο που 

μπορούν να κάνουν οι επόπτες είναι να αναζητήσουν νέο εργοδότη, κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε 

εφικτό.  

Το πρόγραμμα θα είναι καλύτερα να ξεκινάει όσο γίνεται νωρίτερα πχ τέλος Σεπτέμβρη ώστε να 

ολοκληρώνεται τέλη Ιούνη αρχές Ιούλη διότι η καλοκαιρινή εποπτεία δημιουργεί προβλήματα όταν 
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στο πρόγραμμα εμπλέκονται και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Θεωρούμε ότι μια ημερομηνία 

εκκίνησης του προγράμματος περί το τέλος Σεπτέμβρη είναι απόλυτα εφικτή, αφού οι εκπαιδευτικοί 

που επιθυμούν να τρέξουν πρόγραμμα μαθητείας έχουν ήδη κάνει βολιδοσκόπηση των μαθητών που 

επιθυμούν να παρακολουθήσουν και υπάρχει χρόνος να αναζητηθούν υποψήφιοι εργοδότες.  

Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε θέματα 

μαθητείας. Πολλές φορές οι εργοδότες συγχέουν την μαθητεία των ΕΠΑΛ με την πρακτική που 

κάνουν οι μαθητές των ΙΕΚ, ή την μαθητεία των σχολών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, που εντάσσονται στην 

μαθητεία προκειμένου να λάβουν το πτυχίο τους, με αποτέλεσμα να γίνονται παρανοήσεις. Επίσης, 

πολλές φορές οι εργοδότες προτιμούν την πρακτική των ΙΕΚ  έναντι της μαθητείας για το λόγο ότι 

είναι αμισθί. Ίσως κάποια κίνητρα (πχ φορολογικά) θα μπορούσαν να κάνουν τους απόφοιτους των 

ΕΠΑΛ πιο δελεαστικούς σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Οι μαθητευόμενοι/ες κάνουν χρήση των σχολικών εργαστηρίων με αποτέλεσμα να καταναλώνουν 

αναλώσιμα. Θα ήταν καλό οι μαθητευόμενοι να προσμετρούνται στο μαθητικό δυναμικό του 

σχολείου (έστω και με κάποιο ποσοστό αφού είναι παρόντες μόνο μία ημέρα την εβδομάδα) ώστε, 

τα σχολεία να εξασφαλίζουν υψηλότερη χρηματοδότηση.  

Το πληροφοριακό σύστημα e-mathiteia βοηθάει αρκετά ώστε να έχουμε πλήρη εποπτεία των 

παρουσιών των μαθητευόμενων σε εργοδότες και σχολική μονάδα όπως και να εκτυπώνουμε τα 

απαραίτητα για τη διεξαγωγή του προγράμματος έγγραφα. Το σύστημα δεν επιτρέπει να προβούμε 

στη δημιουργία τμήματος όταν οι καρτέλες των μαθητευόμενων δεν έχουν όλα τα στοιχεία τους 

συμπληρωμένα. Αυτό είναι κάτι που χρήζει διόρθωσης. Δηλαδή, θα πρέπει να μας επιτρέπει το 

σύστημα να δημιουργούμε το τμήμα και στη συνέχεια οι επόπτες να συμπληρώνουν τα υπόλοιπα 

στοιχεία όταν τα παρέχουν οι μαθητευόμενοι/ες.  
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Περίληψη  

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η καταγραφή, η αποδελτίωση, η ταξινόμηση και τελικά η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας της ειδικότητας του Βοηθού 

Νοσηλευτή, όπως αυτά παρουσιάστηκαν μέσα από τις δραστηριότητες της συμμετοχής των μαθητών 

και των μαθητριών του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου Α΄ Πειραιά (Περάματος). Η ειδικότητα του 

Βοηθού Νοσηλευτή θεωρείται στις ημέρες μας μία από τις πιο «δυναμικές» ειδικότητες του τεχνικού 

σχολείου, με έντονη κοινωνική ζήτηση των αποφοίτων. Μία από τις πολλές μορφωτικές και 

παιδαγωγικές προσφορές του τεχνικού σχολείου στις μαθήτριες και στους μαθητές της ειδικότητας 

του Βοηθού Νοσηλευτή έγκειται στο ότι τους παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις υποστήριξης για 

την διαχείριση σημαντικών ανθρώπινων ζητήματα κρίσεων, όπως αυτό της διαχείρισης της 

απώλειας. Έτσι, μέσα από τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος Αγωγής Υγείας το 

οποίο είχε ως θέμα την διαχείριση της απώλειας, αναδείχθηκαν σημαντικές επαγγελματικές 

κατευθύνσεις της ειδικότητας, σε συνδυασμό με τις γνώσεις και τι δεξιότητες που αποκτούν οι 

μαθητές και οι μαθήτριες από την φοίτηση τους σε αυτήν. Η καταγραφή, η αποδελτίωση, η 

ταξινόμηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Προγράμματος Υγείας 

αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας, με απώτερο στόχο την ανάδειξη της κοινωνικής και παιδαγωγικής 

προσφοράς του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου, το οποίο υποστηρίζει εργαστηριακά την ειδικότητα. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, την σχολική χρονιά 2019 – 2020 και 

εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο του πεδίου της διαχείρισης και της τυπολογίας των προβλημάτων 

της σχολικής τάξης. Δευτερεύων στόχος είναι η ανάδειξη της παροχής μορφωτικών και κοινωνικών 

ευκαιριών του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου στις μαθητές και στις μαθήτριες των ειδικοτήτων που 

καλύπτει.   

 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εργαστηριακά Κέντρα, Ειδικότητα 

Βοηθού Νοσηλευτή, Προσδοκίες και Επαγγελματικές Επιδιώξεις Μαθητών – Μαθητριών, 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας.  

 

1. Εισαγωγή 

Η Ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή θεωρείται μία από τις πιο «δυναμικές» ειδικότητες ενός 

τεχνικού σχολείου, με έντονη επαγγελματική και κοινωνική ζήτηση των αποφοίτων. Αυτό οποίο 
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οικοδομείται στην διάρκεια των σπουδών στους μαθητές και στις μαθήτριες της ειδικότητας είναι  η 

κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη τους με τέτοιο τρόπο ώστε, ως απόφοιτος/η να έχει τη 

δυνατότητα να διαδραματίζει σοβαρό ρόλο σε ζητήματα ψυχικής υγείας και να συνδράμει 

αποτελεσματικά όσους το έχουν ανάγκη. Μία από τις πολλές μορφωτικές και παιδαγωγικές 

προσφορές του τεχνικού σχολείου στις μαθήτριες και στους μαθητές της ειδικότητας του Βοηθού 

Νοσηλευτή έγκειται στο ότι,  τους παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις υποστήριξης για την 

διαχείριση σημαντικών ανθρώπινων ζητήματα κρίσεων, όπως αυτό της διαχείρισης της απώλειας. Οι 

κατευθύνσεις αυτές μπορεί να δίνονται με πολλούς τρόπους, και ένας από αυτούς είναι τα 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας (ΠΑΥ). Η στήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων από τα Εργαστηριακά 

Κέντρα (ΕΚ) σε συνδυασμό με τα ΠΑΥ, αποτελούν πυλώνες για νέες νοηματοδοτήσεις σε καίρια 

πνευματικά και φιλοσοφικά ζητήματα όπως αυτό της απώλειας. Αντικείμενο του παρόντος άρθρου 

είναι η καταγραφή, η αποδελτίωση, η ταξινόμηση και τελικά η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός 

ΠΑΥ το οποίο πραγματοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της ειδικότητας του Βοηθού Νοσηλευτή 

τη σχολική περίοδο 2018 - 2019. Τα αποτελέσματα και τα τεχνήματα του συγκεκριμένου παραδοτέου 

του  ΠΑΥ, τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα από την συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών του 

7ου Εργαστηριακού Κέντρου Α΄ Πειραιά (Περάματος) ανέδειξαν σημαντικότατες επαγγελματικές 

κατευθύνσεις της ειδικότητας, σε συνδυασμό με τις γνώσεις και τι δεξιότητες που αποκτούν οι 

μαθητές και οι μαθήτριες από την φοίτηση τους σε αυτήν. Ένα ΠΑΥ δεν έχει ανάγκη ιδιαίτερης  

επιστημονικής δημοσίευσης για να μπορέσει να υπάρξει και να αξιολογηθεί. Παρόλα αυτά, η 

καταγραφή, η αποδελτίωση, η ταξινόμηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου 

ΠΑΥ αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας, γιατί ανέδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έναν ευρύτερο 

στόχο, όχι μόνο την κοινωνική και παιδαγωγική προσφοράς του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου αλλά 

και όλης της ειδικότητας. Με μία διασταλτική οπτική την οποία θα επιχειρήσουμε, διαπιστώσαμε ότι 

τελικά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, αφορούν μια διαφορετική προσέγγιση του 

συνολικότερου σώματος της τεχνικής γνώσης, καθώς, τα ζητήματα της ψυχικής υγείας εντάσσονται 

ολιστικά στην επιστημονική σφαίρα της διαχείρισης των ανθρώπινων συναισθημάτων.  

Η έρευνα όπως και το ΠΑΥ, πραγματοποιήθηκε από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, την σχολική χρονιά 

2018 – 2019. Το άρθρο εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας από 

εκπαιδευτικούς (Cohen & Manion, 1994), και αφορά τη διαχείριση και την τυπολογίας των 

προβλημάτων σχολικής τάξης (Beel, 1993). Δευτερεύων στόχος είναι η ανάδειξη της παροχής 

μορφωτικών και κοινωνικών ευκαιριών του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου Α΄ Πειραιά (Περάματος) 

στις μαθητές και στις μαθήτριες των ειδικοτήτων που καλύπτει. Τα μέρη του άρθρου ως προς την 

τυπικότητα και την ακριβή παρουσίαση της έρευνας είναι τα εξής:  

(2) η ακριβής παρουσίαση της παιδαγωγικής περιοχής του ερευνητικού αντικειμένου, το 7ο 

Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά (Περάματος) και η υποστήριξη της ειδικότητας του Βοηθού 

Νοσηλευτή, όπου προσδιορίζονται τα όρια της θεματικής μας  

(2.1) τα ΠΑΥ, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι υποθέσεις και οι μεταβλητές της έρευνας,  

(2.2) ο σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος και η αναγκαιότητα της έρευνας πάνω σε αυτό, 

η μεθοδολογία της έρευνας με έμφαση στην πρωτοτυπία και την σημαντικότητα της, και τέλος,  

(2.3) οι οριοθετήσεις και οι περιορισμοί της. 

Τα μέρη του άρθρου ως προς τα συμπεράσματα είναι τα εξής:   
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 (3) η ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των τελικών δεδομένων  

(3.1.) τα συμπεράσματα και η προοπτική των αποτελεσμάτων και οι μελλοντικές εργασίες της 

έρευνας.  

Το άρθρο κλείνει με και την παράθεση της βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας. Τα τεχνήματα των 

μαθητών/τριών παρατίθενται στο Παράρτημα του άρθρου.  

2. Ακριβής παρουσίαση της παιδαγωγικής περιοχής του ερευνητικού αντικειμένου: το 7ο 

Εργαστηρικό Κέντρο Πειραιά και η υποστήριξη της Ειδικότητας του Βοηθού Νοσηλευτή   

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) είναι δημόσια τεχνικά σχολεία, και εκπαιδεύουν μαθητές και 

μαθήτριες από την ευρύτερη περιοχή της πόλης που ανήκουν σε διάφορες ειδικότητες. Οι Τομείς και 

Ειδικότητες των ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν σε κάθε σχολικό έτος δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (https://tinyurl.com/yd7aquao). Οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑΛ, μετά από 

τριετή φοίτηση, αποκτούν Απολυτήριο ισότιμο με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και Πτυχίο της 

ειδικότητας που επέλεξαν. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις Γενικές 

Πανελλήνιες Εξετάσεις για να εισαχθούν σε σχολές των ΑΕΙ ή των Α- ΤΕΙ, ή να αποκτήσουν άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος με τη χρήση του πτυχίου τους και την κατάλληλη προϋπηρεσία. Τα ΕΠΑΛ, 

ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις των Τομέων και των Ειδικοτήτων, σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) των ΕΠΑΛ, υποστηρίζονται από αντίστοιχα ΕΚ (http://7sek-a-

peiraia.att.sch.gr/newsite/?q=node/4). Τα ΕΚ ως εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, 

έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα 

ΕΠΑΛ, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Ινστιτούτα  Επαγγελματικής Κατάρτισης της 

περιοχής τους. Στελέχη Διοίκησης των ΕΚ είναι ο/η Διευθυντής/τρια, πιθανά ο/η 

Υποδιευθυντής/τρια, αν προβλέπεται από τον αριθμό των μαθητών και των μαθητριών οι οποίοι 

φοιτούν, οι υπεύθυνοι τομέων ΕΚ και τέλος, οι υπεύθυνοι εργαστηρίων των κατευθύνσεων του ΕΚ. 

Σε κάθε ΕΚ λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο στο Φύλλο Εφημερίδας 

της Κυβέρνησης (Άρθρο 1,  ΦΕΚ 1318/2015). Τα ΕΚ έχουν σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση των 

μαθητών/τριών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε οργανωμένα εργαστήρια, στα οποία οι μαθητές 

και οι μαθήτριες εξασκούνται στον τομέα ή την ειδικότητα της επιλογής τους ώστε να μπορούν να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το 7ο ΕΚ Περάματος (Πειραιά) υποστηρίζει εργαστηριακά το 1ο 

ΕΠΑΛ Περάματος και το 1ο ΕΠΑΛ Κερατσινίου. Οι Τομείς οι οποίοι υποστηρίζονται εργαστηριακά από 

το 7ο ΕΚ είναι οι εξής:  

1. Τομέας Μηχανολογίας – Ναυτιλιακά  

2. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  

3. Τομέας Πληροφορικής 

4. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας 

5. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας και Ευεξίας 

 Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β΄ τάξη 

του Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν είκοσι τρεις (23) ώρες μαθημάτων Τομέα και δώδεκα (12) 

ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα (http://www.iep.edu.gr/el/ygeias-pronoias-

eveksias). Στη συνέχεια, στη Γ΄ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑΛ, επιλέγουν μία από τις εννιά (9) Ειδικότητες 

που παρέχει ο Τομέας και εκεί παρακολουθούν είκοσι τρεις (23) ώρες μαθημάτων Ειδικότητας. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον 

Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Γ΄ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, προβλέπεται 
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να λειτουργεί και η Ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή. Η εκπαίδευση του Βοηθού Νοσηλευτή 

περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων της νοσηλευτικής επιστήμης σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο.  

Για τους Βοηθούς Νοσηλευτή η Υγεία αποτελεί για τον άνθρωπο βασικό δικαίωμα και όχι προνόμιο, 

χωρίς καμία διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, τις θρησκευτικές ή τις πολιτικές  πεποιθήσεις, την 

οικονομική ή την κοινωνική του κατάσταση. Ο Βοηθός Νοσηλευτή είναι μια ειδικότητα που 

συνδυάζει το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και την προάσπιση της υγείας. Κατά την διάρκεια των 

σπουδών παρέχονται στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια, που τους εξασφαλίζουν άρτια 

εκπαίδευση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αποκτούν γνώσεις, τεχνικές εφαρμογές, 

ενίσχυση ανθρωπιστικής συμπεριφοράς και υπευθυνότητα, για την την πρόληψη νόσων, την 

φροντίδα των ασθενών και την αποκατάσταση της υγείας. Ο/Η  απόφοιτος μπορεί να εργασθεί σε 

Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Θεραπευτήρια, Μονάδες Πρώτων 

Βοηθειών, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κινητές Μονάδες Φροντίδας Υγείας. Στους απόφοιτους της 

ειδικότητας χορηγείται Απολυτήριο Επαγγελματικού  Λυκείου και Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας 

επιπέδου 4 (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών), (http://7sek-a-peiraia.att.sch.gr/newsite/?q=node/52 ). 

 Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, είτε να εγγραφούν στα 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης με φοίτηση τριών (3) εξάμηνων στην ίδια ή ανάλογη 

ειδικότητα με την ειδικότητα του πτυχίου τους. Οι πτυχιούχοι 18 έως 24 ετών έχουν δικαίωμα να 

συμμετάσχουν μετά από αίτησή τους και επιλογή, στα προγράμματα Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης 

Μαθητείας, που περιλαμβάνουν 9μηνη εκπαίδευση  στο χώρο εργασίας είτε του δημοσίου είτε του 

ιδιωτικού τομέα με αμοιβή και εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοι της Μαθητείας 

λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους.      

2.1. Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Ερευνητικά ερωτήματα, υποθέσεις και μεταβλητές της έρευνας  

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μια συγκροτημένη εκπαιδευτική διαδικασία διεπιστημονικού και 

διαθεματικού χαρακτήρα, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση 

του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα (Στάππα – Μουρτζίνη, 2010). Σκοπός της Αγωγής και 

Προαγωγής της Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και 

κοινωνικής υγείας των μαθητών/τριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής 

σκέψης τους αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. Στόχοι 

της Αγωγής Υγείας, μεταξύ άλλων είναι:  

• η αναβάθμιση της σχολικής ζωής και σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα, και  

• η ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση.   

Σύμφωνα με τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) , οι άξονες 

περιεχομένου των ∆ιαπροσωπικών σχέσεων - Ψυχική υγεία, ως θεµατολογία κορµού 

(https://tinyurl.com/y8lj4fdg ), περιλαμβάνει θέματα όπως  

• ο εαυτός µου,  

• η σχέση µου µε τους άλλους, 

• η σχέση µου µε το περιβάλλον, 

• αυτοεκτίμηση,  

http://7sek-a-peiraia.att.sch.gr/newsite/?q=node/52
https://tinyurl.com/y8lj4fdg
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• ατοµική ταυτότητα,  

• συναισθήματα,  

• επικοινωνία,  

• ενεργητική ακρόαση, 

• κοινωνικός αποκλεισµός-ίσες ευκαιρίες,  

• ισότητα των δύο φύλων,  

• ρατσισµός,  

• βία, 

• αντιμετώπιση πένθους,  

• αντιμετώπιση άγχους (σχολικού-εργασιακού). 

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, μέσα στους σκοπούς και τους γενικούς στόχους της εφαρμογής ΠΑΥ στα 

σχολεία και αφορά αυτό που στην βιβλιογραφία έχει τεθεί ως «συναισθηματική αγωγή» (Lipman, 

2003), βρίσκεται και η αντιμετώπιση πένθους (Kübler-Ross, 2011), μια ελαφρά διαφορετική αλλά 

όμορη θεματική, με την διαχείρισης της απώλειας. Αυτή η συνιστώσα της Αγωγής Υγείας εντάσσεται 

στο μοντέλο του Σχολείου Προαγωγής της Υγείας, αλλά, απαιτεί εξειδικευμένη διαχείριση, ώστε να 

γίνει καίρια και έγκαιρη παρέμβαση για την πρόληψη διαφόρων προβλημάτων για την προωθή ση ή 

την αποκατάσταση της υγιούς ανάπτυξη αρχικά των παιδιών (Gottman, 2011), και κατόπιν των 

εφήβων (Zeidner et al., 2003), των νέων ανθρώπων αλλά και με την εφαρμογή της ενσυναίσθησης σε 

όλες τις ηλικίες (Ioannidou & Konstantikaki, 2008). Μια τέτοια παρέμβαση έγινε και στο ΠΑΥ του 7ου 

ΕΚ Α΄ Πειραιά (Περάματος). Στο συγκεκριμένο όμως πρόγραμμα τονίσθηκε ιδιαίτερα το θέμα της 

απώλειας (Kübler-Ross, 2009), και η μεθοδολογία διαχείρισης της (Kübler-Ross & Kessler, 2005).   

2.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος και η αναγκαιότητα της έρευνας πάνω σε αυτό     

Το ΠΑΥ οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε την σχολική περίοδο 2018 – 2019 και είχε διάρκεια πέντε 

μήνες. Οι καθηγήτριες που το συντόνιζαν ήταν η Διευθύντρια του ΕΚ Μαρία Ράπτη και η Νοσηλεύ τρια 

Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου. Ο τίτλος του ΠΑΥ ήταν «Διαχείριση πώλειας» και εντάχθηκε στην 

θεματολογία «Ψυχική Υγεία – Κοινωνική Συναισθηματική Αγωγή». Στην ομάδα δήλωσαν συμμετοχή 

και συμμετείχαν τέσσερα αγόρια και δεκατρία κορίτσια, μία μικτή ομάδα από την ειδικότητα του 

Βοηθού Νοσηλευτή. Ο τόπος συνάντηση της ομάδας ήταν στα εργαστήρια της Νοσηλευτικής του 7ου 

ΕΚ. Οι θεματικές ενότητες του ΠΑΥ αφορούσαν την απώλεια, την νοηματοδότηση της και τα 

πνευματικά – φιλοσοφικά ζητήματα σχετικά με αυτήν. Διαστάσεις του θέματος αφορούσαν την 

έκφραση και την εκδραμάτιση των συναισθημάτων ατόμων που διαχειρίζονται θέματα απώλειας. Οι 

παιδαγωγικοί στόχοι του ΠΑΥ επιδίωκαν οι συμμετέχοντες να μπορούν να: 

• αναπλαισιώνουν και να νοηματοδοτούν την έννοια της απώλειας και των συνοδών 

συναισθημάτων  

• εκφράζουν, να διαχειρίζονται και να εκδραματίζουν τα συναισθήματα τους σε περίπτωση 

απώλειας, και τέλος,   

• έρθουν σε επαφή με πνευματικά φιλοσοφικά ζητήματα απώλειας και πένθους.   

 

Η μεθοδολογία υλοποίησης ξεκίνησε με καταιγισμό ιδεών, συζήτηση και ελεύθερους συνειρμούς και 

κατέληξε σε ομαδοσυνεργατικές μορφές και εργασίες σε ομάδες. Η νοηματοδότηση της απώλειας 
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έγινε μέσα από συζητήσεις και για την έκφραση των συναισθημάτων (θυμός, θλίψη, ενοχή) ζητήθηκε 

πέρα από ελεύθερο συνειρμό, καλλιτεχνική έκφραση. Βασική συνιστώσα ήταν η καλή ακρόαση και 

η στήριξη του εφήβου σε στιγμές κρίσης. Η εργασίες ανατροφοδοτήθηκαν από δραστηριότητες 

αναμνήσεων. Το ΠΑΥ είχε άμεση σύνδεση με τα μαθήματα της ειδικότητας όπως, η Νοσηλευτική και 

ιδιαιτέρως με το μέρος της παρηγορητικής αγωγής. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΠΑΥ, 

έγινε στο σχολείο αλλά και σε εκδήλωση όλων των προγραμμάτων Υγείας της Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ) Πειραιά.  

2.3 Οριοθετήσεις και περιορισμοί της έρευνας  

Η συλλογή των δεδομένων και των μεταδεδομένων της έρευνας έγινε μέσα από σχάρες παρατήρησης  

κατά την εφαρμογή του ΠΑΥ κυρίως μέσα από τις συζητήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες  που 

συμμετείχαν. Η καταγραφή των συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε μετά την αποδελτίωση, και 

αφορούσε μία περιορισμένη κλίμακα εφαρμογής της Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευ τή 7ου 

Εργαστηριακού Κέντρου Α΄ Πειραιά (Περάματος). Από τους συμμετέχοντες, τα δεδομένα των 

συζητήσεων και τα παραγόμενα έργα τα οποία μέρος τους παρουσιάζεται στο Παράρτημα του 

άρθρου εμπλουτίσαμε τις προοπτικές ειδικότητας και αναπλαισιώσαμε την οπτική των ΠΑΥ καθώς η 

διαχείριση της απώλειας αποτέλεσε την αμέσως επόμενη περίοδο ένα θέμα αιχμής σε παγκόσμια 

κλίμακα. Για την τελική αποτίμηση της έρευνας λήφθηκε υπόψη ο περιορισμένος αριθμός των 

συμμετεχόντων, καθώς στα ΠΑΥ συμμετέχει περιορισμένος αριθμός μαθητών/τριών. Παρά το 

γεγονός ότι το ΠΑΥ έγινε πριν δύο χρόνια περίπου, μας άφησε βαθειά εντύπωση καθώς τα 

συμπεράσματα από αυτό ανανοηματοδοτούνται συνεχώς.   

3. Αποτελέσματα της έρευνας  

Για όσους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται ενεργά με την εφαρμογή των ΠΑΥ τα αποτελέσματα είναι 

ορατά, κυρίως, στην αντίληψη των μαθητών και των μαθητριών καθώς, μέσα από την έκφραση, τη 

διαχείριση και την εκδραμάτιση των συναισθημάτων του συντελείται η ατομική ενδυνάμωση τους 

και επιτελείται η κοινωνική τους ανάπτυξη. Η επιδίωξη ενδυνάμωσης των όρων επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας είναι μια καθολικά ισχύουσα και συνειδητή συνιστώσα, όπως φάνηκε και από την 

ποιοτική διερεύνηση των αποτελεσμάτων. Η σπουδή στην ειδικότητα συνοδεύεται από την επιδίωξη 

για γενικότερη προσφορά. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο ΠΑΥ αποδέχονται 

την εργασία και την σταδιοδρομία σε έναν κλάδο ως μορφές  κοινωνικής καταξίωσης, αποδέχονται 

τους όρους της αυτοπραγμάτωσης. Αυτό που προέκυψε ως ειδική μεταβλητή είναι μια πολύ 

ενδιαφέρουσα τάση ενσυναίσθησης και τάσης επούλωσης του «κοινωνικού» εαυτού σε σχήματα 

οδύνης όπως αυτά έρχονται ατόφια από την κοινωνική πραγματικότητας. Αυτό συμβαίνει κυρίως 

γιατί οι συγκεκριμένοι/ες μαθητές/τριες της ειδικότητας έχουν την τάση αρχικά να συλλαμβάνουν 

και να οικειοποιούνται γνωστικά και βιωματικά ότι αποφέρει ο συνολικός μετασχηματισμός του 

κόσμου στο οποίο είναι ενταγμένοι, και να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα τους συνειδητά.  Κυρίως 

όμως, αυτό το οποίο οικοδομείται είναι η κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη  ώστε ως 

επαγγελματίας Βοηθός Νοσηλευτή ο/η απόφοιτος να μπορεί να διαδραματίζει σοβαρό ρόλο σε 

ζητήματα σωματική, ψυχική και κοινωνική υγείας. Η στήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων από τα 

ΕΚ αλλά και από τα ΠΑΥ μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες για νοηματοδοτήσεις σε καίρια 

πνευματικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ζητήματα όπως αυτό της απώλειας.  
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3.1. Η ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των τελικών δεδομένων ως μεταδεδομένο  

Α Η πραγματοποίηση του συνεδρίου ένα χρόνο μετά τον αρχικό προγραμματισμό, λόγω πανδημίας, 

δημιούργησε ένα δευτερεύων υλικό επεξεργασίας, καθώς οι συγκρίσεις και οι αναγωγές σε ζητήματα 

απώλειας γίνονται σχεδόν αυτόματα.  Η προσέγγιση του θέματος, ένα ολόκληρο χρόνο μετά την 

υλοποίηση του, και υπό το καθεστώς της πανδημίας, αλλάζει δραματικά την προσέγγιση του 

(Maddrell, 2020)! Το τραγικότερο όλων είναι ότι διαβάζοντας και μελετώντας τις εργασίες των 

μαθητών/τριών, συνειδητοποιούμε το δραματικό το γεγονός ενός τύπου απώλειας (Shanahan et al., 

2020) που δεν είχαμε υπόψη μας την εποχή του προγράμματος. Σε αυτή τη φάση της πανδημίας 

(COVID-19) οι άνθρωποι πεθαίνουν με έναν ιδιαίτερα «δραματικό» τρόπο στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ): «φεύγουν» εντελώς απομονωμένοι, «ξεκομμένοι» από τους προσωπικούς τους 

χώρους, τους συγγενείς τους, τα σπίτια τους και τους δικούς τους, μόνοι, αβοήθητοι, στο κρεβάτι 

ενός νοσοκομείου, στην καλύτερη περίπτωση, χωρίς ένα άγγιγμα, χωρίς συνοδεία, ανατρέποντας 

όλα τα σχετικά Ελληνικά ήθη, έθιμα και στάσεις, υπό την σκιά του τρόμου. Αυτή η παράγωγη 

δευτερογενής οπτική αποτελεί και το έναυσμα για τις επόμενες φάσης της έρευνας και τα μελλοντικά 

έργα σχετικά με τα ΠΑΥ. 
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Περίληψη 

Η διαχείριση της σχολικής τάξης επιβάλλει τη δημιουργία κάποιων κανόνων συμπεριφοράς που να 

δημιουργούν ένα ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον. Η σημασία της διαχείρισης της τάξης προέκυψε 

από την ανάγκη να προσαρμοσθεί η διδασκαλία στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή 

και η οργάνωση της σχολικής ζωής να καταστεί περισσότερο εύκαμπτη. Στη συγκεκριμένη έρευνα 

εξετάσθηκαν οι απόψεις 205 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης 

σχετικά με τη διαχείριση της συμπεριφοράς και της διδασκαλίας στη σχολική τάξη καθώς και οι 

προσεγγίσεις, τις οποίες εφαρμόζουν οι ίδιοι, με τη χρήση ερωτηματολογίου για την Kλίμακα 

Διαχείρισης της Συμπεριφοράς και της Διδασκαλίας. Τα ευρήματα της έρευ νας έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθούν σε παρόμοιο βαθμό παρεμβατικές 

προσεγγίσεις για τη διαχείριση της συμπεριφοράς και της διδασκαλίας στην τάξη και εναλλάσσουν 

τεχνικές με δασκαλοκεντρικό και μαθητοκεντρικό προσανατολισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του 

μαθήματος. Τέλος, χρησιμοποιούν τη συνεργατική μάθηση, τη διερευνητική μάθηση, την άμεση 

διδασκαλία και προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ατομικές ανάγκες των μαθητών.  

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί, διαχείριση της τάξης, συμπεριφορά, διδασκαλία  

 

1. Εισαγωγή 

Η διαχείριση της τάξης αποτελεί σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε διαχρονικά την παιδαγωγική 

και εκπαιδευτική διαδικασία. Η Παλαιά Παιδαγωγική Ψυχολογία θεωρεί τη διοίκηση της τάξης και 

την πειθαρχία έννοιες ταυτόσημες που στοχεύουν αμφότερες στην εφαρμογή της ευταξίας και τη 

διόρθωση της ανάρμοστης συμπεριφοράς των μαθητών. Η συμμόρφωση των μαθητών 

επιτυγχάνεται με την εφαρμογή όλων των μέσων επιβολής της πειθαρχίας, τις ποινές, τις ανταμοιβές, 

τον φόβο, τον έλεγχο και την αυταρχική εξουσία του εκπαιδευτικού  (Μαριδάκη - Κασσωτάκη, 2011).  

O Doyle (1986) καθιστά διακριτές τις δύο έννοιες, ορίζoντας τη διαχείριση της τάξης ως "τις πράξεις 

και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, για να λύσουν το πρόβλημα τη ς τάξης στις 

σχολικές αίθουσες"(σ.397), και την πειθαρχία ως " θεραπεία της κακής συμπεριφοράς στις αίθουσες 

και τα σχολεία" (σ.394). 

mailto:ptompa@otenet.gr
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Προϊόντος του χρόνου η Σύγχρονη Παιδαγωγική και η αναβαθμισμένη εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών θα δώσει προοδευτική χροιά στην εκπαιδευτική διαδικασία αναγνωρίζοντας την 

προσωπικότητα κάθε μαθητή και αποδυναμώνοντας την απόλυτη εξουσία των εκπαιδευτικών. Η 

ανάγκη να προσαρμοσθεί η διδασκαλία στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και να 

καταστεί περισσότερο εύκαμπτη η οργάνωση της σχολικής ζωής ανέδειξε τη σημασία της διαχείρισης 

της τάξης. Συγχρόνως η Παιδαγωγική θα ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς με τη διερεύνηση των 

διαδικασιών, των στρατηγικών επιτυχούς αντιμετώπισης και των δεξιοτήτων παρεμπόδισης της 

κακής μαθητικής συμπεριφοράς (Kyriacou, 2007). Συνεπώς, κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον να 

διερευνηθούν οι προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης στις διαστάσεις της διδασκαλίας και της 

συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

2. Η διαχείριση της συμπεριφοράς και της διδασκαλίας στη σχολική τάξη 

Η διαχείριση της σχολικής τάξης, σύμφωνα με τους Evertson και Weinstein (2006) ως πολύπτυχη 

δραστηριότητα, απαιτεί:  

• την δημιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών σχέσεων με τους μαθητές,  

• την οργάνωση της διδασκαλίας για καλύτερη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση,  

• τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και  

• την κατάλληλη παρέμβαση σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς.  

 

Συνεπώς, η διαχείριση της σχολικής τάξης περιλαμβάνει όλες τις προσχεδιασμένες  δραστηριότητες 

του εκπαιδευτικού που πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη και εμπεριέχουν τη μάθηση, την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συμπεριφορά των μαθητών (Martin, Yin & Baldwin, 1998). Η 

διαχείριση της τάξης έχει δύο διαστάσεις: η πρώτη αναφέρεται στην ικανότητα του δασκάλου να 

αναπτύσσει και να διατηρεί ένα κλίμα συντελεστικό της μάθησης μέσα από την αποτελεσματική 

διαχείριση του διδακτικού χρόνου, τη δημιουργία ευνοϊκής ατμόσφαιρας που διατηρεί το μαθητικό 

ενδιαφέρον για την αναζήτηση της γνώσης και τέλος την εφαρμογή κατάλληλων δραστηριοτήτων 

που κινητοποιούν τον νου και τη φαντασία των μαθητών (Slavin, 2006). Η δεύτερη διάσταση αφορά 

τις δεξιότητες διαχείρισης του εκπαιδευτικού ως προς τη δημιουργία ομάδων, κανόνων και 

διαδικασιών της τάξης, την αντιμετώπιση της ακατάλληλης συμπεριφοράς και γενικά την εποπτεία 

όλων των δραστηριοτήτων στην τάξη (Doyle, 1986).  

Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης απαιτεί επίσης την οργάνωση του περιβάλλοντος της τάξης, 

τη χρήση στρατηγικών διαχείρισης συμπεριφοράς, τη συλλογή και χρήση δεδομένων για την 

κινητοποίηση της μαθητικής συμπεριφοράς και την ανάλογη τροποποίηση των διαδικασιών 

διαχείρισης της τάξης (Oliver & Reschly, 2007). 

Σύμφωνα με τους Merrett και Wheldall (1984), τα πιο κοινά προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη 

είναι η έλλειψη προσοχής των μαθητών, η προκλητική συμπεριφορά, η παρενόχληση των άλλων 

μαθητών και η μη συμμόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 72% δηλώνουν μη ικανοποιημένοι 

από την εκπαίδευσή τους στη διαχείριση της τάξης (Μerrett & Wheldall, 1993). Η ανεπαρκής 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών υπονομεύει την αποτελεσματική διαχείριση των διασπαστικών 

συμπεριφορών των μαθητών, επιδρά αρνητικά στη διδασκαλία και τη μάθηση, τους προκαλεί άγχος 

και στους μαθητές την αίσθηση απώλειας χρόνου (Braden & Smith, 2006).  
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Πολυάριθμες στρατηγικές έχουν θετικά αποτελέσματα στην αποτελεσματική διαχείριση της 

διδασκαλίας και της συμπεριφοράς (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011· Oliver, 

Wehby & Reschly, 2011). Οι αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης της απείθαρχης συμπεριφοράς 

είναι η συχνή οπτική σάρωση της τάξης, η περιοδική κυκλοφορία του εκπαιδευτικού στην τάξη με 

σκοπό να προσφέρει ακαδημαϊκή βοήθεια σε μαθητές που δυσκολεύονται στην εργασία τους, η 

απεύθυνση των ερωτήσεων στο σύνολο των μαθητών, η κατάλληλη χρήση της εγγύτητας, η αλλαγή 

των δραστηριοτήτων και του ρυθμού εργασίας της τάξης ώστε να διατηρηθεί η μαθητική εμπλοκή, η 

παρατήρηση της απείθαρχης συμπεριφοράς και της έλλειψης σεβασμού, η μετακίνηση απείθαρχων 

μαθητών σε άλλη θέση και η άμεση παρέμβαση σε περιστατικά απειθαρχίας (Kyriacou, 2007).  

Οι αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης της διδασκαλίας και της συμπεριφοράς είναι κυρίως: η 

πρόληψη, η ανατροφοδότηση, η ενεργός εμπλοκή των μαθητών, η αναγνώριση της κατάλληλης 

συμπεριφοράς και η απόκριση στην ακατάλληλη συμπεριφορά (Simonsen et al., 2008). Επιπρόσθετα, 

οι στρατηγικές αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε στρατηγικές πρόληψης και στρατηγικές 

αντίδρασης, που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους μαθητές ή όλη την τάξη (Wilks, 1996). Οι πρώτες 

στοχεύουν στην αποτροπή της εμφάνισης αρνητικών συμπεριφορών και την εγκατάσταση θετικού 

περιβάλλοντος μάθησης, ενώ οι δεύτερες στην αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών (Poon, Tan 

& Tan, 2009). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί αμφότερες τις στρατηγικές αυτές, με σκοπό 

την ευταξία και την υλοποίηση  ολικής προσέγγισης στη διαχείριση της τάξης (Little & Akin-Little, 

2008). Συνεπώς, η επιτυχής διαχείριση της τάξης αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, 

στην οποία οι εκπαιδευτικοί με βάση την παρατήρηση της μαθητικής συμπεριφοράς και την 

ανατροφοδότηση που δέχονται, τροποποιούν αντίστοιχα τις καθημερινές πρακτικές τους.  

Ο Κουνίν (1970, όπ. αναφ. στο Elliott et al., 2008) υπογράμμισε ιδιαίτερα τις αποτροπές, δηλαδή τις 

πράξεις του εκπαιδευτικού που στοχεύουν στην εξάλειψη της κακής συμπεριφοράς και  

κωδικοποίησε τις τεχνικές αποτροπής ως σαφήνεια, σταθερότητα, ένταση, εστίαση και χειρισμό του 

μαθητή. Επιπλέον, επεσήμανε επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών συμπεριφορών 

διαχείρισης της τάξης: την συντονισμένη επίγνωση, δηλαδή την ικανότητα του εκπαιδευτικού να 

γνωρίζει και να κατανοεί τι συμβαίνει στην τάξη του, την επικάλυψη, δηλαδή την ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να χειρίζεται ταυτόχρονα δύο πράγματα που επικαλύπτονται, την ομαλή μετάβαση 

που απομακρύνει την νευρικότητα και τις καθυστερήσεις και την ομαδική εγρήγορση. 

Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης συνδέεται στενά με την αποτελεσματική διδασκαλία και 

μάθηση, τη βελτιωμένη σχολική επίδοση των μαθητών (Poulou, 2007· Stronge, Ward & Grant, 2011), 

την ακαδημαϊκή επιτυχία και τη μαθητική εμπλοκή (Wong & Wong, 2009). Η έρευνα των Soar και 

Soar (1979) έδειξε ότι ο υψηλότερος βαθμός ελέγχου στη συμπεριφορά των μαθητών, όπως στις 

κινήσεις και τις ομιλίες στο μάθημα, σχετιζόταν με υψηλότερες επιδόσεις των μαθητών, αλλά η σχέση 

αυτή παρουσίαζε διακυμάνσεις ως προς τη δυνατότητα κριτικής σκέψης των μαθητών και τις 

μαθητικές εργασίες. Ο Lewis et al. (2005) σημείωσαν πως, όταν η πειθαρχία και η διαχείριση της 

τάξης εξασφαλίζονται με παρεμβατικές και ελεγκτικές προσεγγίσεις υψηλού βαθμού, οδηγούν στην 

καταπίεση των εσωτερικών μαθητικών κινήτρων και οι μαθητές μετατρέπονται σε παθητικούς 

αποδέκτες στείρας γνώσης.  

Σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις με βάση τον τόπο 

ελέγχου στα πλαίσια της τάξης: η δασκαλοκεντρική και η μαθητοκεντρική προσέγγιση (Rogers & 
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Freiberg,1994). Επιπρόσθετα, ο Burden (1995) παραθέτει τρείς ομάδες προσεγγίσεων διαχείρισης 

της τάξης:  

i) η παρεμβατική προσέγγιση,  

ii) η αλληλεπιδραστική / δημοκρατική προσέγγιση και 

iii) η καθοδηγητική / μη παρεμβατική προσέγγιση.  

Στην παρεμβατική προσέγγιση ο εκπαιδευτικός ασκεί μέγιστο έλεγχο, αναδεικνύοντας τις πρακτικές 

τροποποίησης της συμπεριφοράς. Στην αλληλεπιδραστική προσέγγιση, ο εκπαιδευτικός επιδιώκει 

την επίλυση των θεμάτων από κοινού με τους μαθητές και την αμοιβαία ικανοποίηση όλων. Στην μη 

παρεμβατική προσέγγιση, ο εκπαιδευτικός ασκεί ελάχιστη διοίκηση και έλεγχο στους μαθητές, 

θεωρώντας ότι το παιδί έχει εσωτερικά κίνητρα και ανάγκες που πρέπει να εκφράσει.  

Οι έρευνες των Wolfgang και Glickman (1980) και Wolfgang (1996) δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

εφαρμόζουν περισσότερο μια προσέγγιση διαχείρισης της τάξης και επίσης εμφανίζουν μια 

ασυνέπεια ως προς τις προσεγγίσεις που εφαρμόζουν. Δηλαδή, ενώ δίνουν έμφαση στην μη 

παρεμβατική προσέγγιση διαχείρισης της τάξης, εφαρμόζουν την παρεμβατική  προσέγγιση στο 

περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, στην αυστηρή τήρηση των κανόνων και στον αυστηρό 

έλεγχο. Οι Μartin και Sass (2010) υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κινείται στο 

μέσον ανάμεσα στις δύο ακραίες προσεγγίσεις. Με βάση όλα τα παραπάνω, κρίνεται σημαντικό να 

εξεταστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση 

της συμπεριφοράς και της διδασκαλίας στην τάξη. Ειδικότερα, ερευνώνται οι προσεγγίσεις 

διαχείρισης της σχολικής τάξης στη διδασκαλία και τη συμπεριφορά που εφαρμόζουν οι 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

  

3. Κυρίως μέρος 

3.1. Μεθοδολογία της έρευνας 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 205 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 

Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Kλίμακας Διαχείρισης της Συμπεριφοράς 

και της Διδασκαλίας των Martin και Sass (2010) (BIMS-SF) Behavioral and Instructional Management 

Scale-Short Form, το οποίο μετρά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις προσεγγίσεις τους στη 

διαχείριση της συμπεριφοράς και της διδασκαλίας. Το BIMS σχεδιάστηκε ως ένα ψυχομετρικό 

εργαλείο μέτρησης που θα καθόριζε τις παρεμβατικές, μη παρεμβατικές και αλληλ επιδραστικές 

προσεγγίσεις για τη διαχείριση της διδασκαλίας και της συμπεριφοράς στην τάξη. Οι Martin και Sass 

(2010) όρισαν την έννοια Διαχείριση της Τάξης με δύο ευρείες διαστάσεις: την Διαχείριση της 

Διδασκαλίας και τη Διαχείριση της Συμπεριφοράς.  

Η Διαχείριση της Διδασκαλίας περιλαμβάνει όψεις της ζωής μέσα στην τάξη που αφορούν τον 

καθορισμό των καθημερινών διαδικασιών, τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού και την 

κινητοποίηση των μαθητών για ανεξάρτητη εργασία. Η υψηλή βαθμολογία στην Κλίμακα Διαχείρισης 

της Διδασκαλίας δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν παρεμβατική προσέγγιση στη διαχείριση 

της διδασκαλίας, ενώ η χαμηλή βαθμολογία στην Κλίμακα δείχνει ότι εφαρμόζουν μη παρεμβατική 

προσέγγιση στη διαχείριση της διδασκαλίας (Aliakbari & Heidarzadi, 2015).  
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Η Διαχείριση της Συμπεριφοράς είναι κάθε προσχεδιασμένη παρέμβαση του εκπαιδευτικού που 

στοχεύει στην πρόληψη της ακατάλληλης μαθητικής συμπεριφοράς και περιλαμβάνει τη θέσπιση 

κανόνων, την ίδρυση ενός συστήματος ανταμοιβών και τη διάθεση ευκαιριών για το μαθητή (Martin 

& Sass, 2010). 

Για τους σκοπούς της έρευνάς μας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για το BIMS που 

μεταφράστηκε από τη Δημοπούλου (2018) στα ελληνικά και εφαρμόσθηκε στην έρευνά της σε 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει 24 

ερωτήσεις που απαντώνται σε εξάβαθμη κλίμακα τύπου Likert και μετρά τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τις προσεγγίσεις τους στη Διαχείριση της Συμπεριφοράς και στη Διαχείριση της 

Διδασκαλίας. Η υποκλίμακα Διαχείρισης της Συμπεριφοράς αφορά τους κανόνες, τις ανταμοιβές και 

τις ευκαιρίες που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές. Η υποκλίμακα για τη Διαχείριση της 

Διδασκαλίας αφορά τους στόχους και τις μεθόδους των εκπαιδευτικών.  

3.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι 205 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στην 

έρευνα είναι άνδρες σε ποσοστό 37,1 % και γυναίκες σε ποσοστό 62,9%.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είναι ηλικίας από 51 έως 60 ετών (55,6%), ακολουθεί 

το ποσοστό των συμμετεχόντων ηλικίας από 41 έως 50 ετών (29,3%), έπειτα το ποσοστό των 

συμμετεχόντων ηλικίας από 61 ετών και άνω (7,3%), στη συνέχεια το ποσοστό των συμμετεχόντων 

ηλικίας από 31 έως 40 ετών (5,9%) και τέλος το ποσοστό των συμμετεχόντων ηλικίας από 20 έως 30 

ετών (2,0%).  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών εργάζεται στη Δημόσια Εκπαίδευση από 

15 έως 19 έτη (23,9%) και ακολουθούν από 20 έως 24 έτη (19,0%), από 25 έως 29 έτη (17,6%), από 

10 έως 14 έτη (17,1%), από 30 έως 34 έτη (12,2%), από 1 έως 4 έτη (4,9%), από 35 έως 39 έτη (2,9%) 

και από 5 έως 9 έτη (2,4%).  

Το 29,8% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 

αντίστοιχο 3,4% είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.  

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υπηρετεί σε σχολική μονάδα αστικής περιοχής (90,2%) και μόνο 

ένα μικρό ποσοστό (9,8%) υπηρετεί σε αγροτική περιοχή.  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων στα 12 στοιχεία που συγκροτούν 

τον παράγοντα που αφορά στη Διαχείριση της Συμπεριφοράς. 

  

Πίνακας 1. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις για κάθε ερώτηση της κλίμακας για τη Διαχείριση Συμπεριφοράς του 

BIMS 

Ερωτήσεις Μ.Ο. Τ.Α. 

10.Επιβραβεύω την καλή συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη.  5.40 0.88 

8.Σχεδόν πάντα παρεμβαίνω όταν οι μαθητές μιλούν μεταξύ τους σε 

«ακατάλληλες» περιστάσεις, κατά την διάρκεια του μαθήματος  
4.92 0.97 
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9.Περιορίζω όσο το δυνατό περισσότερο την κουβεντούλα μεταξύ των 

μαθητών στην τάξη. 
4.91 0.82 

15.Επαναφέρω τους μαθητές στο θέμα της εργασίας μας, όταν ξεφεύγουν 

με αποφασιστικό τρόπο. 
4.69 0.98 

19.Εάν η συμπεριφορά των μαθητών αποκλίνει, θα απαιτήσω από τους 

μαθητές να συμμορφωθούν με τους κανόνες της τάξης.  
4.68 0.92 

14.Είμαι αυστηρός/ή σε θέματα συμμόρφωσης των μαθητών μου στην 

τάξη. 
4.47 1.14 

17.Παρακολουθώ στενά τη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας που δεν 

ασχολείται με τη δραστηριότητα που κάνει η υπόλοιπη τάξη.  
4.36 1.03 

16.Επιμένω οι μαθητές μου να ακολουθούν τους κανόνες συνεχώς.  4.35 0.97 

12.Χρησιμοποιώ τις ιδέες των μαθητών για να φτιάξω τους κανόνες της 

τάξης 
4.22 1.20 

10.Εφαρμόζω με αυστηρότητα τους κανόνες της τάξης για να ελέγχω τη 

συμπεριφορά των μαθητών 
4.09 1.10 

11.Όταν ένας μαθητής μιλά με διπλανό συμμαθητή του, τον/την 

απομακρύνω από τους συμμαθητές του/της.  
3.68 1.26 

13.Επιτρέπω στους μαθητές να σηκώνονται από τη θέση τους χωρίς την 

άδειά μου. 
2.04 1.46 

Κλίμακα Διαχείρισης Συμπεριφοράς 4,32 0,56 

 

Η μέση τιμή των απαντήσεων στα 10 από τα 12 στοιχεία είναι μεγαλύτερη από 4,0 με τη μεγαλύτερη 

μέση τιμή να εμφανίζεται στο ότι ο εκπαιδευτικός επιβραβεύει την καλή συμπεριφορά των μαθητών 

στην τάξη (Μ.Ο.=5,40 – Τ.Α.=0,88), παρεμβαίνει σχεδόν πάντα, όταν οι μαθητές μιλούν μεταξύ τους 

σε «ακατάλληλες» περιστάσεις (Μ.Ο.=4,92 – Τ.Α.=0,97), περιορίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την 

κουβεντούλα μεταξύ των μαθητών στην τάξη (Μ.Ο.=4,91 – Τ.Α.=0,82), επαναφέρει αποφασιστικά 

τους μαθητές στο θέμα της εργασίας, όταν ξεφεύγουν (Μ.Ο.=4,69 – Τ.Α.=0,98), απαιτεί από τους 

μαθητές τη συμμόρφωση με τους κανόνες της τάξης, όταν η συμπεριφορά τους αποκλίνει (Μ.Ο.=4,68 

– Τ.Α.=0,92), είναι αυστηρός/ή σε θέματα συμμόρφωσης των μαθητών στην τάξη (Μ.Ο.=4,47 – 

Τ.Α.=1,14), παρακολουθεί στενά τη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας που δεν ασχολείται με τη 

δραστηριότητα που κάνει η υπόλοιπη τάξη (Μ.Ο.=4,36 – Τ.Α.=1,03), επιμένει οι μαθητές να 

ακολουθούν τους κανόνες συνεχώς (Μ.Ο.=4,35 – Τ.Α.=0,97), χρησιμοποιεί τις μαθητικές ιδέες για να 

φτιάξει τους κανόνες της τάξης (Μ.Ο.=4,22 – Τ.Α.=1,20), εφαρμόζει με αυστηρότητα τους κανόνες της 

τάξης, για να ελέγχει τη μαθητική συμπεριφορά (Μ.Ο.=4,09 – Τ.Α.=1,10). Τα 2 από τα 12 στοιχεία που 

εμφανίζουν τη χαμηλότερη μέση τιμή των απαντήσεων αφορούν στο ότι επιτρέπει στους μαθητές να 

σηκώνονται από τη θέση τους χωρίς την άδειά του (Μ.Ο.=2,04 – Τ.Α.=1,46) και ότι ο εκπαιδευτικός 

απομακρύνει τον μαθητή από τον διπλανό συμμαθητή του, όταν μιλά με αυτόν (Μ.Ο.=3,68 – 

Τ.Α.=1,26).  

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων στα 12 στοιχεία που συγκροτούν 

τον παράγοντα που αφορά στη Διαχείριση της Διδασκαλίας.  
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Πίνακας 2. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις για κάθε ερώτηση της κλίμακας για τη Διαχείριση Διδασκαλίας του 

BIMS 

Ερωτήσεις Μ.Ο. Τ.Α. 

22.Εμπλέκω τους μαθητές μου σε ενεργό διάλογο με θέματα που έχουν εφαρμογή 

στον τρόπο ζωής μας στην πραγματικότητα. 
5.03 0.86 

20. Χρησιμοποιώ διδακτικές πρακτικές που αφορούν το σύνολο της τάξης, ώστε να 

εξασφαλίσω ένα δομημένο μαθησιακό περιβάλλον. 
4.90 0.85 

31. Σχεδόν πάντα, χρησιμοποιώ μεθόδους διδασκαλίας που ενθαρρύνουν την 

αλληλεπίδραση των μαθητών. 
4.69 0.94 

27. Κατευθύνω την μετάβαση των μαθητών από τη μια δραστηριότητα στην άλλη. 4.53 0.81 

21 Σχεδόν πάντα, χρησιμοποιώ τη συνεργατική μάθηση για τη διερεύνηση 

0μαθησιακών ερωτημάτων στην τάξη μου 
4.40 1.05 

28 Σχεδόν πάντα, προσαρμόζω τη διδασκαλία μου στις ατομικές ανάγκες των 

μαθητών 
4.38 0.92 

26. Σχεδόν πάντα, χρησιμοποιώ τη διερευνητική/ανακαλυπτική μάθηση στην τάξη 

μου 
4.34 1.00 

29.Σχεδόν πάντα, χρησιμοποιώ άμεση διδασκαλία. 4.26 0.99 

25.Χρησιμοποιώ τις ιδέες των μαθητών για να φτιάξω τα μαθητικά σχέδια 

εργασίας (project). 
4.07 1.14 

30.Δεν παρεκκλίνω από το πλάνο των μαθησιακών δραστηριοτήτων που έχω 

προσχεδιάσει. 
3.50 1.09 

24. Σχεδόν πάντα δουλεύω σε ομάδες στην τάξη μου. 3.48 1.19 

23. Στην τάξη μου καθιερώνω μια διδακτική ρουτίνα που ισχύει σε καθημερινή 

βάση και επιμένω στην τήρησή της 
3.28 1.30 

Κλίμακα Διαχείρισης Διδασκαλίας 4,32 0,56 

 

Η μέση τιμή των απαντήσεων στα 9 από τα 12 στοιχεία είναι μεγαλύτερη από 4,00, με τη μεγαλύτερη 

μέση τιμή να εμφανίζεται στο ότι ο εκπαιδευτικός εμπλέκει τους μαθητές σε ενεργό διάλογο με 

θέματα που έχουν εφαρμογή στον τρόπο ζωής μας στην πραγματικότητα (Μ.Ο.=5,03 – Τ.Α.=0,86), 

στο ότι χρησιμοποιεί διδακτικές πρακτικές που αφορούν στο σύνολο της τάξης, ώστε να εξασφαλίσει 

ένα δομημένο μαθησιακό περιβάλλον (Μ.Ο.=4,90– Τ.Α.=0,85) και σχεδόν πάντα χρησιμοποιεί 

μεθόδους διδασκαλίας που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση των μαθητών (Μ.Ο.=4,69 – Τ.Α.=0,94). 

Στη συνέχεια, κατευθύνει τη μετάβαση των μαθητών από τη μια δραστηριότητα στην άλλη 

(Μ.Ο.=4,53 – Τ.Α.=0,81), σχεδόν πάντα χρησιμοποιεί τη συνεργατική μάθηση για τη διερεύνηση 

μαθησιακών ερωτημάτων στην τάξη (Μ.Ο.=4,40 – Τ.Α.=1,05), σχεδόν πάντα προσαρμόζει τη 

διδασκαλία στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή (Μ.Ο.=4,38 – Τ.Α.=0,92), σχεδόν πάντα χρησιμοποιεί 

τη διερευνητική/ανακαλυπτική μάθηση (Μ.Ο.=4,34 – Τ.Α.=1,00) και την άμεση διδασκαλία 
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(Μ.Ο.=4,26 – Τ.Α.=0,99), και χρησιμοποιεί τις ιδέες των μαθητών για τα μαθητικά projects (Μ.Ο.=4,07 

– Τ.Α.=1,14).  

Συνεπώς, στην Κλίμακα Διαχείρισης της Διδασκαλίας οι ερωτήσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

αφορούν την εμπλοκή των μαθητών σε ενεργό διάλογο σε θέματα με εφαρμογή στον τρόπο ζωής, 

τις διδακτικές πρακτικές που περιλαμβάνουν το σύνολο της τάξης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 

δομημένο μαθησιακό περιβάλλον και τέλος την χρήση μεθόδων διδασκαλίας που ενθαρρύνουν την 

μαθητική αλληλεπίδραση. Οι υψηλές βαθμολογίες στις προηγούμενες ερωτήσεις μαρτυρούν ότι οι 

εκπαιδευτικοί προωθούν τον ελεύθερο διάλογο και την αλληλεπίδραση των μαθητών σε ένα 

δομημένο μαθησιακό περιβάλλον. 

Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν ελευθερία στους μαθητές για διάλογο και 

αλληλεπίδραση, απευθύνονται στο σύνολο της τάξης, κατευθύνουν τις μεταβάσεις, χρησιμοποιούν 

τη συνεργατική και την ανακαλυπτική μάθηση, την άμεση διδασκαλία, προσαρμόζουν τη διδασκαλία 

στις ατομικές ανάγκες των μαθητών τους και χρησιμοποιούν τις ιδέες των μαθητών για τα μαθητικά 

σχέδια εργασίας. 

Τα 3 από τα 12 στοιχεία που εμφανίζουν τη χαμηλότερη μέση τιμή των απαντήσεων αφορούν το 

γε0γονός ότι ο εκπαιδευτικός δεν παρεκκλίνει από το πλάνο των μαθησιακών δραστηριοτήτων που 

έχει προσχεδιάσει (Μ.Ο.=3,50 – Τ.Α.=1,09), σχεδόν πάντα δουλεύει σε ομάδες στην τάξη του 

(Μ.Ο.=3,48 – Τ.Α.=1,19) και καθιερώνει μια διδακτική ρουτίνα που ισχύει σε καθημερινή βάση και 

επιμένει στην τήρησή της (Μ.Ο.=3,28 – Τ.Α.=1,30). Παρατηρείται ότι, κατά μέσο όρο, οι Κλίμακες 

Διαχείρισης Συμπεριφοράς (Μ.Ο.=4,32, Τ.Α.=0,56) και Διαχείρισης Διδασκαλίας (Μ.Ο.=4,32, 

Τ.Α.=0,56) αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς με παρόμοιο τρόπο.  

4. Συμπεράσματα 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζονται να 

χρησιμοποιούν παρεμβατικές προσεγγίσεις τόσο στη διαχείριση της συμπεριφοράς όσο και της 

διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτόν επιβραβεύουν την καλή συμπεριφορά των μαθητών, 

παρακολουθούν και ελέγχουν τις ακατάλληλες συμπεριφορές ή την κουβεντούλα στη διάρκεια του 

μαθήματος και τους επαναφέρουν στα καθήκοντά τους και ζητούν με επιμονή τη συμμόρφωση με 

τους κανόνες της τάξης. Ως προς τη διαχείριση της διδασκαλίας, εναλλάσσουν τεχνικές με 

δασκαλοκεντρικό και μαθητοκεντρικό προσανατολισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Οι 

πρακτικές μαθητοκεντρικού χαρακτήρα που εφαρμόζουν είναι: λαμβάνουν υπόψη τις σκέψεις και 

ιδέες των μαθητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως προς τα μαθητικά σχέδια εργασίας, 

εμπλέκουν τους μαθητές σε ενεργό διάλογο για τη σύνδεση του μαθήματος με την πραγματικότητα 

και ενθαρρύνουν τη μαθητική αλληλεπίδραση. Επιπλέον, χρησιμοποιούν τη συνεργατική μάθηση για 

την διερεύνηση τυχόν ερωτημάτων, τη διερευνητική μάθηση, την άμεση διδασκαλία και 

προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ατομικές ανάγκες των μαθητών. Επιπρόσθετα, εφαρμόζουν 

τεχνικές με καθοδηγητικό προσανατολισμό, όπως η ομαλή μετάβαση από τη μια δραστηριότητα στην 

άλλη. Όλες αυτές οι εφαρμογές καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι προσαρμοστικοί 

και διαθέτουν ποικίλες μεθόδους και πρακτικές.  

Αναμφίβολα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει τη γνώση, τις δεξιότητες και την πρακτική κάθε 

προσέγγισης και τη δυνατότητα εφαρμογής κάθε στρατηγικής στην τάξη (Jones, 1996· Stough, 2006). 

Σύμφωνα με τον Slee (1995, όπ. αναφ. στο Καψάλης, 2006), οι διαφορές των μαθητών ως προς την 
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κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τα κίνητρα μάθησης, τα ενδιαφέροντα, τις νοητικές ικανότητες και 

επιπλέον, η διεύρυνση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πολλαπλασίασαν και ενέτειναν τα 

προβλήματα πειθαρχίας στα σχολεία. Δυστυχώς, οι Λυκειακές  τάξεις κατέληξαν να είναι χώροι 

μεγάλης απογοήτευσης, αδιαφορίας και προβληματικής συμπεριφοράς. Συνεπώς, το πρόβλημα της 

πειθαρχίας συνιστά κυρίως πρόβλημα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και σημαντικό πρόβλημα του 

δασκάλου. Καθίσταται αναγκαία η επιμόρφωση στο πεδίο της διαχείρισης της τάξης για την αύξηση 

της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, την θετική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και μαθητή, 

καθώς και τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος που πιθανά θα οδηγήσουν 

στην ακαδημαϊκή και συμπεριφορική αλλαγή.  
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι να διερευνηθεί ο ρόλος της UNESCO στη διατύπωση ενός 

νέου οράματος για την εκπαίδευση. Σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθεί με ποιον τρόπο θα 

επιτευχθεί η διαμόρφωση του νέου πλαισίου καθώς η UNESCO αποτελεί τον εξειδικευμένο 

οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση. Από το 1972 με την Έκθεση Faure ως το 1996 

με την Έκθεση Delors, σε κάθε σημαντική χρονική περίοδο όπου διαφαίνεται ότι χρειάζεται να τεθεί 

νέο πλαίσιο δράσεων και πολιτικών των κρατών-μελών, η UNESCO ηγείται πρωτοβουλιών με στόχο 

την ενημέρωση και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η νέα πρωτοβουλία 

«Μελλοντικές όψεις της εκπαίδευσης» έχει σκοπό τη διαμόρφωση  ενός παγκόσμιου διαλόγου, 

έρευνας και δράσης προκειμένου να διερευνηθεί προς τα πού κατευθύνεται η εκπαίδευση, σε ποια 

κοινωνία και με ποια ανάπτυξη, σε έναν κόσμο σύνθετο, αβέβαιο και εύθραυστο. Στο διάλογο αυτό 

καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν την άποψή τους για το πώς βλέπουν το μέλλον 

της εκπαίδευσης με χρονικό ορίζοντα το 2050, δεδομένου ότι διαμορφώνονται διαφορετικά 

κοινωνικά πλαίσια και συνθήκες, όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας που 

προκλήθηκε από τον  COVID 19.  

 

Λέξεις κλειδιά: UNESCO, εκπαίδευση, όραμα, διαβούλευση 

 

1. Εισαγωγή 

Αφορμή για την παρούσα μελέτη αποτέλεσε το ίδιο το θέμα του Συνεδρίου του 4ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ Αττικής,  

το οποίο αναφέρεται στις όψεις της σχολικής τάξης παραπέμποντας στη νέα  πρωτοβουλία της 

UNESCO για τις Μελλοντικές Όψεις της Εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς της έρευνας μελετήθηκαν 

έγγραφα και εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, της UNESCO, άρθρα καθώς και βιβλία. Η μελέτη 

περιλαμβάνει τρία κεφάλαια στα οποία επιχειρείται να φωτιστεί ο ρόλος των  διεθνών οργανισμών 

σε σχέση με την εκπαίδευση και ιδιαίτερα αυτός της UNESCO, πώς οργανώνεται η παγκόσμια 

συζήτηση και σε τι αποβλέπει.  

Μετά  την υιοθέτηση της Ατζέντα 2030 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015 και 

τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Δηλάρη, ΠΕΕΚΠΕ) , το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για 

τα θέματα εκπαίδευσης αυξάνεται συνεχώς.  

Οι προβληματισμοί αυτοί, διατυπώνονται στο “Rethinking Education”, μια σημαντική έκδοση στην 

οποία προέβη η UNESCO (UNESCO, 2015) και η οποία αποτέλεσε τη βάση πολλών συζητήσεων εντός 

mailto:veradil61@gmail.com
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και εκτός του διεθνούς οργανισμού. Όπως υποστηρίζει η κα Irina Bokova  στον πρόλογο, «Ο κόσμος 

αλλάζει, συνεπώς και η εκπαίδευση θα πρέπει να αλλάξει… . Πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό όραμα 

για την εκπαίδευση, ως ένα ουσιαστικό κοινό αγαθό».  

Επιπλέον, μετά την εκδήλωση της πανδημίας η εκπαίδευση τοποθετείται στο προσκήνιο καθώς 

εξαιτίας της διασποράς του COVID 19 και με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων κλείνουν σταδιακά στις περισσότερες χώρες. Η 

εκπαίδευση αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση. Οι διεθνείς οργανισμοί, με την UNESCO σε πρωταρχικό 

ρόλο, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες προκειμένου η εκπαίδευση να μην σταματήσει 

(#learningneverstops). 

Τον Οκτώβριο του 2020 η UNESCO συγκαλεί Έκτατη σύνοδο της  Παγκόσμιας Συνάντησης για την 

Εκπαίδευση (Extraordinary session of the Global Education Meeting) με τη συμμετοχή Υπουργών 

Παιδείας των κρατών-μελών του διεθνούς οργανισμού, εκπροσώπων διεθνών και περιφερειακών 

οργανισμών (ΟΟΣΑ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση) και 

εκπροσώπων δρώντων της παγκόσμιας εκπαίδευσης. Στην Διακήρυξη που υιοθετήθηκε τα κράτη-

μέλη δεσμεύτηκαν να εργαστούν για την ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας στον τομέα της  

εκπαίδευσης προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκής και αποτελεσματική παροχή πολιτικής, 

οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης σε επίπεδο χώρας (UNESCO, 2020a). 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Πολλές φορές οι νόρμες που εμφανίζονται στα διαφορετικά διεθνή πλαίσια είτε 

αλληλοσυγκρούονται είτε αλληλοκαλύπτονται. Η εκπαίδευση έχει άλλη διάσταση για την UNESCO 

που την αντιλαμβάνεται ως ανθρώπινο δικαίωμα στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι 

άνθρωποι, ενώ για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου η εκπαίδευση αποτελεί ένα αγαθό 

εμπορεύσιμο (Ασδεράκη, Φ. Δηλάρη, Β. 2018).   

Σύμφωνα με τον κονστρουκτιβισμό, οι διεθνείς σχέσεις είναι μια κατασκευή των ανθρώπων καθώς 

οι ιδέες μπορούν να αλλάξουν την οργάνωση της παγκόσμιας πολιτικής, διαμορφώνοντας 

ταυτόχρονα την ταυτότητα και τα συμφέροντα των κρατών (Ασδεράκη, 2008, σελ. 126). Η  

κονστρουκτιβιστική θεωρία επισημαίνει ότι κανονιστικές δομές και διαδικασίες, όπως η Εκπαίδευση 

για Όλους, επηρεάζουν τις ενέργειες των δρώντων σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και 

των κυβερνήσεων. 

 Στο πλαίσιο αυτό,  τόσο η Εκπαίδευση για Όλους (200-2015) όσο και η Εκπαίδευση 2030 (2016-2030) 

μπορούν να θεωρηθούν ως παραδείγματα  καθεστώτος διακυβέρνησης της εκπαίδευσης.  Επιπλέον, 

θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που  Συστάσεις και οι Διακηρύξεις των διεθνών οργανισμών έχουν 

μόνον ηθική και όχι νομική διάσταση, εν τούτοις διαμορφώνουν τις πολιτικές δεσμεύσεις των Κρατών 

δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν για την εφαρμογή τους μέτρα τα οποία θα 

εμπεριέχονται στην εθνική νομοθεσία. Κατά την εφαρμογή των αποφάσεων οι οποίες λαμβανονται 

από  τις Γενικές Συνελεύσεις των διεθνών οργανισμών, οι πρακτικές που ακολουθούνται, κατά το 

στάδιο παρακολούθησης της εφαρμογής αυτών, διαμορφώνουν καταστάσεις, δημιουργώντας 

ερωτηματικά για το αν πρόκειται για διαχείριση ή  πολιτική. Εξ άλλου, το ενδιαφέρον των διεθνών 

οργανισμών για την εκπαίδευση, η οποία από την αρχή συνδυάζεται με την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη, διαφαίνεται από τα μέσα του 20αι,  (Τσαούσης, 2007, σελ.23).  
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2.1  UNESCO και εκπαίδευση: Διαχείριση ή πολιτική. 

Η UNESCO θεωρείαται ως «ήπια ισχύς».  Μια δύναμη που βασίζεται στην εκπαίδευση, τη γνώση, τον 

πολιτισμό, την επιστήμη, την πληροφορία και την επικοινωνία τόσο για την ενίσχυση των κοινών 

αξιών όσο και για την ανοικοδόμηση ενός πολιτισμού της ειρήνης. Ο όρος «ήπια ισχύ» αρχικά 

εξέφραζε τη δυνατότητα κάποιου να προσελκύσει ή να πείσει άλλους να κάνουν αυτό που θέλει, 

χωρίς να ασκηθεί δύναμη ή να εξαναγκασθεί (Nye, 2005).  

Αποτελεί τον  εξειδικευμένο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση και υπό αυτή την 

ιδιότητα,  καθίσταται φορέας μιας συνεχούς δραστηριοποίησης  για την προώθηση της εκπαίδευσης 

(Τσαούσης, 2007, σ.30) καθώς διοργανώνει τις Παγκόσμιες Διασκέψεις για την Εκπαίδευση και 

εκδίδει παγκόσμιες εκθέσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού της, ο σεβασμός προς τα 

δικαιώματα του ανθρώπου θα βασιστεί στη συνεργασία των καρτών-μελών με το σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, τη διάχυση 

της γνώσης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (Δηλάρη, 2019).  

Το 1990 στο Ζομτιέν,  σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς,  διοργάνωσε την πρώτη Παγκόσμια 

Διάσκεψη για την Εκπαίδευση. Η διοργάνωση αυτή ήταν προϊόν μιας συγκεκριμμένης διαδικασίας 

λαμβάνοντας υπόψη  ότι από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ήταν επιβλημένο στις 

κυβερνήσεις να μετατρέψουν το δικαίωμα για την ανάπτυξη και το δικαίωμα στην εκπαίδευση από 

αρχές σε γεγονότα (from principles into facts). Έτσι, οι κυβερνήσεις έθεσαν  εθνικούς στόχους, 

δημιούργησαν εθνικά σχέδια και πλαίσια δράσης χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση προς όφελος  της 

οικονομικής ανάπτυξης (Chabbott, 2003). Υιοθετώντας  τα βασικά κείμενα της Διάσκεψης, τα κράτη -

μέλη συμφώνησαν, κατά μία έννοια,  να προσαρμόσουν τα εθνικά τους εκπαιδευτικά συστήματα με 

τις διατάξεις αυτών των κειμένων, δίνοντας έτσι χώρο στην εφαρμογή της πολιτικής που προτάθηκε 

από την UNESCO και τους άλλους οργανισμούς. 

Το 2000 στο Ντακάρ, στην επόμενη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Εκπαίδευση που διοργανώθηκε 

από την UNESCO τέθηκαν έξι στόχοι και καθώς έπρεπε να διερευνηθεί αν και  με ποιο τρόπο 

υλοποιονται οι στόχοι αυτοί,  η UNESCO, δημιούργησε μια διοικητική δομή για την παρακολούθηση 

της διαδικασίας υλοποίησης (Tikly, 2016, σ. 50-51), την Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης (Global 

Monitoring Report). Ο μηχανισμός αυτός εκτός από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου, επιχειρούσε να 

προωθήσει και βασικούς τομείς προτεραιοτήτων του διεθνούς οργανισμού, μέσα από θεματικές 

ετήσιες εκθέσεις. (Tickly, 2016, σ. 50-51). 

Το 2015 στο Ίντσεον, η UNESCO διοργάνωσε την Παγκόσμια Διάσκεψη για την Εκπαίδευση σε μια 

περίοδο πολύ σημαντική, δεδομένου ότι ήταν υπό διαμόρφωση οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και η 

Ατζέντα 2030. Κατά τη Διάσκεψη αυτή διαμορφώθηκε ο Στόχος 4 για την Εκπαίδευση, ο οποίος 

υποβλήθηκε στα Ηνωμένα Έθνηκαι ενσωματώθηκε στο Ψήφισμα για τους 17 Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (United Nations, 2015). Τόσο ο Στόχος για την Εκπαίδευση όσο και οι άλλοι Στόχοι 

εξειδικεύονται σε υποστόχους αλλά και συνδέονται με δείκτες μέσα από τους οποίους θα 

παρακολουθειται η εφαρμογή των Στόχων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αρχιτεκτονική των 

Στόχων είναι τέτοια ώστε αλληλοσυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται. Θα μπορούσε, ως εκ τούτου, 

αναφορικά με την εκπαίδευση, να θεωρηθεί ότι η εθνική πολιτική καθορίζεται  εν μέρει σε σχέση με 

το πλαίσιο νορμών της UNESCO, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν 

πολιτικές που θα συνοδεύονται από μέτρα ώστε να ανταποκριθούν στην υλοποίηση του Στόχου 4 και 

των υποστόχων του. 
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2.2  Οι Παγκόσμιες Εκθέσεις για την Εκπαίδευση. 

Οι Παγκόσμιες Εκθέσεις για την Εκπαίδευση αποτελούν «παράδοση» για την  UNESCO. Σε σημαντικές 

στιγμές καμπής για την κοινωνία αναθέτει σε Επιτροπές τη σύνταξη Εκθέσεων με στόχο να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαφαίνονται για το μέλλον, να εμπνεύσει την αλλαγή ή τον 

μετασχηματισμό  και να εκδώσει συστάσεις πολιτικής για την εκπαίδευση προς όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.  

Η πρώτη από αυτές τις εκθέσεις είχε τίτλο “Learning to Be: the world of education today and 

tomorrow”.  Η Έκθεση προετοιμάστηκε (1971-1972) από μια Επιτροπή υπό την προεδρία του Edgar 

Faure, πρώην πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας της Γαλλίας και επεσήμανε τους κινδύνους των 

ανισοτήτων, της στέρησης και της ταλαιπωρίας ενώ τόνισε τα παγκόσμια χαρακτηριστικά της 

εκπαίδευσης. Στην Έκθεση αναφέρεται η ανάγκη ύπαρξης μιας διεθνούς κοινότητας που να 

αντικατοπτρίζει: 

• κοινά προβλήματα, τάσεις και στόχους 

• την προώθηση  της δημοκρατίας μέσω της εκπαίδευσης  

• την ευκαιρία κάθε ατόμου για αυτοπραγμάτωση 

• την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση  

Η Έκθεση επανεκδόθηκε το 2013. Η τότε Γενική Διευθύντια του διεθνούς οργανισμού, κα Irina 

Bokova, ανέφερε ότι η επανέκδοση είχε στόχο «να  εμπνεύσει μια νέα γενιά εκπαιδευτικών με τη 

σοφία της σκέψης του παρελθόντος σε έναν κόσμο που άλλαξε δραματικά από το 1972» (UNESCO, 

2013).  

Η δεύτερη Έκθεση (1993-1996) με τίλο:“Learning: the treasure within” συντάχθηκε από Διεθνή 

Επιτροπή της οποίας Πρόεδρος ήταν ο Ζακ Ντελόρ, πρώην Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

πρώην Γάλλος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτή η έκθεση τόνισε περαιτέρω τη σημασία 

μιας ανθρωπιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση και καθιέρωσε τους «τέσσερις πυλώνες» της 

εκπαίδευσης, συγκεκριμένα: Μαθαίνω πώς να μαθαίνω, μαθαίνω να πράττω, μαθαίνω να 

συνυπάρχω, μαθαίνω να υπάρχω.  

Η Επιτροπή καταλήγει στη διαπίστωση ότι η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο για την προσωπική 

και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. Η Επιτροπή επίσης επισήμανε ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί 

μια μαγική φόρμουλα για έναν ιδανικό κόσμο αλλά ένα σημαντικό μέσο για τη μείωση της φτώχειας, 

του αποκλεισμού, της άγνοιας, της καταπίεσης και του πολέμου. Σημαντικό στοιχείο αποτέλεσε η 

επισήμανση ότι η μάθηση μέσα από τη ζωή θα είναι ένα από τα κλειδιά για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων του 21ου αιώνα. 

Το 2015, η UNESCO προχώρησε σε μια σημαντική έκδοση, το “Rethinking Education”, η οποία 

παραγαματοποιήθηκε υπό το πνεύμα των δύο προηγούμενων Εκθέσεων οι οποίες αποτέλεσαν 

ορόσημο για την εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Με αυτό το βιβλίο ως ενδιάμεσο σταθμό και τους 

προβληματισμούς που τίθενται μέσα από την ανάλυση των συγγραφέων, η UNESCO υποστηρίζει το 

ρόλο της ως «πνευματικό» οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών καθώς επιχειρεί να συμβάλλει σε έναν 

νέο προσδιορισμό της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με 

απώτερο στόχο την ειρηνική συνύπαρξη όλων των λαών.  
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Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: 

1. Ποια εκπαίδευση χρειαζόμαστε στον 21ο αι; 

2. Ποιος είναι ο σκοπός της; 

3. Πώς θα πρέπει να οργανωθεί το περιεχόμενο; 

4. Τι μπορεί να προσφέρει σε μια εποχή κοινωνικών μεταρρυθμίσεων; 

5. Που πρέπει να στραφεί; 

6. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό; 

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, καθώς και το έργο της UNESCO σε ολόκληρο τον τομέα της 

εκπαίδευσης, τροφοδοτούν την παγκόσμια έκθεση που βρίσκεται υπό προετοιμασία. Η Έκθεση που 

αφορά τις Μελλοντικές Όψεις της  Εκπαίδευσης θα ακολουθήσει αυτή την παράδοση και θα 

καθορίσει μια θεματολογία για διάλογο και δράση ως προς  την εκπαιδευτική πολιτική σε πολλαπλά 

επίπεδα (UNESCO, 2020). 

 

 

Εικόνα 1: Building on UNESCO’s humanistic tradition  (UNESCO, 2020b) 

Η νέα Πρωτοβουλία για το μέλλον της εκπαίδευσης. 

 Η νέα πρωτοβουλία της UNESCO έχει στόχο αφενός τη διατύπωση ενός νέου οράματος για το πώς η 

γνώση και η μάθηση μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη και 

αφετέρου τη δημιουργία μιας θεματολογίας για παγκόσμια συζήτηση και δράση  για το μέλλον της 

εκπαίδευσης, της μάθησης και της γνώσης σε έναν κόσμο με αυξανόμενη πολυπλοκότητα, 

αβεβαιότητα και επισφάλεια. 

Στο πλαίσιο αυτό η UNESCO διοργανώνει ευρείες και πολυεπίπεδες διαβουλεύσεις γιατί όσον αφορά 

το μέλλον της εκπαίδευσης, κάθε φωνή μετράει και κάθε προοπτική έχει σημασία. Η επικείμενη 

παγκόσμια έκθεση θα προκύψει από διαδικασίες που δίνουν έμφαση στη συν-δημιουργία, την 

ευρεία συμμετοχή, την  εταιρική δομή, τη συμπερίληψη διαφορετικών προοπτικών και την απουσία 

προκαθορισμένων συμπερασμάτων. 

Η έννοια των πολλαπλών "όψεων" του μέλλοντος χρησιμοποιείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 

μεγάλη διαφορετικότητα των τρόπων γνώσης και διαβίωσης σε όλο τον κόσμο. Ο  πληθυντικός 

αριθμός επἰσης υπογραμμίζει ότι υπάρχουν πολλαπλές διαστάσεις του μέλλοντος και ότι είναι 

πιθανόν να υπάρξουν και ευχάριστες και δυσάρεστες όψεις, οι οποίες διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, 

ανάλογα πάντα με το ποιος είσαι και πού βρίσκεσαι. Αντί να αποπειραθούμε να χαρτογραφήσουμε 

μια και μόνη όψη του μέλλοντος, δεχόμενοι τον πληθυντικό αριθμό, επιβεβαιώνουμε πολλές, 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

194 
 

διαφορετικές και επιθυμητές όψεις του μέλλοντος της ανθρωπότητας στον πλανήτη μας (UNESCO, 

2020b). 

Για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, η UNESCO έχει συγκαλέσει μια ανεξάρτητη Διεθνή 

Επιτροπή προσώπων (thought-leaders) από την πολιτική, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις τέχνες, την 

επιστήμη, τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση. Των εργασιών της Επιτροπής θα ηγηθεί η Προέδρος 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας, κα Sahle-Work Zewde 

(https://en.unesco.org/futuresofeducation/international-commission ).  

Η συμβολή στο διάλογο του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων  

Το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (Associated Schools Network) ιδρύθηκε το  και 

σήμερα αριθμεί 11.500 σχολεία σε 182 χώρες. Πρόκειται για ένα  Παγκόσμιο Δίκτυο Σχολείων για την 

αντιμετώπιση των Παγκόσμιων Προκλήσεων και την προώθηση αξιών όπως Ειρήνη, Θεμελιώδη 

δικαιώματα, Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία. Οι άξονες για 

προγράμματα ή δράσεις από τα σχολεία μέλη είναι:  

1. Εκπαίδευση για την Αειφορία και Αειφόρος Τρόπος ζωής  

2. Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη και Πολιτισμός της Ειρήνης 

3. Διαπολιτισμική Μάθηση, Διαφορετικότητα και Πολιτισμική Κληρονομιά 

Η UNESCO κινητοποίησε αυτή τη μεγάλη κοινότητα με ένα πρόγραμμα που σχεδίασε για τα σχολεία 

μέλη λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της εκπαίδευσης δεν μπορεί να 

διεξαχθεί χωρίς τη συμμετοχή των σχολικών κοινοτήτων. Οι μαθητές που είναι οι κύριοι δικαιούχοι 

της εκπαίδευσης και είναι σε θέση να μιλήσουν για τη μάθηση και τις εμπειρίες τους στο σχολείο, οι 

Διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή των 

μαθητών και έχουν καθοριστική σημασία για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και 

γονείς που διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών τους.  

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «συζητήσεις εθνικών ομάδων εστίασης (national focus group discussions)». 

Το γενικότερο θέμα προς συζήτηση είναι πώς μπορεί να συμβάλλει η εκπαίδευση στην οικοδόμηση 

πιο δίκαιων, ειρηνικών και βιώσιμων κοινωνιών. Επιπλέον ενδεικτικά ερωτήματα που εστιάζουν σε 

δύο θεματικές (Στόχος 4.7)  την Εκπαίδευση για την Αειφορία και Εκπαίδευση για την Παγκόσμια 

Ιδιότητα του Πολίτη είναι: 

1. Πώς μπορούμε να ζήσουμε με πιο βιώσιμο τρόπο στον πλανήτη μας;  

2. Ποιες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες χρειάζονται; 

3. Πώς μπορεί η εκπαίδευση να μας βοηθήσει; 

4. Τι κάνει κάποιον παγκόσμιο πολίτη; 

5. Πώς μπορεί η εκπαίδευση να καλλιεργήσει παγκόσμιους πολίτες;  

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα συνοψισθούν και θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Επιτροπή 

ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της Έκθεσης. 

3. Συμπεράσματα 

Η UNESCO αποτελεί σημαντικό παίκτη στη διεθνή σκηνή στα θέματα εκπαίδευσης καθώς έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει με έμμεσο τρόπο την εθνική εκπαιδευτική πολιτική.  

https://en.unesco.org/futuresofeducation/international-commission
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Σε περιόδους έντονου προβληματισμού για θέματα εκπάιδευσης και κοινωνικής αβεβαιότητας 

μεριμνά για τη σύνταξη Παγκόσμιων Εκθέσεων στις οποίες διατυπώνονται οράματα και τίθενται νέα 

πλαίσια όπως αυτό της δια βίου μάθησης.  

Οι Παγκόσμιες Εκθέσεις για την Εκπαίδευση αποτελούν ορόσημα για την εκπαίδευση και 

διαμορφώνουν ένα πλαίσιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη πολιτικής και δράσεων.  

Η συμμετοχή στη συζήτηση για τη νέα πρωτοβουλία της UNESCO η οποία διεξάγεται σε παγκόσμιο 

επίπεδο πολλών ενδιαφερομένων μερών, παραπέμπει σε μία από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση 

διατύπωση του οράματος για την εκπαίδευση.  

Το Δίκτυο των Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO αποτελεί μία κοινότητα που μπορεί μέσα από 

γνώση και εμπειρία να συμβάλλει στο διάλογο για το μέλλον της εκπαίδευσης.  

Η νέα Έκθεση θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας σε επόμενη μελέτη προκειμένου να διερευνηθεί 

εάν έχει επιτευχθεί ο στόχος της πρωτοβουλίας Μελλοντικές Όψεις της Εκπαίδευσης και τι 

περιεχόμενο έχει αποδοθεί στον όρο “learning to become”. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια ο ελλαδικός χώρος υποδέχεται σημαντικό αριθμό προσφύγων, ο οποίος 

προστίθεται στο διαρκές μεταναστευτικό ρεύμα προς το εσωτερικό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, 

προκύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό και όχι μόνο επίπεδο. Σκοπό της εργασίας 

αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση των προβλημάτων και των δυσκολιών που ανακύπτουν στην 

προσπάθεια να ενταχθούν τα προσφυγόπουλα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και η 

ανάδειξη του ρόλου του συντονιστή εκπαίδευσης προσφύγων στην αντιμετώπισή τους. Η εργασία 

συμπέρανε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εμπεριέχει ορισμένους περιορισμούς που 

δυσχεραίνουν την ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση. Επίσης, η ίδρυση δομών 

υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων και τάξεων υποδοχής υλοποιείται συνήθως με χρονική 

καθυστέρηση. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις σημειώνονται αντιδράσεις από τις σχολικές 

μονάδες και τις τοπικές κοινωνίες στην ένταξη των προσφυγοπαίδων στο σχολείο, ενώ ο συντονιστής 

εκπαίδευσης προσφύγων συχνά επιτελεί το ρόλο του διαπολιτισμικού μεσολαβητή επιδιώκοντας την 

επίλυση προβλημάτων που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του.  

Λέξεις κλειδιά: Προσφυγοπαίδες, Ένταξη, Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων 

1. Εισαγωγή 

Στον ελλαδικό χώρο υφίσταται ένα διαρκές και κατά περιόδους εντεινόμενο μεταναστευτικό ρεύμα, 

το οποίο αριθμεί τρεις δεκαετίες ζωής. Σε αυτό το χρονικό διάστημα στο σύνολο των βαθμίδων του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος φοίτησαν και αποφοίτησαν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες 

μαθητές από διάφορες χώρες του κόσμου. Ο κύριος όγκος, όμως, προέρχονταν κατά κύριο λόγο από 

χώρες της βαλκανικής χερσονήσου και της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ (Νικολάου, 2005,  Καδιγιαννόπουλος, 2014). 

Εστιάζοντας χρονικά στην τελευταία δεκαετία διαπιστώνεται ότι έχει υπάρξει σημαντική αύξηση του 

αριθμού των μαθητών που φοιτούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και προέρχονται από 

ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Πιο αναλυτικά, η ελληνική επικράτεια έχει υποδεχθεί τα τελευταία 

πέντε χρόνια σημαντικό αριθμό προσφύγων, οι οποίοι προστίθενται στο διαρκές μεταναστευτικό 

ρεύμα προς το εσωτερικό της χώρας. Με γνώμονα τη σύμβαση της Γενεύης, πρόσφυγες καλείται το 

σύνολο των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτες, εξαιτίας 

δικαιολογημένου φόβου ότι κινδυνεύουν να υποστούν διωγμούς, οι οποίοι εκπορεύονται από τη 

φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή και την ιδιότητά τους ως μελών μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ή 

πολιτικής ομάδας και επιπροσθέτως, δε δύνανται να εξασφαλίσουν προστασία από τη χώρα τους, ή, 

λόγω του συγκεκριμένου φόβου, δεν έχουν την επιθυμία να τεθούν υπό το καθεστώς αυτής της 

mailto:gkadig@yahoo.gr
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προστασίας. Μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει νομική αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα από 

μία χώρα, ένας άνθρωπος δύναται να τελεί υπό το καθεστώς του αιτούντος άσυλο (UNHCR, 2010). 

Στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε και συνεχίζει να διαμορφώνεται, αναφύονται και είναι αναγκαίο να 

ικανοποιηθούν συγκεκριμένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς οι προσφυγοπαίδες, όπως 

και τα υπόλοιπα παιδιά, διατηρούν το αναφαίρετο δικαίωμα της φοίτησης στο σχολείο, το οποίο 

είναι νομικά κατοχυρωμένο από τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.  Παρόλο που το 

δικαίωμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση είναι αναφαίρετο και νομικά κατοχυρωμένο για το 

σύνολο των παιδιών, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα για την εγγραφή και τη φοίτηση των παιδιών 

των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις 

εμφανίζονται ως ανυπέρβλητα. 

Σκοπό της παρούσας εργασίας συνιστά η παρουσίαση και ανάλυση των προβλημάτων και των 

δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια να ενταχθούν τα προσφυγόπουλα στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και η παράθεση συγκεκριμένων μέτρων για την επίλυση ή άμβλυνσή 

τους. Επιπροσθέτως, η εργασία επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο του συντονιστή εκπαίδευσης 

προσφύγων στην αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων και των δυσχερειών που είναι 

αναγκαίο να υπερκεραστούν, προκειμένου να επιτευχθεί με ομαλό τρόπο η ένταξη των 

προσφυγοπαίδων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

2. Παρουσίαση νομοθετικού πλαισίου 

Τα τελευταία χρόνια υφίσταται ένα οξύ προσφυγικό ρεύμα προς την Ελλάδα, η οποία καλείται να 

προσαρμοστεί σε αυτό το φαινόμενο μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Για την 

προσαρμογή σε εκπαιδευτικό επίπεδο δημιουργήθηκε το ανάλογο νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ 

«εκσυγχρονίστηκε» και το παλαιό όπου αυτό ήταν αναγκαίο, προκειμένου να καλυφθούν με τον 

καλύτερο τρόπο οι εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφύονται για τα παιδιά των προσφύγων.  

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 71 (Φ.Ε.Κ, Τεύχος Α΄102/12/6/2018) αναφέρεται «η εκπαίδευση που 

προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο παρέχεται σε ανήλικους που εμπίπτουν σε μία από τις εξής 

κατηγορίες: α) τέκνο προσφύγων: τέκνο προσφύγων τρίτης χώρας ή ανιθαγενών, στο πρόσωπο των 

οποίων πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της σύμβασης της Γενεύης (ν.δ 

3989/1989, Α΄ 201) β) τέκνο πολιτών στερούμενων διαβατηρίου: τέκνο πολιτών τρίτης χώρας,  οι 

οποίοι αποδεικνύουν αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, 

λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων που επικροτούν στη χώρα καταγωγής ή μόνιμης ή 

συνήθους διαμονής τους γ) τέκνο δικαιούχων διεθνούς προστασίας: τέκνο αλλοδαπών ή ανιθαγενών 

στους οποίους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου 

επικουρικής προστασίας δ) τέκνο δικαιούχου επικουρικής προστασίας: τέκνο αλλοδαπών ή 

ανιθαγενών οι οποίοι με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ 141/2013 (Α΄226), δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, πλην όμως στο πρόσωπό τους συντρέχουν 

ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι τυχόν επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής ή 

μόνιμης ή συνήθους διαμονής τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ 141/2013 ε) χωρισμένος από την οικογένειά του ανήλικος ή 

χωρισμένος ανήλικος ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί 

τη γονική του μέριμνα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή χωρίς να συνοδεύεται από άλλο 

πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το νόμο, αλλά συνοδεύεται από ενήλικο 

συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του στ) ασυνόδευτος ανήλικος: ανήλικος, ο οποίος 
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φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία, τη γονική του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή 

που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει 

ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο. Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνεται και ο 

ανήλικος που παύει να συνοδεύεται μετά την είσοδό του στην Ελλάδα ζ) ανήλικος υπό κίνδυνο 

διωγμού: κάθε ανήλικος που βρίσκεται έξω από το κράτος της καταγωγής του ή της τελευταίας ή 

συνήθους διαμονής του, εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της 

φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς του ή εξαιτίας της ιδιότητάς του ως μέλος μιας ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας και επιπλέον του είναι αδύνατο να εξασφαλίσει προστασία από τη χώρα του ή 

εξαιτίας του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να τεθεί υπό αυτή την προστασία».  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν για τα 

παιδιά των προσφύγων είναι δυνατό να δημιουργηθούν δομές υποδοχής και εκπαίδευσης 

προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) (Φ.Ε.Κ 2985/30/8/2017, Φ.Ε.Κ Τεύχος Α΄102/12/6/2018) και τάξεις υποδοχής 

(T.Y) (Φ.Ε.Κ 3879/21/9/2010) για το σύνολο των μαθητών της πρωτοβάθμιας και τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας μέχρι την ηλικία του γυμνασίου, καθώς και τάξεις υποδοχής (T.Y) για τα 

προσφυγόπουλα και τα παιδιά των μεταναστών, τα οποία έχουν ηλικία αντίστοιχη των μαθητών 

λυκείου. 

Κομβικό σημείο για την εκπαίδευση των προσφύγων αποτελεί ο τρόπος επιλογής των συντονιστών 

εκπαίδευσης προσφύγων. Για την επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων το αρχικό 

νομοθετικό πλαίσιο (Φ.Ε.Κ, 2985/30/8/2017) όριζε ότι επιλέγονται «μόνιμοι εκπαιδευτικοί εφόσον 

έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση: α) εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα 

Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές, β) προϋπηρεσία σε θέση 

Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας, γ) μεταπτυχιακές σπουδές 

(Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών / Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δ) 

εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός 

οργανωμένου πλαισίου». 

Ο τρόπος επιλογής των συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων υπέστη ουσιαστικές αλλαγές με το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο που αντικατέστησε το παλαιό (Φ.Ε.Κ, Τεύχος Α΄102/12/6/2018), το οποίο 

προβλέπει ότι «υποψήφιοι για τις θέσεις Σ.Ε.Π μπορεί να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν διαζευκτικά α) διδακτορικό ή 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πιστοποιημένη επιμόρφωση, στον τομέα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης ή των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ως 

ξένης γλώσσας ή β) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, 

φροντιστηριακά τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και σε Δ.Υ.Ε.Π ή 

προϋπηρεσία σε θέση συντονιστή προσφύγων σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας, και επιπλέον 

σωρευτικά με τα ανωτέρω γ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας ή άλλης 

γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επιπλέον, προβλέπεται ότι «κατά την επιλογή συνεκτιμώνται, 

ιδίως η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η επιμόρφωση, η εθελοντική συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού 

πλαισίου, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και ιδίως των μητρικών γλωσσών του προσφυγικού  

πληθυσμού, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η ικανότητας 

συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών,  η ικανότητα συνεργασίας με 
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διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές, κοινωνικούς φορείς και διεθνείς φορείς  και 

οργανισμούς, καθώς και η υπηρεσιακή και προσωπική κατάσταση».  

Μολονότι μεταβλήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτό δεν εφαρμόζεται 

μέχρι τώρα στην πράξη με αποτέλεσμα να γεννιούνται ποικίλα ερωτηματικά για ποιο λόγο λαμβάνει 

χώρα το συγκεκριμένο γεγονός, καθώς αναμφισβήτητα, η επιλογή των πιο προσοντούχων 

συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά όχι μόνο στην 

αναβάθμιση του συγκεκριμένου θεσμού - ρόλου, αλλά και στην επίτευξη καλύτερων 

αποτελεσμάτων. 

Καταληκτικά, για την εκπαίδευση προσφύγων υφίσταται ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιδιώκει 

να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες είτε σε δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων 

(Δ.Υ.Ε.Π), είτε σε τάξεις υποδοχής (T.Y). Κομβικό σημείο συνιστά ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής 

των συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων, καθώς ο συγκεκριμένος θεσμός καλείται να επιτελέσει 

κομβικό ρόλο στην ομαλή ένταξη των προσφυγοπαίδων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

3. Προβλήματα στην ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση 

Τις τελευταίες δεκαετίες αρκετές χώρες υποδέχτηκαν σημαντικό αριθμό παιδιών μεταναστών στο 

εκπαιδευτικό τους σύστημα δημιουργώντας κατά περίπτωση τις κατάλληλες συνθήκες και 

λαμβάνοντας τις απαιτούμενες αποφάσεις (Ζωγράφου 2003, Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 2003). Η 

υποδοχή και η ένταξη αυτών των μαθητών στο εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα όπως: της Γερμανίας, 

της Αυστραλίας κά πραγματοποιήθηκε με ομαλό τρόπο, καθώς τόσο ο αριθμός των μαθητών, όσο 

και η ταχύτητα προσέλευσής τους στην εκπαίδευση ήταν σε «διαχειρίσιμα» επίπεδα. 

Στην Ελλάδα η προσέλευση των παιδιών των προσφύγων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη σε αριθμό και 

αρκετά σύντομη σε χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μοναδικές - πρωτόγνωρες 

συνθήκες. Για αυτό στη διαδικασία ένταξης των προσφυγοπαίδων στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα προέκυψαν ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες. Η ανάλυση των προβλημάτων και των 

δυσκολιών είναι αναγκαίο να εκκινήσει από τον τρόπο επιλογής των ανθρώπων, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τη διαδικασία ένταξης των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση, οι 

οποίοι είναι οι συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων.  

Το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το 2017 (Φ.Ε.Κ 2985/30/8/2017) έθεσε σε ιεράρχηση τα 

κριτήρια με τέτοιο τρόπο, ώστε εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν σαφώς περισσότερες γνώσεις 

αναφορικά με αυτά τα ζητήματα, όπως: οι διδάκτορες και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, δεν ήταν πρώτοι προς επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση, αλλά 

θεωρούνταν προτιμητέοι εκπαιδευτικοί που είχαν, έστω και μία ώρα προϋπηρεσία σε 

διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής κά. Τη συγκεκριμένη «ανωμαλία» κατάφερε να 

αντιμετωπίσει ο νόμος του 2018 (Φ.Ε.Κ Τεύχος Α΄102/12/6/2018) θέτοντας ως πρώτο κριτήριο 

επιλογής το διδακτορικό και το μεταπτυχιακό στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Δυστυχώς, όμως, 

αυτός ο νόμος παρόλο που είναι ψηφισμένος δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην πράξη, ενώ και ο 

διαζευκτικός τρόπος παράθεσης των κριτηρίων αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, σκόπιμων ή μη. 

Συνεπώς, τις διαδικασίες ένταξης των προσφύγων καλούνται να τις υλοποιήσουν άνθρωποι που στην 

πλειονότητά τους δεν έχουν τα απαραίτητα επιστημονικά προσόντα για να αναλάβου ν το 

συγκεκριμένο ρόλο. 
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Σε αμφότερα τα νομοθετικά πλαίσια του 2017 (Φ.Ε.Κ 2985/30/8/2017) και του 2018 (Φ.Ε.Κ Τεύχος 

Α΄102/12/6/2018) αναφέρεται ότι στους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων θα παρέχεται 

επιμόρφωση σε ζητήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης τους από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μια οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια 

επιμόρφωσης των συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων στην κατεύθυνση την οποία καθορίζει το 

σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 

Καθίσταται επιτακτική η επισήμανση ότι ο συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων καλείται να 

λειτουργήσει εντός ενός ιδιαίτερα ασφυκτικού και περιοριστικού νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, το 

υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν προσφέρει αυξημένες αρμοδιότητες στους συντονιστές 

εκπαίδευσης προσφύγων με αποτέλεσμα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν και θα ήταν εφικτό να 

επιλυθούν άμεσα από το συντονιστή εκπαίδευσης προσφύγων, παραμένουν συχνά επί μακρόν, 

καθώς οι αποφάσεις επίλυσής τους πρέπει να ληφθούν σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο όπως: 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

ή κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με ό, τι αυτό συνεπάγεται σε χρονική καθυστέρηση.  

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εμπεριέχει ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι δυσχεραίνουν την 

ομαλή και ταχεία ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, για την ίδρυση 

δομών υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) και τάξεων υποδοχής (T.Y) απαιτείται ένας 

ελάχιστος αριθμός μαθητών. Εάν δεν υφίσταται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών, τότε δε δύναται 

να υπάρξει ίδρυση Δ.Υ.Ε.Π και T.Y. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι πρόσφυγες μαθητές 

καλούνται να φοιτήσουν στο σχολείο χωρίς κάποια επιπρόσθετη βοήθεια στο γλωσσικό τομέα όπως 

οι υπόλοιποι μαθητές, παρόλο που στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν κατέχουν ούτε κατ’ 

ελάχιστο την ελληνική γλώσσα. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών που 

φοιτούν μειωθεί κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο τότε αναστέλλεται η λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π και 

Τ.Υ. Καθίσταται άμεσα αντιληπτό ότι οι δυσκολίες, οι οποίες αναφύονται είναι σημαντικές με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η μαθητική διαρροή, καθώς οι πρόσφυγες μαθητές δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στην πλειονότητά τους, έστω κατ’ ελάχιστο στη μαθησιακή διαδικασία, 

εφόσον δε λαμβάνουν κάποια επιπρόσθετη βοήθεια. 

Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και στις περιπτώσεις, στις οποίες πραγματοποιείται η ίδρυση δομών 

υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) και τάξεων υποδοχής (T.Y), αυτή συνήθως λαμβάνει 

χώρα με σημαντική χρονική καθυστέρηση, καθώς πρέπει να προηγηθεί μια σημαντική και χρονοβόρα 

γραφειοκρατική διαδικασία. Αυτό το γεγονός, έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη ένταξη των 

παιδιών των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Η διαδικασία ίδρυσης δομών υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) και τάξεων υποδοχής 

(T.Y) θα καθίστατο πιο εύκολη, εάν δεν υπεισέρχονταν ένας ακόμη αστάθμητος παράγοντας, ο 

οποίος είναι η «απρόβλεπτη» ροή των προσφύγων σε κάθε περιοχή. Ο συγκεκριμένος παράγοντας 

αυξάνει τη δυσκολία για να υπάρξει ένας έγκαιρος και έγκυρος επιτελικός σχεδιασμός και 

προγραμματισμός, καθώς δεν είναι γνωστός ο αριθμός και οι ηλικίες των προσφύγων μαθητών, οι 

οποίοι θα βρίσκονται σε κάθε περιοχή, προκειμένου να υλοποιηθεί η απαραίτητη προεργασία και ο 

ανάλογος σχεδιασμός σε εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Ένας επιπρόσθετος παράγοντας που επιφέρει σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα στην είσοδο των 

προσφυγόπουλων στο σχολείο είναι οι αντιδράσεις και οι ενστάσεις από τους συλλόγους γονέων και 

κηδεμόνων των σχολικών μονάδων, καθώς και των συλλόγων διδασκόντων. Ειδικότερα, σε αρκετές 
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σχολικές μονάδες υφίστανται σφοδρές αντιδράσεις για την ένταξη των προσφυγοπαίδων σε αυτές, 

οι οποίες προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους γονείς των μαθητών που ήδη φοιτούν στη σχολική 

μονάδα και δευτερευόντως, από το σύλλογο των διδασκόντων και τη διεύθυνση του σχολείου. Το 

σύνολο αυτών των αντιδράσεων προκαλεί ένα αρνητικό κλίμα και συνήθως, επιβραδύνει χρονικά, 

αλλά δε ματαιώνει, την ένταξή τους. Οι αντιρρήσεις εκπορεύονται κατά κύριο λόγο από την άγνοια 

και την ανησυχία των γονέων σχετικά με την κατάσταση της υγείας των παιδιών των προσφύγων, 

αλλά και από ένα γενικότερο κλίμα ξενοφοβίας. Μολονότι το Υπουργείο Παιδείας έλαβε νομοθετική 

πρωτοβουλία (Φ.Ε.Κ 2020) για να διευκολύνει την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών 

στην εκπαίδευση, παρόλα αυτά συνεχίζουν να υφίστανται σημεία, τα οποία μπορούν να 

λειτουργήσουν ως πρόσκομμα. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι απαραίτητοι 

εμβολιασμοί για τη μη εγγραφή και φοίτηση των προσφυγοπαίδων.  

Αντιδράσεις στην ένταξη των προσφυγοπαίδων στις σχολικές μονάδες εγείρουν σε ορισμένες 

περιπτώσεις και οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες μέσω των τοπικών πολιτικών «αρχόντων» 

επιδιώκουν να ματαιώσουν τη φοίτησή τους στο σχολείο επιδεικνύοντας σε ορισμένες περιπτώσεις 

ακραία ξενοφοβική συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση, δε ματαιώνεται η φοίτηση των 

προσφυγόπουλων στο σχολείο, αλλά δύναται να επιβραδυνθεί για  ένα χρονικό διάστημα. Όταν 

προκύπτουν τέτοιου είδους αντιδράσεις είναι αναμενόμενο να επιβαρύνονται ψυχολογικά τόσο οι 

πρόσφυγες μαθητές, όσο και οι ήδη υπάρχοντες αλλοδαποί μαθητές της σχολικής μονάδας.  

Σε αρκετές περιπτώσεις ο συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων επιτελεί το ρόλο του 

διαπολιτισμικού μεσολαβητή ανάμεσα στους πρόσφυγες γονείς, τους υπεύθυνους των δομών 

φιλοξενίας, τους ιθύνοντες των αρμόδιων μη κυβερνητικών οργανώσεων και τους αρμόδιους κατά 

περίπτωση εκπαιδευτικούς φορείς επιδιώκοντας να επιλύσει προβλήματα, τα οποία κατά τεκμήριο 

δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Αναντίρρητα, ο συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων είναι 

αναγκαίο να ασχολείται και να επιδιώκει την επίλυσή τους, καθώς τοιουτοτρόπως, θα μπορέσει να 

επιτύχει την ταχύτερη ένταξη των προσφυγοπαίδων στο σχολείο. 

Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθεί ότι οι συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων, οι 

οποίοι εδρεύουν εντός των κέντρων φιλοξενίας βρίσκονται συχνά σε κίνδυνο, καθώς σε αυτά 

πραγματοποιούνται συρράξεις μεταξύ των προσφύγων και γενικότερα παραβατικές δραστηριότητες, 

ενώ την ίδια στιγμή, δεν υφίσταται ουσιαστική αστυνομική παρουσία, η οποία να διασφαλίζει τη 

σωματική τους ακεραιότητα και ασφάλεια.  

Στο σύνολο των προηγούμενων έρχεται να προστεθεί ως μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση ο 

τρόπος στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π και των T.Y. Συγκεκριμένα, ο τρόπος στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π και των 

T.Y δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στην προσπάθεια να ενταχθούν το συντομότερο και πιο ομαλά 

τα παιδιά των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιλέγονται στην πλειονότητά τους δεν έχουν κάποια αντίστοιχη εμπειρία, 

οπότε δυσκολεύονται να προσφέρουν όσα πραγματικά θα επιθυμούσαν στα προσφυγόπουλα και 

δεύτερον, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π και T.Y είναι αναπληρωτές 

μειωμένου ωραρίου, οπότε όταν προκύπτει αναβάθμισή τους σε αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, 

αυτοί εγκαταλείπουν τις συγκεκριμένες τάξεις. Συνεπώς, μέχρι να προσληφθούν οι επόμενοι 

αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου μεσολαβεί ένα ικανό διάστημα χωρίς οι πρόσφυγες μαθητές να 

διδάσκονται τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.  
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Επιπλέον περιορισμοί προκύπτουν από το γεγονός ότι οι αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται 

για τις ανάγκες στις Δ.Υ.Ε.Π και στις T.Y πληρώνονται είτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, είτε 

μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ κά. Ειδικότερα, όταν ένας αναπληρωτής 

προσληφθεί μέσω ενός συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδότησης δεν είναι εφικτό να 

χρησιμοποιηθεί παραδείγματος χάρη για συμπλήρωση ωραρίου σε μία άλλη θέση, η οποία 

μισθοδοτείται από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με αποτέλεσμα να προκύπτουν επιπλέον 

περιορισμοί. 

Συνοψίζοντας, συμπεραίνεται ότι υφίστανται σημαντικά προβλήματα και δυσκολίες στην 

προσπάθεια ένταξης των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αμφότερα 

τα προβλήματα και οι δυσκολίες έχουν κυρίως ανθρώπινη και δευτερευόντως, νομική προέλευση. 

Δυστυχώς, η αντιμετώπιση και επίλυση αυτών των προβλημάτων πραγματοποιείται συνήθως με 

σημαντική χρονική επιβράδυνση, γεγονός που δυσχεραίνει την ένταξη των προσφυγόπουλων στο 

σχολείο. 

4. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Από τη μελέτη των προηγούμενων ενοτήτων οδηγείται κανείς σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα 

αναφορικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αναφύονται στην ένταξη  των προσφυγοπαίδων 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και για το ρόλο των συντονιστών εκπαίδευσης 

προσφύγων σε αυτή την προσπάθεια. Πρώτον, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εμπεριέχει ορισμένους 

περιορισμούς, οι οποίοι δυσχεραίνουν την ένταξη των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση. 

Δεύτερον, η ίδρυση δομών υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) και τάξεων υποδοχής 

(T.Y) υλοποιείται συνήθως με σημαντική χρονική καθυστέρηση. Τρίτον, σε αρκετές περιπτώσεις οι 

σχολικές μονάδες και οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στην ένταξη των προσφυγοπαίδων στο σχολείο. 

Τέταρτον, ο συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων λειτουργεί εντός ενός ιδιαίτερα  ασφυκτικού και 

περιοριστικού νομικού πλαισίου και πέμπτον, αναλαμβάνει συχνά να επιτελέσει το ρόλο του 

διαπολιτισμικού μεσολαβητή. Έκτον, ο τρόπος στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π και των T.Y προκαλεί 

περαιτέρω δυσκολίες στην πιο ομαλή ένταξη των προσφυγοπαίδων στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Με γνώμονα τα παραπάνω είναι απαραίτητο να προταθεί η βελτίωση του νομικού πλαισίου, καθώς 

και η παροχή περισσότερων, αλλά όχι ανεξέλεγκτων, αρμοδιοτήτων στους συντονιστές εκπαίδευσης 

προσφύγων, προκειμένου να υπάρξει μια ταχύτερη και ευκολότερη ένταξη των προσφυγοπαίδων 

στη μαθησιακή διαδικασία. Η αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων των συντονιστών εκπαίδευσης 

προσφύγων είναι κομβικής σημασίας για την ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Αντίστοιχα απολύτως 

επιτακτική ανάγκη είναι και η βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει  τις προσλήψεις 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να διδάξουν σε Δ.Υ.Ε.Π και Τ.Υ, ώστε να 

περιοριστεί στο ελάχιστο το φαινόμενο της αλλαγής - φυγής των εκπαιδευτικών μεσούσης της 

σχολικής χρονιάς. 

Καταληκτικά, υφίστανται αρκετά προβλήματα στην ένταξη των προσφυγοπαίδων στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ και οι υφιστάμενες αρμοδιότητες του συντονιστή εκπαίδευσης 

προσφύγων δε βοηθούν στην ταχύτερη και ουσιαστικότερη επίλυση των συγκεκριμένων 

προβλημάτων. 
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Περίληψη  

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας  των ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), 

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία από  Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, στις οποίες 

διαπιστώθηκε πως μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και μπορεί να 

οδηγήσει σε δυσλειτουργία ολόκληρη τη σχολική μονάδα είναι αυτή της διαχείρισης προβλημάτων 

συμπεριφοράς των μαθητών. Το φαινόμενο προϋπήρχε, αλλά τα  τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στην 

κοινωνία έχουν εντείνει το πρόβλημα. Υπάρχει, λοιπόν, έντονη ανάγκη να εφοδιαστούν οι 

εκπαιδευτικοί με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά ορισμένων μαθητών. Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών οδήγησε στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος, με θέμα την εφαρμογή σύγχρονων 

διδακτικών προσεγγίσεων στη διαχείριση συμπεριφοράς. Μία από τις προσεγγίσεις που επιλέχτηκε 

είναι η Λειτουργική Ανάλυση και Τροποποίηση Συμπεριφοράς, για την οποία η μελέτη της 

βιβλιογραφίας έδειξε πως είναι από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, τόσο από δασκάλους όσο και από ειδικούς ψυχικής  

υγείας. 

 Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση, 

διαμορφώθηκε επιμορφωτικό υλικό το οποίο περιλάμβανε θεωρητικό πλαίσιο, τα βήματα ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος τροποποίησης συμπεριφοράς και  μελέτες περίπτωσης, τις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να επεξεργαστούν, σε μικρές ομάδες, 4-6 ατόμων. Τέλος, δημιουργήθηκε 

ένα μάθημα στην eclass, όπου οι εκπαιδευτικοί, εκτός από πρόσβαση στο υλικό, μπορούν να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν ιδέες και καλές πρακτικές, στον Τοίχο της 

εφαρμογής. Από την αξιολόγηση του προγράμματος διαπιστώθηκε πως ένα μοντέλο επιμόρφωσης, 

που συνδυάζει τις δια ζώσης συναντήσεις με την εξ αποστάσεως ασύγχρονη μελέτη του υλικού και η 

δημιουργία μιας κοινότητας εκπαιδευτικών που στηρίζουν ο ένας τον άλλον και ανταλλάσουν ιδέες 

και καλές πρακτικές, έχει πολλές δυνατότητες.  

 

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, προβλήματα συμπεριφοράς, τροποποίηση συμπεριφοράς, πρόγραμμα 

παρέμβασης 

 

1. Εισαγωγή 

Η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (2009), αναφέρει 

ότι στη  χώρα  μας  διαπιστώνεται  έλλειψη  συστηματικής  επιμόρφωσης  και άσκησης  του 

μελλοντικού  και  του  εν  ενεργεία  εκπαιδευτικού  σε  θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινή 

σχολική πρακτική (διδακτική, παιδαγωγική, διοικητική).  Το  θεσμικό  πλαίσιο  της  επιμόρφωσης  

mailto:hrisko9@gmail.com


4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

206 
 

γνώρισε  διάφορες διακυμάνσεις  που  σηματοδοτούν  μια  σταδιακή  μετάβαση  από  τα  ελεγχόμενα, 

μακροχρόνια  και  συγκεντρωτικά  πρότυπα  επιμόρφωσης  σε  πιο  ευέλικτα  και ταχύρρυθμα  

επιμορφωτικά  σεμινάρια. Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που έχουν 

υλοποιηθεί, μέχρι σήμερα, επισημαίνει ελλείψεις, αδυναμίες και προβλήματα. Οι σχετικές μελέτες 

σημειώνουν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών ως προς την αναγκαιότητα,  αλλά, συγχρόνως, 

διαπιστώνουν αμφισβητήσεις που αφορούν στην ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης. Η 

αποτίμηση της επικρατούσας κατάστασης, από σχετικές έρευνες, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα συγκροτημένο και προσδιορισμένο με ακρίβεια σύστημα 

επιμόρφωσης, το οποίο θα διαθέτει συνέχεια και συνέπεια και θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές 

τους ανάγκες (Π.Ι., 2009).  

Με τη έναρξη λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ (Νόμος 4547/18) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 

επιχειρήθηκε η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, αλλά και του τρόπου 

υλοποίησης της επιμόρφωσης, μέσα από ηλεκτρονικά, κυρίως, ερωτηματολόγια. Οι θεματικές στις 

οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ήταν πολλές και αφορούσαν τη διδακτική μεθοδολογία, την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τις σχέσεις σχολείου - οικογένειας κλπ.  Ωστόσο, η μεγάλη ένταση 

και συχνότητα με την οποία φαίνεται πως τα σχολεία δυσκολεύονται να διαχειριστούν προβλήματα 

συμπεριφοράς των μαθητών, οδήγησε στην πρωτοβουλία του σχεδιασμού επιμορφωτικού  

προγράμματος με ανάλογη θεματολογία, προκειμένου να συνδυαστεί η σχετική επιστημονική 

θεωρία με την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στα σχολεία. 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς δυσκολεύουν το έργο των εκπαιδευτικών και την εύρυθμη λειτουργία 

της τάξης και, πολύ συχνά, οδηγούν σε αποκλεισμό, περιθωριοποίηση και θυματοποίηση των 

παιδιών που εκδηλώνουν τα προβλήματα αυτά. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν τις 

«δύσκολες» συμπεριφορές, συχνά, χωρίς υποστήριξη και, κυρίως, χωρίς, πολλές φορές, να 

κατανοούν, πλήρως, τις αιτίες που κρύβονται πίσω τους. Η αναγνώριση αλλά και η αντιμετώπισή 

τους στο πλαίσιο του σχολείου απαιτεί μία προσέγγιση που δεν εστιάζει μόνο στη συμπεριφορά του 

παιδιού αλλά αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες αλλά και την αλληλεπίδραση όλων των 

εμπλεκομένων. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών τους με βάση την Εφαρμοσμένη Λειτουργική Ανάλυση, η 

οποία βασίζεται στο θεωρητικό σχήμα του συμπεριφορισμού. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κάθε 

συμπεριφορά σχετίζεται με τα γεγονότα του περιβάλλοντος. Η συμπεριφορά δεν εξηγείται με 

περιγραφικές καταγραφές της μορφής της και δομής της, δηλαδή, τη διάρκεια, την ένταση και τη 

συχνότητα αλλά από το σκοπό της, που είναι η αλληλεπίδραση της συμπεριφοράς με τα γεγονότα 

του περιβάλλοντος (Gresham et al., 2001). Μελετά τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα σε φυσικά 

πλαίσια (π.χ. σχολική τάξη, αυλή κ.α.), αναζητά πληροφορίες για τα γεγονότα που προηγούνται και 

έπονται της συμπεριφοράς αυτής και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για το σχεδιασμό 

παρεμβάσεων για την τροποποίηση της (Rutherford, 2004, Τέλη, 2010). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το θεωρητικό πλαίσιο της Λειτουργικής Ανάλυσης και Τροποποίησης της Συμπεριφοράς  

Η «προβληματική» συμπεριφορά είναι μια φυσιολογική αντίδραση που υπάρχει στο ρεπερτόριο του 

ανθρώπου από τη γέννησή του. Είναι αποτέλεσμα μάθησης. Επαναλαμβάνεται επειδή ενισχύεται, 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

207 
 

αφού αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο να χειριστεί το παιδί το περιβάλλον του (Γαλάνης, 2013). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της Λειτουργικής Ανάλυσης, κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά, όταν 

εμφανίζεται, επιτελεί κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Εκδηλώνουμε, συνήθως, προβλήματα 

συμπεριφοράς, προκειμένου να προσελκύσουμε την προσοχή των άλλων, να αποσπάσουμε ή να 

διατηρήσουμε ένα επιθυμητό αντικείμενο ή δραστηριότητα, να αποφύγουμε ή να διαφύγουμε από 

δυσάρεστες συνθήκες, να λάβουμε ευχαρίστηση μέσω αισθητηριακών πηγών (π.χ. στερεοτυπικές 

αντιδράσεις). Η λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς αναδεικνύει τα πιθανά αίτια της 

προβληματικής συμπεριφοράς και απαντάει στα ακόλουθα ερωτήματα:  

1. Ποια προγενόμενα ερεθίσματα σηματοδοτούν τη συμπεριφορά; 

2. Τι μορφή συχνότητα, ένταση και διάρκεια έχει η συμπεριφορά;  

3. Ποια επακόλουθα συμβάλλουν στη διατήρησή της;  

Όσον αφορά, τώρα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς, έχουμε υπόψη κάποιες 

γενικές αρχές: α) Η παρέμβαση γίνεται βάσει της λειτουργίας της συμπεριφοράς και όχι βάσει της 

εξωτερικής μορφής της, β) όταν υπάρχει ισχυρή παιδαγωγική σχέση οι προβληματικές αντιδράσεις 

είναι ηπιότερες και πιο σπάνιες, γ) συχνά για την τροποποίηση των προβληματικών αντιδράσεων 

χρειάζεται συστημική αντιμετώπιση και δ) έχουμε συνέπεια και σταθερότητα στην αντιμετώπιση 

(Γαλάνης, 2013).  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν σχέδια, στα οποία καταγράφονται τα στάδια – βήματα ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος τροποποίησης συμπεριφοράς. Στην παρούσα επιμόρφωση 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τον Κολιάδη στο βιβλίο “Συμπεριφορά στο 

σχολείο” (2018) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

1. Παρουσίαση και καθορισμός του προβλήματος 

Στο στάδιο αυτό παρουσιάζουμε με λεπτομέρειες το πρόγραμμα (όνομα, ηλικία, τάξη, συμπτώματα 

συμπεριφοράς που αποκλίνουν από το σύνηθες) και ελέγχουμε αν τα συμπτώματα αποτελούν 

πραγματικό πρόβλημα, με βάση συχνότητα, ταυτόχρονη εμφάνιση και άλλων συμπτωμάτων,  

βαθμός απόκλισης από το φυσιολογικό, την ένταση συνοδευτικού συναισθήματος, την αδυναμία 

αποφυγής και την πιθανότητα ο μαθητής να έρθει αντιμέτωπος με τον νόμο.  

2. Ιστορικό: άμεση και έμμεση συλλογή πληροφοριών 

Συλλέγουμε πληροφορίες από την οικογένεια και το διδακτικό προσωπικό (πρώην και νυν δάσκαλοι, 

γυμναστές, μουσικοί κλπ., εφημερεύοντες) για τη βιοσωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του 

παιδιού, ώστε να αποκλείσουμε γενετικούς ή βιολογικούς παράγοντες, καθώς, και πληροφορίες για 

τις συνθήκες γέννησης, τις σχέσεις μελών της οικογένειας, τις σχολικές συνθήκες, τις  συνθήκες υγείας 

κλπ.  

3. Λειτουργική περιγραφή της συμπεριφοράς που προβληματίζει  

Στη συνέχεια, περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια τις διάφορες μορφές συμπεριφοράς. Εδώ, 

σημαντική μπορεί να είναι η βοήθεια ενός τρίτου προσώπου. Η περιγραφή της συμπεριφοράς πρέπει 

να βασίζεται στα ρήματα όχι στα επίθετα, καθώς, η ετικετοποίηση δε βοηθά γιατί δε μας δίνει μια 
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σαφή εικόνα της συμπεριφοράς και μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες στη μετέπειτα εξέλιξη του 

παιδιού. 

4. Ανάλυση των συνθηκών εμφάνισης της συμπεριφοράς που προβληματίζει 

Στο στάδιο αυτό, παρατηρούμε και εντοπίζουμε τα γεγονότα που προηγούνται και το έμψυχο και 

άψυχο περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η παρατηρούμενη συμπεριφορά. Καταγράφουμε 

τη συχνότητα, τη διάρκεια και την έντασή της (σχεδιάζουμε έναν εβδομαδιαίο πίνακα). Εξετάζουμε 

τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολικό και εξωσχολικό 

περιβάλλον. Επισημαίνοντας τα αποτελέσματα, ίσως διακρίνουμε ποια γεγονότα δρουν ως ενισχυτές 

και ευνοούν την επανάληψή της. 

5. Καταγραφή των θετικών στοιχείων της συμπεριφοράς 

 Καταγράφουμε τα θετικά στοιχεία που παρουσιάζει στη συμπεριφορά του το συγκεκριμένο παιδί. 

π.χ. ο Γιάννης μελετά πάντα τα μαθήματά του και εκτελεί τις κατ’ οίκον εργασίες του. Λέει πάντα 

“ευχαριστώ” όταν του προσφέρουν κάτι, δανείζει τα μολύβια του.  

6. Επιλογή προβλήματος πρώτης προτεραιότητας  

Ιεραρχούμε τα προβλήματα, ανάλογα με τις δυσκολίες που προκαλούν στο παιδί και του τα 

παρουσιάζουμε. Συζητούμε μαζί του και αποφασίζουμε από κοινού για τους στόχους που θα 

θέσουμε. Επιλέγουμε  τη συμπεριφορά που εμποδίζει, ιδιαίτερα, την ενδοπροσωπική και 

διαπροσωπική προσαρμογή του παιδιού, αλλά συγχρόνως,  μπορεί να τροποποιηθεί σε σύντομο 

χρονικό διάστημα και με θετικά αποτελέσματα, ώστε να υπάρξει βίωμα επιτυχίας για τον μαθητή. 

Χρήσιμο είναι να ζητήσουμε την άποψη τρίτων για το πρόβλημα που επιλέγουμε (π.χ. γονέων, 

διδακτικού προσωπικού). 

7. Καθορισμός του στόχου παρέμβασης: Δόμηση νέας επιθυμητής ή μείωση της υπάρχουσας 

ανεπιθύμητης συμπεριφοράς 

Θέτουμε τον στόχο της παρέμβασης, ο οποίος πρέπει να είναι θετικά διατυπωμένος (π.χ. να φέρεται 

ευγενικά στους συμμαθητές του), κατανοητός από το παιδί, ρεαλιστικός και πραγματοποιήσιμος. 

Επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, αξιοποιώντας τις 

πληροφορίες από το ιστορικό σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι, με την υγεία του 

κλπ. Συζητούμε με το παιδί για τις προϋποθέσεις που θα τον βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων 

(π.χ. αλλαγή θρανίου) και ικανοποιούμε τις λογικές απαιτήσεις του. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν 

αλλάζουν τα πάντα ταυτόχρονα και να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο δράσης.  

8. Σχεδιασμός εκπαιδευτικο-διδακτικού προγράμματος 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πιστεύουμε ότι μια συμπεριφορά που θα διευκολύνει το παιδί στη 

ζωή του και θα είναι κοινωνικά αποδεκτή μπορεί να διδαχθεί και ότι όλα τα παιδιά μπορούν να τη 

μάθουν. Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικο-διδκατικού προγράμματος περιλαμβάνει: 

α. Οργανωτικές και διοικητικές παρεμβάσεις: Αναζήτηση στήριξης και συνεργασίας (διευθυντές – 

εκπαιδευτικοί – γονείς – ειδικοί επαγγελματίες), αλλαγή και τροποποίηση συνθηκών του φυσικο-

κοινωνικού περιβάλλοντος της σχολικής τάξης, διατύπωση υποστόχων, επιλογή ενισχυτών, επιλογή 

τρόπου καταγραφής της προόδου, συμμετοχή τρίτων.  
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β. Χρήση ψυχοπαιδαγωγικών-εκπαιδευτικο-διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών  

Οι τεχνικές και οι στρατηγικές που θα επιστρατεύσουμε θα είναι διπλής στόχευσης: αυτές που  

στοχεύουν στη δόμηση επιθυμητής συμπεριφοράς (συστηματική θετική και αρνητική ενίσχυση, 

ανταλλάξιμες αμοιβές, σταδιακή διαμόρφωση, παροχή τμηματικής βοήθειας, καλλιέργεια 

κοινωνικών δεξιοτήτων, αμοιβαίο συμβόλαιο συμπεριφοράς, επιβράβευση – έπαινος) και αυτές που 

στοχεύουν στη μείωση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς (απόσβεση-σκόπιμη αγνόηση, έμμεση τιμωρία, 

προσωρινή απομάκρυνση, επιλεκτική ενίσχυση, ενίσχυση της ασυμβίβαστης συμπεριφοράς, επίλυση 

συγκρούσεων, άμεση τιμωρία: επιβολή ποινών-συνεπειών-κόστος της αντίδρασης). 

9. Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του. Ο εκπαιδευτικός 

και το παιδί πρέπει να είναι, συνεχώς, ενήμεροι για τα βήματα που γίνονται προς τον επιθυμητό 

στόχο. Η καθημερινή αξιολόγηση και η γνώση της επιτυχίας, έστω και της πιο μικρής, αποτελεί η ίδια 

ενίσχυση και συντείνει σε θετικότερα αποτελέσματα. Γι’ αυτό φροντίζουμε οι επιμέρους στόχοι να 

είναι πάντα, εφικτοί για το παιδί. Εκτός από την καθημερινή αξιολόγηση, είναι απαραίτητο να γίνεται 

και σταδιακή αξιολόγηση, κατά την ολοκλήρωση των υποστόχων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο 

βαθμός επίτευξής τους. Αν ο υποστόχος έχει επιτευχθεί, τότε προχωράμε στον επόμενο, αλλιώς 

μένουμε στον ίδιο και δίνουμε μια εύλογη χρονική παράταση για την επίτευξή του. Στο τέλος του 

προγράμματος, όταν πια έχει εδραιωθεί η συμπεριφορά γίνεται ο εορτασμός της επιτυχίας με τον 

τρόπο που έχει επιλεγεί και συμφωνηθεί από την αρχή (Κολιάδης, 2018).  

2.2 Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος  

2.2.1 Στόχοι και μεθοδολογία επιμόρφωσης 

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα στόχος ήταν  να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς, μέσα σε ένα 

πλαίσιο ομαδικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης, να προσεγγίσουν τα θέματα της διαχείρισης της 

σχολικής τάξης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο,  διευρύνοντας τις γνώσεις τους. Να αναδειχθούν, 

από τη μια μεριά, οι βέλτιστες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, αποτελεσματικές και βιώσιμες 

πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών, και από την άλλη 

να βελτιωθεί η ικανότητα των εκπαιδευτικών να κατανοούν, να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται 

τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, να αυξηθεί η ικανοποίηση τους και να μειωθούν τα 

επίπεδα άγχους που τους προκαλούν αυτά τα προβλήματα συμπεριφοράς.   

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται επιτυχής όταν 

ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων (Παπαναούμ, 2000). Ως εκ τούτου, 

ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας  επιμόρφωσης, θα πρέπει να έχει ως βασική αρχή την πεποίθηση 

ότι η μάθηση δεν αποτελεί απλή συσσώρευση νέων γνώσεων, οι οποίες προστίθενται σε παλιότερες, 

αλλά είναι μια διεργασία κατά την οποία οι υπάρχουσες γνώσεις μετασχηματίζονται, ώστε να 

επιτευχθεί μια νέα οπτική (Κόκκος 2005). Έτσι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα,  η μεθοδολογία 

υλοποίησης του ακολουθούσε τις αρχές της εκπαίδευσης  ενηλίκων, γι’ αυτό δόθηκε έμφαση σε 

ενεργητικές‐συμμετοχικές μεθόδους. 

Επίσης, το μοντέλο του αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού είναι εκείνο που φαίνεται ότι μπορεί να 

ανταποκριθεί πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνθήκες. Έτσι, ο στόχος 

ήταν η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού που ερευνά και κρίνει τη διδακτική του πράξη, 
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προβληματίζεται πάνω σε αυτή και τη βελτιώνει, συνδέει την παιδαγωγική και επιστημονική του 

γνώση με τους μαθητές και το πλαίσιο στο οποίο ασκεί την εκπαιδευτική διαδικασία (Pollard, 2002, 

Παπαναούμ, 2003), φιλτράρει μέσα από την προσωπική του υπόσταση τις απαιτήσεις και τις νόρμες 

που αφορούν την εκπαίδευση (Πυργιωτάκης, 2002), παραμένει κοινωνικά ευαίσθητος και 

επιστημονικά “ανοιχτός” για νέες γνώσεις και για την αναπλαισίωση παλιότερων γνώσεων και 

εμπειριών του (Ματσαγγούρας, 2003, Καλαϊτζοπούλου, 2001, Οικονομίδης, 2011).  

Έγινε προσπάθεια, τέλος, να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των μεθόδων  εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης και  τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με 

τον επιμορφωτή αλλά και με τα μέλη της ομάδας των επιμορφούμενων, ανεξάρτητα από την 

απόσταση που τους χωρίζει. Ο στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού δικτύου στο σχολικό 

περιβάλλον, με τη συμβολή των εκπαιδευτικών, με στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη του/τις κάθε 

μαθητή/τριας.  

 

2.2.2 Υλοποίηση επιμόρφωσης 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις ενότητες: α) Τη δια ζώσης συνάντηση, η οποία 

περιλαμβάνει μια κεντρική εισήγηση και βιωματικές ασκήσεις, με μελέτες περίπτωσης που  δίνουν 

τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εξοπλισθούν με πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των 

κρίσεων και θετικούς τρόπους αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. β) Την εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση μέσα από τη μελέτη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού που είναι 

αναρτημένο και ανανεώνεται, διαρκώς, σε ειδικά σχεδιασμένο μάθημα στην eclass. γ) Σε επίπεδο 

σχολείου, γίνεται η καταγραφή των περιπτώσεων που προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς και η 

καταγραφή της προσπάθειας διαχείρισης τους με βάση την επιστημονική  θεωρία, έτσι όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στη δια ζώσης συνάντηση και στο υλικό που βρίσκεται στην eclass. 

Πιο συγκεκριμένα, στη δια ζώσης συνάντηση, διάρκειας έξι ωρών, γίνεται αναφορά στις αρχές, τη 

μεθοδολογία και τις τεχνικές της Λειτουργικής Ανάλυσης Συμπεριφοράς και αναλύεται η στρατηγική 

αντιμετώπισης δυσλειτουργικής συμπεριφοράς. Δίνεται έμφαση στον τρόπο εφαρμογής των 

τεχνικών που στοχεύουν στην αύξηση της επιθυμητής και στη μείωση της ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς. Για τη δόμηση επιθυμητής συμπεριφοράς γίνεται χρήση τεχνικών, όπως η 

συστηματική θετική και αρνητική ενίσχυση μέσω ενός συστήματος ανταλλάξιμων αμοιβών, η 

σταδιακή διαμόρφωση και αλληλοσύνδεση των επιμέρους συμπεριφορών, το γραπτό συμβόλαιο και 

η συστηματική καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ για τη μείωση της ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς έμφαση δίνεται στην απόσβεση, την επιλεκτική ενίσχυση, την ενίσχυση της 

ασυμβίβαστης συμπεριφοράς και την επίλυση συγκρούσεων. Δίνονται, επίσης, παραδείγματα 

εφαρμογής προγραμμάτων, που στοχεύουν στην εγκαθίδρυση θετικών συμπεριφορών και 

δεξιοτήτων. Ουσιαστικά, ο στόχος είναι οι παραπάνω τεχνικές να μην εφαρμόζονται από τους 

εκπαιδευτικούς με τρόπο τυχαίο αλλά στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, καθώς η 

τροποποίηση της προβληματικής συμπεριφοράς μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συστηματική 

παρέμβαση. Ωστόσο, όσο περισσότερο εδραιωμένη είναι, τόσο δυσκολότερα τροποποιείται γι’ αυτό 

θα πρέπει όλος ο σύλλογος διδασκόντων να εμπλέκεται στη διαδικασία και όχι μόνο ο εκπαιδευτικός 

στην τάξη του οποίου φοιτά ο μαθητής.  

Στο εργαστηριακό μέρος της δια ζώσης συνάντησης, οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε μικρές ομάδες 

και επεξεργάζονται συνεργατικά, μελέτες περίπτωσης μαθητών που εμφανίζουν προβλήματα 
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συμπεριφοράς, σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης και το παρουσιάζουν στην 

ολομέλεια. Μέσα από τις μελέτες περίπτωσης, δίνεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν με 

λεπτομέρειες ειδικές πραγματικές περιστάσεις, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερου χειρισμού και τις οποίες 

οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν και, στη συνέχεια, να τις διαχειριστούν, 

επιλέγοντας κατάλληλες τεχνικές. Οι 'περιπτώσεις' μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλά, όπως για 

παράδειγμα: για να απεικονιστεί και να διαφανεί η συνθετότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, για να δοθεί ένα περιστατικό που χρήζει ειδικών χειρισμών, 

ως «προβληματική περίσταση» ή ως πρόβλημα προς επίλυση (Carter & Anders 1995, Ball & Cohen 

1999, Λιακοπούλου, 2012).  

Στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί μελετούν το υλικό που έχει αναρτηθεί στο 

μάθημα της eclass με τίτλο  “Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς”. Το μάθημα είναι δομημένο 

στις εξής ενότητες: α) Εκπαιδευτικό – υποστηρικτικό υλικό, β) μελέτες περίπτωσης,  γ) το σχέδιο του 

προγράμματος παρέμβασης, που θα πρέπει να συμπληρώσουν για τους μαθητές τους δ) παράρτημα, 

στο οποίο βρίσκονται διάφορα έντυπα, χρήσιμα στους εκπαιδευτικούς (ερωτηματολόγιο 

συμπεριφοράς, ερωτηματολόγιο ανίχνευσης ενισχυτών ενδιαφερόντων, κατάλογος ανταλλάξιμων 

αμοιβών, συμβόλαιο, φύλλο σκέψης, φύλλο περισυλλογής κλπ.). Επίσης, είναι ενεργοποιημένος ο 

Τοίχος της eclass, ο οποίος μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα της κοινότητας μάθησης, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να γράφουν τα προβλήματα που τους απασχολούν, να προτείνουν ιδέες και 

λύσεις, να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  

Αφού οι εκπαιδευτικοί μελετήσουν το υλικό και κατανοήσουν τις τεχνικές και  τα στάδια ενός 

προγράμματος τροποποίησης συμπεριφοράς, στη συνέχεια, κάνουν μια καταγραφή των   

συμπεριφορών που προβληματίζουν και, σε συνεργασία μεταξύ τους, συντάσσουν ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα και  το εφαρμόζουν, με τους μαθητές τους, τόσο μέσα στην τάξη όσο και 

στους άλλους χώρους του σχολείου (αυλή, γυμναστήριο,  κυλικείο κλπ.). Σε κάποια σχολεία, ο 

σύλλογος διδασκόντων μπόρεσε και αξιοποίησε πιο αποτελεσματικά τις γνώσεις και τις τεχνικές στα 

τρέχοντα δύσκολα περιστατικά της καθημερινής σχολικής ζωής, ενώ κάποια άλλα, δεν κατάφεραν να 

καταγράψουν με λεπτομέρειες το κάθε στάδιο του προγράμματος, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να 

διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς με τις πρακτικές που ακολουθούσαν εδώ και χρόνια, 

έστω κι αν αυτές δεν είναι πάντα αποτελεσματικές.  

2.2.3 Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 

 Οι τεχνικές της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι γνωστές και μπορούν να αξιοποιηθούν από 

τους εκπαιδευτικούς, για να είναι, όμως,  αποτελεσματικές θα πρέπει να  μη γίνονται 

αποσπασματικά, αλλά να εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τροποποίησης 

συμπεριφοράς, που εφαρμόζεται με συστηματικό τρόπο και αναπροσαρμόζεται, ανάλογα, αν δεν 

έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί, με μια μικρή εκπαίδευση, μπορούν να τις 

εφαρμόζουν με επιτυχία, και μπορούν γρήγορα, να δουν αποτελέσματα, ως προς τη βελτίωση της 

συμπεριφορά των μαθητών τους.  

Ο συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, είναι αποδοτικός, κυρίως, τώρα, που, 

σχεδόν, όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία, και ο πιο ενδεδειγμένος για 

σχολεία που βρίσκονται σε γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους. Τα εργαλεία της εξ αποστάσεως  

εκπαίδευσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιμόρφωση, καθώς μπορούν να 
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συμβάλουν καθοριστικά στην άρση πολλών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, ως 

ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, διασφαλίζοντας ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησης.  

Κάθε επιμόρφωση, όμως, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να βοηθάει ώστε τα σχολεία να 

αποκτήσουν χαρακτηριστικά κοινοτήτων μάθησης, όπου οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν καθημερινά, 

κατά την άσκηση του έργου τους, στοχάζονται κριτικά και συλλογικά με τους συναδέλφους τους και, 

μέσω της διαδικασίας αυτής, βελτιώνεται το έργο τους και προωθείται η μάθηση των μαθητών 

(Bolam et al. 2005, Vescio et al. 2008, Λιακοπούλου, 2012).  Ο στόχος, επομένως, είναι οι 

εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται, στο πλαίσιο του σχολείου, να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για 

την επίλυση ενός προβλήματος και να κατανοούν ότι το πρόβλημα του ενός, στο βαθμό που 

διαταράσσει τη σχολική μονάδα, είναι πρόβλημα όλων και πρέπει, από κοινού, να βρεθούν οι λύσεις. 

Με τη συνεργασία, ενδυναμώνονται, ενεργοποιούνται και επαναπροσδιορίζουν το εκπαιδευτικό 

τους έργο. Για να μπορέσουν, ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν ως κοινότητα μάθησης, 

απαιτείται μια αλλαγή κουλτούρας και αντιλήψεων, τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και 

ευρύτερα, είναι, όμως, ο μόνος τρόπος για ένα σχολείο που θα αποδέχεται όλους τους μαθητές του 

και θα λύνει το όποιο πρόβλημα προκύπτει μέσα από τη συνεργασία των μελών του.  
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Αττικής 

 

Περίληψη  

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα που προϋποθέτει σημαντικές 

αλλαγές στην κουλτούρα του σχολείου. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, διερευνά τα επίπεδα του άγχους 

τους και επιχειρεί τη συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 107 

εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, από δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν θετικές στάσεις 

απέναντι στη συμπερίληψη, ενώ σημαντικός παράγοντας αναδείχθηκε η κατάρτιση στην 

ειδική αγωγή, καθώς επίσης, η διδακτική εμπειρία με μαθητές με αναπηρία. Επιπλέον, φάνηκε 

ότι το μόνιμο άγχος των εκπαιδευτικών συνδέεται με λιγότερο θετική στάση απέναντι στη 

συμπερίληψη. Η συμβολή της έρευνας έγκειται στη σύνδεση των συμπεριφορών άγχους των 

εκπαιδευτικών με τις στάσεις τους απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, η 

γνώση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών συνεισφέρει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

πολυεπίπεδων παρεμβάσεων στο σχολικό πλαίσιο, που ενισχύουν τον συμπεριληπτικό 

προσανατολισμό.    

 

Λέξεις κλειδιά: συμπερίληψη, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, μαθητές με αναπηρία, άγχος  

 

1. Εισαγωγή 

1.1 Συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των 

μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο.  Αφορά το 

δικαίωμά τους στην ποιοτική εκπαίδευση και την παροχή ίσων ευκαιριών στην μαθησιακή 

διαδικασία και τη κοινωνική ζωή του σχολείου (DeSimone et al., 2013). Πρόκειται για μία 

δυναμική διαδικασία που υποστηρίζει την ποικιλομορφία και όχι την αφομοίωση (Elshabrawy 

& Hassanein, 2015). 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί ένα περίπλοκο ζήτημα, για το οποίο δεν υπάρχει ένας 

κοινός ορισμός και μία κοινή προσέγγιση (Azorin & Ainscow, 2018). Το γεγονός αυτό 
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δημιουργεί, συχνά, αντιπαραθέσεις και σύγχυση, ενώ λαμβάνει διαφορετική σημασία 

ανάλογα το εκάστοτε πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο (Armstrong et al., 2011. Miles & 

Singal, 2010). Οι Clark et al. (1995, όπ. αναφ. στο Elshabrawy & Hassanein, 2015, σ.32), ορίζουν 

τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως «μία προσπάθεια επέκτασης του τυπικού σχολείου, έτσι 

ώστε να συμπεριλάβει τη διαφορετικότητα όλων των μαθητών», ενώ ο Farrell (2004, όπ. αναφ. 

στο Elshabrawy & Hassanein, 2015, σ.32) υποστηρίζει ότι συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι «ο 

βαθμός στον οποίο το σχολείο ή η κοινωνία υποδέχεται τα άτομα ως πραγματικά μέλη της και 

τα εκτιμά για την προσφορά τους».  

Η συνύπαρξη μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο τυπικό σχολείο έχει 

περιγραφεί με τους όρους «ενσωμάτωση» (mainstreaming), «ένταξη» (integration) και 

«συμπερίληψη» (inclusion) (Ζώνιου-Σιδέρη, 2012. Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012).  Πολλές 

φορές, οι συγκεκριμένοι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, κάτι το οποίο είναι λανθασμένο, 

σύμφωνα με τον Polat (2011), καθότι υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους ως προς τις 

πρακτικές και τις αξίες που πρεσβεύουν.   

Ειδικότερα, ο όρος ‘ενσωμάτωση’ (mainstreaming), αναφέρεται στην τοποθέτηση των 

μαθητών με αναπηρίες στην τάξη του γενικού σχολείου και στη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς, όμως, τις απαραίτητες προσαρμογές. Αναμένεται, δηλαδή, 

από τους ίδιους τους μαθητές να αφομοιώσουν τα χαρακτηριστικά του συνόλου της τάξης και 

να προσαρμοστούν στο περιβάλλον της (Ζώνιου-Σιδέρη, 2012). Ο όρος «ένταξη» (integration) 

περιγράφει την παροχή υπηρεσιών σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, στη τάξη του γενικού σχολείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος και του μαθησιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις ανάγκες των 

μαθητών, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Mastropieri & Scruggs, 2007).  

Από την άλλη πλευρά, η συμπερίληψη (inclusion), είναι κάτι παραπάνω από τη φυσική 

παρουσία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις συνήθεις τάξεις. Προϋποθέτει 

αλλαγή της φιλοσοφίας και της κουλτούρας του σχολείου, με αναπροσαρμογή των αναλυτικών 

προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

όλων των μαθητών. Στο μοντέλο της συμπερίληψης οι μαθητές διατηρούν τα προσωπικά τους 

χαρακτηριστικά, τα οποία αξιοποιούνται και ενδυναμώνονται (Paliokosta & Blandford, 2010. 

Polat, 2011). Η συμπεριληπτική εκπαίδευση βασίζεται στην προσέγγιση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης (social justice), παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία σε όλους τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες τους και τις 

αδυναμίες τους. Δεν αποτελεί μία απλή παιδαγωγική πρακτική, αλλά μία διαφορετική 

θεώρηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος (Polat, 2011. Ζώνιου-Σιδέρη, 2012).   

1.1.1 Στόχοι- προϋποθέσεις 

Βασικός στόχος της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενός «σχολείου για 

όλους», όπου όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων και δυσκολιών, θα έχουν ισότιμη  

πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση (Armstrong et al., 2011. Γελαστοπούλου & 

Μουταβελής, 2017.). Το γενικό σχολείο μετατρέπεται σε «σχολείο συμπερίληψης», στο οποίο 

οι μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδεύονται μαζί με τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης. «Σχολεία συμπερίληψης» είναι εκείνα τα οποία σέβονται και 
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αποδέχονται τη διαφορετικότητα και διαμορφώνουν τις πρακτικές και τον τρόπο λειτουργίας 

τους ανάλογα με τις ανάγκες του ανομοιογενούς μαθητικού τους πληθυσμού (Strogilos & 

Stefanidis, 2015). 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση απαιτεί ριζικές αλλαγές στην κουλτούρα και τη πολιτική του 

σχολείου (Pantić & Florian, 2015). Ειδικότερα, προϋποθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο 

περιβάλλον, όσον αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές, προκειμένου οι μαθητές να έχουν 

εύκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του σχολείου (Stefanidis & Strogilos, 2015). Ακόμη, 

αναλυτικά προγράμματα που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία, ώστε να επιτρέπουν στον 

εκπαιδευτικό να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. 

Επιπλέον, απαιτεί επαναπροσδιορισμό των μαθησιακών στόχων και των μεθόδων 

αξιολόγησης (Strogilos, 2012). Επιπρόσθετα, κρίνεται σημαντική η συνεργασία μεταξύ των 

μελών της σχολικής κοινότητας, η συνεργασία μεταξύ σχολείου -οικογένειας, καθώς και η 

επάρκεια του σχολείου σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί, εργο/λογοθεραπευτές) (Ewing et al., 2018. Kirby, 2017).  

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους κύριους εφαρμοστές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

(Pantić & Florian, 2015). Καλούνται να δημιουργήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα και 

εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές, να προσαρμόσουν τη 

διδασκαλία στα χαρακτηριστικά των μαθητών, να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά και με 

ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (Stefanidis & Strogilos, 2015. Vlachou et al., 2015). Οι στάσεις 

και οι αντιλήψεις τους απέναντι στην αναπηρία, συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχή 

εφαρμογή της συμπερίληψης (Elshabrawy & Hassanein, 2015). Η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

χρειάζεται ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς που κατανοούν τις ανάγκες των μαθητών 

τους και αναγνωρίζουν τη δική τους στάση απέναντι στις ενταξιακές πρακτικές (Pantić & 

Florian, 2015).  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της συμπερίληψης, όπως η 

έλλειψη κατάρτισης και εμπειρίας των εκπαιδευτικών, η μη ευελιξία του αναλυτικού 

προγράμματος, ο περιορισμένος χρόνος για διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Anastasiou et 

al., 2015. Strogilos & Tragoulia, 2013). Επιπλέον, η ελλιπής συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ο μεγάλος αριθμός των μαθητών στις τάξεις, καθώς 

και ο μεγάλος όγκος της διδακτέας ύλης (Armstrong et al., 2011. Elshabrawy & Hassanein, 

2015). Ακόμη, η έλλειψη συμπεριληπτικού προσανατολισμού του σχολείου, η έλλειψη πόρων 

και υποδομών και η ελλιπής συνεργασία σχολείου-οικογένειας, φαίνεται να λειτουργούν ως 

ανασταλτικοί παράγοντες (Elshabrawy & Hassanein, 2015. Strogilos, 2012). Επιπρόσθετα, η 

αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, αναδεικνύ εται 

ως το πιο σημαντικό εμπόδιο, καθώς όταν οι ίδιοι δεν επιθυμούν μία τέτοια αλλαγή, τότε 

αυξάνονται οι πιθανότητες για τη μη αποτελεσματική εφαρμογή της (Strogilos & Stefanidis, 

2015). 

1.1.2 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών  

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη συμπερίληψη, σχετίζονται με τους μαθητές, το σχολικό περιβάλλον, καθώς και με τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Ewing et al., 2018. Stefanidis & Strogilos, 2015). Πιο συγκεκριμένα, 

οι παράγοντες που αφορούν στους μαθητές σχετίζονται με τη φύση, την ένταση και τη 
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σοβαρότητα των δυσκολιών τους (DeSimone et al., 2013. Ewing et al., 2018). Οι παράγοντες 

που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς αφορούν στην κατάρτιση τους, τη διδακτική τους 

εμπειρία, την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, καθώς επίσης, τις προσωπικές τους 

πεποιθήσεις για την αναπηρία (Ewing et al., 2018. Stefanidis & Strogilos, 2015). Επιπλέον, οι 

παράγοντες που αφορούν στο σχολικό περιβάλλον σχετίζονται με τις υποδομές και τους 

πόρους του σχολείου, την κουλτούρα και τη πολιτική που ακολουθεί, την κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, τη διαθεσιμότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και τη 

στάση των διευθυντών (Stefanidis & Strogilos, 2015. Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014).   

1.2 Άγχος 

Το άγχος είναι η προσαρμοστική αντίδραση σε μία ενδεχόμενη απειλή και σχετίζεται με 

συμπεριφορές όπως, μυϊκή ένταση, επαγρύπνηση, αποφευκτική συμπεριφορά (APA, 2013). 

Σύμφωνα με τους Borg et al. (1991), το άγχος είναι «μία φυσιολογική, συναισθηματική 

αντίδραση του ατόμου σε περιβαλλοντικές πιέσεις», ενώ ο Onyemerekeya (1996) αναφέρει ότι 

το άγχος είναι «η αντίδραση του ατόμου σε εξωτερικά γεγονότα που φαίνονται απειλητικά». 

Παρομοίως, ο Lazarus (2000), υποστηρίζει ότι «το άγχος […] είναι το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών του 

περιβάλλοντος». Πρόκειται για ένα φυσιολογικό και συγχρόνως περίπλοκο συναίσθημα, που 

είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους και σχετίζεται με βιολογικούς, ψυχολογικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Pepe & Addimando, 2013).  

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται ως ένα από τα πιο αγχογόνα επαγγέλματα, καθώς 

εμπεριέχει πολλές ευθύνες και υψηλές απαιτήσεις (Høigaard et al., 2012. Pülschen & Pülschen, 

2015). Το άγχος των εκπαιδευτικών συνιστά μία πολύπλευρη κατάσταση που σχετίζεται με 

αρνητικές σκέψεις, αρνητικές συμπεριφορές και αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί στην εργασία τους (Kyriacou, 2001, όπ. αναφ. στο Klassen, 2010). Σύμφωνα με 

τους Pepe και Addimando (2013), ένας σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με το άγχος των 

εκπαιδευτικών είναι οι προκλήσεις του σύγχρονου σχολείου, το οποίο περιλαμβάνει 

ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό, με επακόλουθο περισσότερες υποχρεώσεις και φόρτο 

εργασίας για τους εκπαιδευτικούς. Άλλοι παράγοντες που συνδέονται με το άγχος των 

εκπαιδευτικών, είναι ο αυξημένος αριθμός των μαθητών στις τάξεις, η μη λειτουργική 

συμπεριφορά ορισμένων μαθητών, η έλλειψη πόρων του σχολείου, καθώς επίσης, ο 

περιορισμένος χρόνος για την οργάνωση της διδασκαλίας (Pülschen και Pülschen, 2015). 

Επιπλέον, η ελλιπής συνεργασία σχολείου-οικογένειας, οι δυσκολίες στη συνεργασία με τους 

συναδέλφους και η έλλειψη υποστήριξης από τη διεύθυνση του σχολείου, φαίνεται να 

αυξάνουν τα επίπεδα άγχους των εκπαιδευτικών (Høigaard et al., 2012. Richards, 2012).   

Η εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης φαίνεται να σχετίζεται με το άγχος των 

εκπαιδευτικών (Navarro et al., 2016. Pülschen & Pülschen, 2015). Εκπαιδευτικοί που έχουν 

συμμετάσχει σε προγράμματα που προωθούν τη συμπερίληψη, αναφέρουν δυσκολίες στη 

μεταξύ τους συνεργασία, λόγω της ασάφειας των ρόλων, περιορισμένο χρόνο για οργάνωση 

της διδασκαλίας, έλλειψη κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ελλιπή διεπιστημονική 

υποστήριξη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να αυξάνουν τα επίπεδα του άγχους τους 

(Pülschen & Pülschen, 2015. Weiss et al., 2019). Επιπλέον, στην έρευνα των Galaterou και 

Antoniou (2017) και Sukbunpant et al. (2013), φάνηκε ότι το άγχος των εκπαιδευτικών 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

218 
 

συνδέεται με τις αντιλήψεις που διαμορφώνουν για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, καθώς 

βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που διατηρούσαν αρνητικές στάσεις απέναντι στη συμπερίληψη, 

είχαν υψηλότερα επίπεδα άγχους.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση και η συσχέτιση με τα επίπεδα του άγχους τους. Πιο 

συγκεκριμένα:  

• Οι εκπαιδευτικοί που έχουν σπουδές συναφείς με την ειδική αγωγή αναμένεται να έχουν 

θετική στάση απέναντι στην συμπεριληπτική εκπαίδευση.  

• Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δομές ειδικής αγωγής (τμήμα ένταξης, παράλληλη 

στήριξη, ειδικό σχολείο) αναμένεται να είναι θετικοί ως προς τη συμπερίληψη μαθητών 

με αναπηρία στη γενική τάξη.  

• Διαφέρουν οι αντιλήψεις για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μεταξύ των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

• Τα επίπεδα άγχους των εκπαιδευτικών αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για τη 

διαμόρφωση αντιλήψεων σχετικά με τη συμπερίληψη;  

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Μέθοδος  

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Απρίλιος- Ιούνιος 2019, σε δημόσια σχολεία της Αττικής. Η 

συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική, ενώ τηρήθηκε το απόρρητο των απαντήσεων. Η 

χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε ομαδικά, στο φυσικό περιβάλλον του σχολείου και ο 

χρόνος που δόθηκε ήταν περίπου 20 λεπτά της ώρας.  

2.1.1 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 107 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 25 (23,4%) ήταν άντρες 

και 82 (76,6%) ήταν γυναίκες. Δεκαοκτώ (17,1%) εκπαιδευτικοί είχαν δεύτερο πτυχίο και 74 

(70,5%) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού. Επιπλέον, 75 (70,1%) εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 32 (29,9%) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ 73 (70,9%) 

είχαν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. 

2.1.2 Συλλογή δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση, χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα Στάσεων σχετικά με τη 

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση Μαθητών με και χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (Attitudes 

Toward Inclusive Education Scale) (Wilczenski, 1992b, 1995). Η κλίμακα αποτελείται από 16 

ερωτήματα, κατανεμημένα σε τέσσερις παράγοντες (σωματικές αναπηρίες, ακαδημαϊκές 

δυσκολίες, συμπεριφορικά προβλήματα, κοινωνικές δυσκολίες) και οι απαντήσεις δίνονται 

χρησιμοποιώντας  μία εξαβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1= Διαφωνώ Απόλυτα, 6= Συμφωνώ 

Απόλυτα).  

 Για την αξιολόγηση του άγχους των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε το «Ερωτηματολόγιο 

Άγχους του Spielberger» (State-Trait Anxiety Inventory) (Spielberger et al., 1970) το οποίο 
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αποτελείται από 40 προτάσεις, κατανεμημένες σε δύο υποκλίμακες.  Η πρώτη υποκλίμακα,  

μετρά το παροδικό άγχος (state anxiety) δηλαδή, τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου 

τη στιγμή που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο (άγχος ως κατάσταση) και η δεύτερη 

υποκλίμακα μετρά το μόνιμο άγχος (trait anxiety) δηλαδή, το πώς αισθάνεται το άτομο γενικά 

(Spielberger et al., 1970. Σταλίκας και συν., 2009). Οι συμμετέχοντες απαντούν 

χρησιμοποιώντας μία τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert (1= Καθόλου, 4= Πολύ). 

Επιπλέον, χορηγήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, το οποίο διερευνούσε τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.  

2.2 Αποτελέσματα  

Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t-test για ανεξάρτητα δείγματα, όπου έγινε σύγκριση 

των μέσων όρων των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς τη συνάφεια των σπουδών με 

την ειδική αγωγή και τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης προκειμένου να ελεγχθεί αν οι 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων, διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο σχολείου που 

υπηρετούν. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης ώστε να εξεταστεί 

η δυνατότητα πρόβλεψης των διαστάσεων της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης από τις 

διαστάσεις του άγχους.  

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν κατάρτιση στην ειδική αγωγή 

ήταν περισσότερο θετικοί στη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο, 

συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν παρόμοια εξειδίκευση (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: T-test των παραγόντων του ερωτηματολογίου για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως προς τη 

συνάφεια των σπουδών με την ειδική αγωγή 

 Συνάφεια με ΕΑ Χωρίς συνάφεια με ΕΑ  

 Μ Τ.Α. Μ Τ.Α. t 

Σωματικές 

αναπηρίες 4,50 0,95 3,23 0,46 1,07*** 

Ακαδημαϊκές 

δυσκολίες 4,90 0,84 4,23 0,85 1,39*** 

Συμπεριφορικά 

προβλήματα 

 

3,66 0,37 3,00 0,17 2,83** 

Κοινωνικές 

δυσκολίες 4,36 0,44 3,76 0,18 1,54** 

   

Σημείωση: ** p < 0,01. *** p < 0,001 

Επιπλέον, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάκεινται περισσότερο 

θετικά στη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη, 

συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2: T-test των παραγόντων του ερωτηματολογίου για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως προς την 

βαθμίδα εκπαίδευσης 

 Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια  

 Μ Τ.Α. Μ Τ.Α. t 

Σωματικές 

αναπηρίες 4,90 0,85 4,65 0,40 1,94*** 

Ακαδημαϊκές 

δυσκολίες 4,58 0,17 3,65 0,76 2,09* 

Συμπεριφορικά 

προβλήματα 4,79 0,94 4,18 0,43 1,49 

Κοινωνικές 

δυσκολίες 4,21 0,63 3,37 0,93 1,52* 

Σημείωση: * p < 0,05. *** p < 0,001 

Ακόμη, φάνηκε ότι η δομή στην οποία εργάζονται οι εκπαιδευτικοί διαφοροποίησε στατιστικά 

σημαντικά τις αντιλήψεις τους για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Για τον εντοπισμό των 

επιμέρους διαφορών, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Bonferroni, με τη βοήθεια του οποίου 

έγιναν πολλαπλές συγκρίσεις μεταξύ των τύπων σχολείου που υπηρετούν οι συμμετέχοντες 

και των παραγόντων του ερωτηματολογίου. Από τα αποτελέσματα του Bonferroni post hoc 

τεστ φάνηκε ότι, οι συμμετέχοντες που υπηρετούσαν σε τμήμα ένταξης (Μ = 5,72, Τ.Α. = 0,26, 

Μ = 4,87, Τ.Α. = 0,47) ήταν περισσότερο θετικοί στην ένταξη μαθητών με ακαδημαϊκές και 

κοινωνικές δυσκολίες, συγκριτικά με τους συμμετέχοντες που υπηρετούσαν στη γενική τάξη 

(Μ = 4,58, Τ.Α. = 0,34, Μ = 4,27, Τ.Α. = 0,60) (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Κριτήριο f των παραγόντων του ερωτηματολογίου για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως προς τον 

τύπο σχολείου 

 Γενική τάξη Τμήμα ένταξης  

 Μ Τ.Α. Μ Τ.Α. f 

Σωματικές 

αναπηρίες 4,97 0,66 5,93 0,80 1,18 

Ακαδημαϊκές 

δυσκολίες 4,58 0,34 5,72 0,26 

2,28*

** 

Συμπεριφορικά 

προβλήματα 3,11 0,18 4,95 0,99 1,52 

Κοινωνικές 

δυσκολίες 4,27 0,60 4,87 0,47 2,19* 

   

Σημείωση: * p < 0,05. *** p < 0,001 

Τέλος, από την εφαρμογή της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης, προέκυψε ότι ο 

παράγοντας ‘Άγχος ως χαρακτηριστικό’ προβλέπει, σε μικρό βαθμό, τη μεταβλητή 

‘Ακαδημαϊκές δυσκολίες’ (β = -0,10, p < 0,01), τη μεταβλητή ‘Συμπεριφορικά προβλήματα’ (β = 

-0,01, p < 0,01) και τη μεταβλητή ‘Κοινωνικές δυσκολίες’ (β = -0,11, p < 0,01). Συνεπώς, όσο 

περισσότερο το άγχος, τόσο μικρότερη η βαθμολογία των συμμετεχόντων στις συγκεκριμένες 

διαστάσεις της συμπερίληψης (Πίνακας 4).  
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Πίνακας 4: Ανάλυση παλινδρόμησης για τη στατιστική πρόβλεψη των διαστάσεων της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης 

 Σωματικές 

αναπηρίες 

Ακαδημαϊκές 

δυσκολίες  

Συμπεριφ. 

προβλήματα 

Κοινωνικές 

δυσκολίες 

 R

2 

β 
R2 β R2 β 

R2 β 

Άγχος ως 

κατάσταση 0,00 -0,03 0,01 -0,05 0,03 -0,09 

0,0

4 -0,08 

Άγχος ως 

χαρακτηριστικ

ό 0,01 -0,05 0,06 -0,10** 0,07 

-

0,01** 

0,1

0 -0,11** 

    

Σημείωση: * *p < 0,01. 

 

2.3 Συζήτηση 

 Εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στη συνάφεια των σπουδών με την ειδική αγωγή και τις 

αντιλήψεις για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν 

κατάρτιση στην ειδική αγωγή ήταν περισσότερο δεκτικοί στη συμπερίληψη μαθητών με 

αναπηρίες στη γενική τάξη, συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν παρόμοια 

εξειδίκευση. Επομένως, φαίνεται πως η κατάρτιση σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 

συμβάλλει στην υιοθέτηση θετικών στάσεων, καθώς ενδυναμώνεται η επαγγελματική 

επάρκεια των εκπαιδευτικών και ενισχύεται η ενσυναίσθηση και η ευελιξία τους.  

Η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, φάνηκε ότι παίζει ρόλο στη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων τους. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν 

περισσότερο θετική στάση στην ένταξη μαθητών με σωματικές αναπηρίες, ακαδημαϊκές και 

κοινωνικές δυσκολίες, συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 

εύρημα αυτό, πιθανώς να σχετίζεται με το γεγονός ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει 

γνωσιοκεντρικό προσανατολισμό και εστιάζει περισσότερο στη σχολική επίτευξη. Οι μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

συγκεκριμένης βαθμίδας, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να επιθυμούν λιγότερο τη 

συμπερίληψη τους. 

Επιπλέον, ο τύπος του σχολείου που υπηρετούν οι συμμετέχοντες φάνηκε να διαφοροποιεί τις 

αντιλήψεις τους για τη συμπερίληψη. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε τμήμα ένταξης 

ήταν περισσότερο θετικοί στη συμπερίληψη μαθητών με ακαδημαϊκές και κοινωνικές 

δυσκολίες, συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στη γενική τάξη. Φαίνεται 

λοιπόν, πως οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτική εμπειρία με μαθητές με αναπηρία, 

διάκεινται θετικά προς τη συμπερίληψη, συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 

ανάλογη εμπειρία, καθώς έχουν αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και μεγαλύτερη εξοικείωση. 

Η επαφή τους με μαθητές με αναπηρία συμβάλει στη  μείωση των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων, ενώ ενισχύει την ποιοτική αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  
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Τέλος, βρέθηκε ότι το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (μόνιμο άγχος), 

προβλέπει, σε μικρό βαθμό, αρνητικά τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη  συμπερίληψη 

μαθητών με ακαδημαϊκές δυσκολίες, συμπεριφορικά προβλήματα και κοινωνικές δυσκολίες.  

Συνεπώς, όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα μόνιμου άγχους των εκπαιδευτικών, τόσο λιγότερο 

θετική θα είναι η στάση τους απέναντι στην ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στο γενικό σχολείο. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν με 

υπερβολικό άγχος στις περισσότερες καταστάσεις, αντιμετωπίζουν τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ως μία «απειλητική» κατάσταση, η οποία ενέχει κίνδυνο αποτυχίας και μείωσης 

της αυτοεκτίμησης τους, καθότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα με πληθώρα απαιτήσεων 

και ευθυνών.   

3. Συμπεράσματα 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αίρει τις κοινωνικές ανισότητες, μειώνει τον διαχωρισμό και 

ενισχύει την αποδοχή του διαφορετικού. Πρόκειται για μία εκπαιδευτική διαδικασία που 

αφορά ολόκληρο τον μαθητικό πληθυσμό και προϋποθέτει αλλαγές στο σύνολο της σχολικής 

κοινότητας, καθώς επίσης, επαναπροσδιορισμό των αξιών του εκπαιδευτικού συστήματος 

(Miles & Singal, 2010). Στόχος είναι η δημιουργία σχολείων τα οποία θα «νοιάζονται» και θα 

«φροντίζουν» όλους τους μαθητές και θα εστιάζουν στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και 

προσαρμογή (Χατζηχρήστου, 2015).   

 Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί φαίνεται να διάκεινται θετικά προς την εφαρμογή της 

συμπερίληψης.  Η εμπειρία από τη διδασκαλία μαθητών με αναπηρίες και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και η κατάρτιση στην ειδική αγωγή, αναδεικνύονται σημαντικοί 

παράγοντες για τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και αντιλήψεων. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι 

το άγχος, ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, καθιστά τους εκπαιδευτικούς περισσότερο 

διστακτικούς, καθότι πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα.  

4. Περιορισμοί- μελλοντικές προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της. Αρχικά, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μη αντιπροσωπευτικό.  

Επιπλέον, χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς και δεν πραγματοποιήθηκε 

παρατήρηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής τάξης. Ακόμη, η 

συγκεκριμένη έρευνα είναι συναφειακή, εξετάζει, δηλαδή, τις σχέσεις που ενδέχεται να 

υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών, προσδιορίζοντας σχέσεις συμμεταβολής των 

χαρακτηριστικών και όχι αιτιώδεις σχέσεις.  

Όσον αφορά τη μελλοντική έρευνα, θα ήταν ωφέλιμη η μελέτη των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών σε μεγαλύτερο δείγμα και διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα, 

προκειμένου να διαμορφωθεί μία περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση.  Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμη η διερεύνηση των αντιλήψεων όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας, δηλαδή των μαθητών και των γονέων τους.  Ακόμη, θα είχε ενδιαφέρον 

να διερευνηθεί αν η εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης επηρεάζει τη σχολική 

επίδοση των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες, καθώς επίσης, αν το άγχος των εκπαιδευτικών 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους ως προς την εφαρμογή της συμπερίληψης.  
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Περίληψη 

Ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική 

τάξη είναι οι ίδιοι οι μαθητές και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα αναφέρεται στις προδιαθέσεις της συμπεριφοράς και στις 

εκτιμήσεις του ατόμου για τις συναισθηματικές του ικανότητες και φαίνεται ότι επηρεάζει τις σχέσεις 

που αναπτύσσουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της ένταξης, οι σχολικές τάξεις 

αποτελούνται πλέον τόσο από παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και από παιδιά με αναπηρία, σκοπός 

της μελέτης ήταν να εξετάσει τα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης μαθητών/τριών Α/θμιας 

Εκπ/σης, καθώς και τις στάσεις τους απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 60 μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Μακεδονίας, που 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, αποτελούμενο από κλίμακα αξιολόγησης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των στάσεων μαθητών 

απέναντι σε παιδιά με αναπηρία. Οι αναλύσεις έδειξαν, ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η συναισθηματική 

νοημοσύνη των μαθητών/τριών τόσο πιο αρνητικές ήταν οι στάσεις τους προς έναν/μία 

φανταστικό/ή συμμαθητή/τρια τους με αναπηρία. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά στο πλαίσιο 

μελέτης και ανάπτυξης των συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών, προκειμένου να 

διαμορφώνεται ένα θετικό κλίμα κοινωνικών σχέσεων και αρμονικής συνύπαρξης παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης και παιδιών με αναπηρία μέσα στη σχολική τάξη. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: παιδιά με αναπηρία, στάσεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης, συναισθηματική 

νοημοσύνη. 

 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Συναισθηματική Νοημοσύνη έχει βρει εφαρμογές σε πολλές εκφάνσεις 

της κοινωνικής ζωής. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η καλλιέργειά της θεωρείται πλέον απαραίτητη 
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για την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, αλλά και  για την ένταξη 

μαθητών με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι στάσεις των τυπικά αναπτυσσόμενων 

μαθητών απέναντι στους συνομήλικους τους με αναπηρία μπορούν να διευκολύνουν ή να 

δυσχεράνουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή προσαρμογή των δεύτερων στο σχολικό περιβάλλον. Ως 

εκ τούτου, η αναγνώριση των αντιλήψεων των μαθητών απέναντι στην αναπηρία και η εφαρμογή 

προγραμμάτων παρέμβασης και ευαισθητοποίησης μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια ενός 

ευνοϊκού κλίματος τάξης, φιλικού για όλα τα παιδιά.  

Κυρίως μέρος  

Θεωρητική διερεύνηση 

2.1.1.Συναισθηματική νοημοσύνη  

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη έχει γίνει πολύ δημοφιλής σε διάφορους τομείς της κοινωνική ζωής, 

μολονότι δεν πρόκειται για καινούρια έννοια, αλλά για έναν συγκερασμό προγενέστερων θεωριών. 

Αν και η ευρεία δημοφιλία της αποδίδεται στον Goleman (1995) με το βιβλίο του «Συναισθηματική 

Νοημοσύνη», πρωτεργάτης υπήρξε ο Thorndike στις αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος, κάνοντας λόγο 

για την ικανότητα κατανόησης των άλλων και για τη σπουδαιότητα του χειρισμού των ανθρωπίνων 

σχέσεων με ορθό τρόπο, έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης έννοιας του όρου (Thorndike, 1920). Με 

ανάλογο τρόπο, αρκετά χρόνια αργότερα ο Gardner, μέσα από τη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης, τόνισε τη σημασία της ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής διάστασης της 

νοημοσύνης, ως βασικών στοιχείων για την εξασφάλιση καλών σχέσεων με τον εαυτό και τους 

άλλους (Gardner, 1983). 

Κατά τον τρόπο αυτό, διαμορφώθηκε σταδιακά ο σύγχρονος ορισμός της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, ο οποίος αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί τα συναισθήματά του, 

να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων, να τα χρησιμοποιεί για αυτοβελτίωση, καθώς και 

για να μπορεί να αυτορυθμίζεται απέναντι σε δύσκολες και προβληματικές καταστάσεις (Mayer et. 

al., 2001). 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες και αναπτύχθηκαν δύο κυρίαρχα μοντέλα 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Οι Mayer, Salovey και Caruso (2000), πρότειναν το μοντέλο 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης, βασισμένο στη νοητική ικανότητα, η οποία περιλαμβάνει την 

ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη του Gardner, αλλά εμπερικλείει και άλλες διαστάσεις, 

όπως η  αναγνώριση, η εσωτερίκευση, η κατανόηση και η διαχείριση των συναισθημάτων 

(Πλατσίδου, 2004). Στο μοντέλο του Bar-On (1997), η Συναισθηματική Νοημοσύνη αντιμετωπίζεται 

σαν μια σύνθετη έννοια, η οποία αποτελείται από ένα πλήθος μη γνωστικών δεξιοτήτων, όπως οι 

ενδοπροσωπικές, που αναφέρονται στη σχέση του ατόμου με τον εαυτού του, οι διαπροσωπικές, οι 

οποίες σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, τις κοινωνικές σχέσεις και την υπευθυνότητα, ο βαθμός 

προσαρμοστικότητας σε διάφορες αγχογόνες καταστάσεις, η ικανότητα διαχείρισης του άγχους για 

την επίλυση των προβλημάτων και, τέλος, η γενικότερη στάση απέναντι στη ζωή, όπως η αισιοδοξία 

και η ευτυχία (Πλατσίδου, 2004). 

2.1.2.Συναισθηματική νοημοσύνη και συμπεριφορές μαθητών/τριών  

Με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη των παιδιών έχει κατά καιρούς ασχοληθεί πλήθος θεωρητικών 

και ερευνητών, διεξάγοντας μια σειρά από μελέτες, οι οποίες αποσκοπούν στο να κατανοήσουν και 
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να επεξηγήσουν δράσεις,  αντιδράσεις και συμπεριφορές. Κατά τον τρόπο αυτό, στην έρευνα των 

Petrides και συνεργατών (2004) διαπιστώθηκε ότι μαθητές με χαμηλά ποσοστά Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά, δυσκολίες προσαρμογής και επιθετικότητα. 

Σε ανάλογα αποτελέσματα κατέληξαν και οι έρευνες των Fogle και συνεργατών (2002), καθώς και 

των Ash και Huebner (2001). Στο ίδιο μήκος κύματος, διαπιστώθηκε ότι παιδιά με υψηλά ποσοστά 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης, είχαν μεγαλύτερη αποδοχή από τους συνομηλίκους τους, υγιείς 

κοινωνικές σχέσεις, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, ευρύτερο κύκλο γνωριμιών και θετικότερη στάση 

απέναντι στο σχολείο  (Suldo & Huebner, 2006). Παράλληλα, σε έρευνες που διεξήχθησαν για να 

διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ σχολικού εκφοβισμού, θυματοποίησης και Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους (Kokkinos & Kipritsi, 2011). Σε ανάλογα 

αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα της Ρόσσιου (2020), διαπιστώνοντας, όμως, θετική συσχέτιση 

μεταξύ Συναισθηματικής Νοημοσύνης και θυματοποίησης. Εντούτοις,  είναι πιθανό η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη να σχετίζεται τόσο με θετικά, όσο και με αρνητικά αποτελέσματα, αν 

ληφθεί υπόψη ότι οι υψηλές κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου ενδέχεται να λειτουργήσουν 

χειριστικά πάνω στους άλλους (Christie & Geis, 1970).  

2.1.3.Στάσεις μαθητών/τριών απέναντι στην αναπηρία 

Τα τελευταία χρόνια, η ένταξη παιδιών με αναπηρία στα τυπικά σχολεία έχει καταστήσει επιτακτική 

την ανάγκη διερεύνησης των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αρκετές φορές, η δυσκολία προσαρμογής των παιδιών με 

αναπηρία και η μη αποδοχή τους από τους συνομηλίκους τους αποτελούν τροχοπέδη για την  πλήρη 

συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες, οδηγώντας τα στην απόρριψη και τη μοναξιά (Gannon 

& McGilloway, 2009. Ollendick et al., 1992). Έχει διαπιστωθεί ότι οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορικές 

προθέσεις των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών απέναντι σε ένα παιδί με αναπηρία βρίσκονται σε 

άμεση συνάρτηση με τη γνώση που έχουν πάνω στο θέμα (Laws & Kelly, 2005). Κατά τον τρόπο αυτό, 

είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή προσαρμογή τω ν παιδιών 

με αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον. 

Η φιλία των τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων με  παιδιά με αναπηρία, δεν έχει θετικά 

αποτελέσματα μόνο για τα δεύτερα, αλλά δρα ευεργετικά και για τα πρώτα, ευαισθητοποιώντας τα,  

αυξάνοντας τον βαθμό ενσυναίσθησής τους και καλλιεργώντας τους επικοινωνιακές και κοινωνικές 

δεξιότητες (Burnstein et al., 2004). Η μίμηση και η παρατήρηση του περιβάλλοντος στο οποίο 

μεγαλώνει ένα παιδί, η ηλικία, το φύλο, το είδος της αναπηρίας, η επαφή με άτομα με ειδικές 

ανάγκες, αλλά και οι γενικότερες αξίες που καλλιεργούνται από το σχολείο και την οικογένεια 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις στάσεις απέναντι στην αναπηρία (Φωτοπούλου, 2016).  

Από την πλειοψηφία των μελετών έχει καταδειχθεί ότι παιδιά τυπικής ανάπτυξης έχουν ουδέτερες ή 

θετικές αντιλήψεις, συναισθήματα και συμπεριφορικές προθέσεις απέναντι στους συνομήλικους 

συμμαθητές τους με αναπηρία. Ωστόσο, αν και ένα μικρό μέρος τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών 

εκδηλώνουν αρνητική στάση απέναντί τους, ενυπάρχει ο κίνδυνος να δυσχεράνουν την προσαρμογή 

τους στο σχολείο (McDougall et al., 2004). Μάλιστα, σε έρευνα των Nikolaraizi και συνεργατών (2005) 

διαπιστώθηκε ότι η ένταξη μαθητών με αναπηρία στο τυπικό σχολείο καλλιεργεί θετικές στάσεις των 

τυπικών αναπτυσσόμενων παιδιών. Σε ανάλογα ευρήματα καταλήγει και η έρευνα της Φωτοπούλου 

(2016). Σε αντίθετα αποτελέσματα κατέληξε η έρευνα των Arambatzi και συνεργατών (2011), στην 

οποία διαπιστώθηκε ότι παιδιά τα οποία φοιτούσαν σε σχολεία με μαθητές που είχαν κάποιο είδος 
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αναπηρίας είχαν αναπτύξει αρνητική στάση απέναντί τους, σε σχέση με παιδιά που φοιτούσαν σε 

κανονικά σχολεία. 

Παράλληλα, σε πλήθος ερευνών διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στις στάσεις με βάση το φύλο, με 

τη συντριπτική πλειοψηφία τους να αναδεικνύουν τα κορίτσια περισσότερο δεκτικά σε σχέση με τα 

αγόρια απέναντι στους συνομηλίκους τους με αναπηρία. Στο παραπάνω εύρημα κατέληξαν και οι 

έρευνες των Bossaert και συνεργατών (2011), των Vignes και συνεργατών (2009) και των Olaleye και 

συνεργατών (2012). Αντίθετα αποτελέσματα καταγράφηκαν από την έρευνα των Adibserenshki και 

Salehpour (2014), στην οποία τα αγόρια έδειξαν πιο θετική στάση και συμπεριφορικές προθέσεις 

απέναντι σε μαθητές με κώφωση. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι στάσεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης διαφοροποιούνται ανάλογα με το 

είδος της αναπηρίας των συμμαθητών τους. Κατά τον τρόπο αυτό, αναδείχθηκαν περισσότερες 

θετικές στάσεις απέναντι στη σωματική αναπηρία σε σχέση με τη νοητική και τα συμπεριφορικά 

προβλήματα. Σε τέτοια ευρήματα κατέληξαν οι έρευνες των Nowicki (2006) και Van Hooser (2009). 

Ανάλογα ευρήματα είχε και η έρευνα των De Boer και συνεργατών (2012), στις οποίες διαπιστώθηκε 

ότι οι συμπεριφορικές προθέσεις ήταν θετικότερες προς τα άτομα με σωματική αναπηρία. Ωστόσο, 

αμφίβολο είναι αν οι θετικές προθέσεις ενός ατόμου απέναντι σε κάποιον με αναπηρία, εγγυώνται 

πάντα στην πράξη την ουσιαστική αλληλεπίδραση μαζί του στην πραγματική ζωή. 

Μεθοδολογία 

2.2.1.Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη 

των μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης με τις στάσεις τους απέναντι σε συμμαθητές/τριές τους με 

αναπηρία. 

Η παρούσα έρευνα λοιπόν επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποια είναι τα επίπεδα των στάσεων των μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης του δημοτικού 

σχολείου απέναντι στην αναπηρία; 

2. Ποια είναι τα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης 

του δημοτικού σχολείου;  

3. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και τη 

στάση τους απέναντι σε συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία;  

4. Υπάρχει διαφορά ως προς το φύλο των μαθητών/τριών στη στάση τους συνολικά απέναντι στην 

αναπηρία; 

2.2.2.Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η  έρευνα υλοποιήθηκε από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Η τρίτη ερευνήτρια, έπειτα από 

συνάντηση με τους Διευθυντές των σχολείων, συμφώνησε να μοιραστούν τα ερωτηματολόγια στους 

μαθητές, χωρίς να είναι παρούσα η ίδια στη διαδικασία της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, 

αλλά οι υπεύθυνοι δάσκαλοι των τάξεων. Πριν τη διανομή των ερωτηματολογίων, η ερευνήτρια 

επικοινώνησε με τους εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης και εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια τις οδηγίες 

συμπλήρωσης του, τα σημεία που ίσως να δυσκολέψουν τους μαθητές, καθώς και το σκοπό της 
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έρευνας. Επίσης, διευκρίνισε στους εκπαιδευτικούς ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, ότι τα 

δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και ότι η διάρκεια συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων δεν θα ξεπερνούσε τα 10 λεπτά.  

2.2.3.Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 μαθητές/τριες τυπικής ανάπτυξης. Οι μαθητές/τριες προέρχονταν από 

σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, τα 26 ήταν αγόρια (43,3 %) και 

τα 34 ήταν κορίτσια (56,7%). Επίσης, οι 26 (43,3%) ήταν μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης, ενώ οι 

υπόλοιποι/ες 34 (56,7%) ήταν μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου.  

2.2.4.Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Για τις ανάγκες τις έρευνας και για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο 

ερωτηματολόγια. 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις των μαθητών/τριών απέναντι σε παιδιά με αναπηρία, 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που δημιούργησε ο HughGash (1995). Το πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου περιλαμβάνει επτά ερωτήματα: τέσσερα είναι δημογραφικού χαρακτήρα (ηλικία, 

φύλο, καταγωγή και επίπεδο σπουδών των γονέων) και τρία αφορούν την εξοικείωση με κάποιο 

παιδί με αναπηρία (εκτός σχολείου, στο σχολείο και στην τάξη). Το δεύτερο μέρος βασίζεται σε ένα 

υποθετικό σενάριο, όπου ένας καινούργιος μαθητής με αναπηρία έρχεται στην τάξη, και περιέχει 19 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες εξετάζουν τις γνωστικές και τις συμπεριφορικές αντιλήψεις των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης για τους συνομηλίκους τους με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται 

οι συμπεριφορικές προθέσεις (ερωτήσεις 1 έως 10) με τη χρήση ερωτήσεων όπως: «Θα  του ζητούσες 

να καθίσει στο θρανίο σου;», «Θα μπορούσε αυτό το παιδί να γίνει ο καλύτερός φίλος σου;» αλλά 

και οι αντιλήψεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης για τα χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές/τριές τους λόγω  της αναπηρίας (ερωτήσεις 11 έως 19) 

με ερωτήσεις, όπως: «Νομίζεις ότι θα μπορεί να διαβάζει τα ίδια βιβλία όπως και εσύ;» και 

«Πιστεύεις ότι το παιδί με αναπηρία θα μπορεί να κάνει τα ίδια μαθηματικά με εσένα;».  Η 

βαθμολόγηση των απαντήσεων, ξεκινώντας από την απόλυτη συμφωνία έως την απόλυτη διαφωνία, 

κυμαίνεται από το 1 έως το 4.  

Προκειμένου να αξιολογηθεί η συναισθηματική νοημοσύνη των συμμετεχόντων, χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα αξιολόγησης της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό της προσωπικότη τας 

Trait Emotional Intelligence Questionnaire- Short Form (TEIQue-SF. Petrides & Furnham, 2003) που 

αποτελείται από 30 ερωτήσεις. Η κλίμακα μελετά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: 

1. Ευημερία (π.χ. είμαι ευτυχισμένος με την ζωή μου), 2. Αυτοέλεγχος (π.χ.  προσπαθώ να ελέγχω τη 

σκέψη μου και να μην ανησυχώ πάρα πολύ για όσα συμβαίνουν γύρω μου), 3. Συναισθηματικότητα 

(π.χ.  μπορώ να μπω στη θέση του άλλου και να καταλάβω πως νιώθει) και 4. Κοινωνικότητα (π.χ. 

είμαι κοινωνικός με τους συμμαθητές μου). Ωστόσο, η ανάλυση παραγόντων που έγινε στις 30 

προτάσεις έδειξε ότι το ερωτηματολόγιο έχει μονοπαραγοντική δομή (Τσιρογιαννίδου & Πλατσίδου, 

2011). Μετρά δηλαδή, τη συνολική συναισθηματική νοημοσύνη ως έναν παράγοντα. Οι ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου είναι κλειστού τύπου και χρησιμοποιήθηκε επτάμβαθμη κλίμακα 

προκαθορισμένων εναλλακτικών διαβαθμίσεων τύπου Likert, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να 

κυκλώσουν τον αριθμό που αντικατόπτριζε την άποψη τους (από το 1= διαφωνώ απόλυτα έως το 7= 
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συμφωνώ απόλυτα). Όσο υψηλότερο είναι το αποτέλεσμα, τόσο υψηλότερο επίπεδο 

συναισθηματικής νοημοσύνης εκφράζεται. 

Αποτελέσματα 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους μέσους όρους και την τυπική απόκλιση των τριών μεταβλητών της 

έρευνας. Στην ανάλυση φάνηκε ότι ο μέσος όρος των συμπεριφορικών προθέσεων των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης ήταν 1,99 (Τ.Α. 0,43). Οι αντιλήψεις για τα χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές/τριές τους λόγω της αναπηρίας ήταν θετικές (2,48), με 

τυπική απόκλιση 0,37. Τέλος, η συναισθηματική νοημοσύνη ήταν αρκετά υψηλή (4,19) και η τυπική 

απόκλιση 0,59. 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες αξιοπιστίας  

N=60 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Δείκτες 

Αξιοπιστίας 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

1,99 0,43 0,70 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

2,48 0,37 0,40 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

4,19 0,59 0,70 

 

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών. Υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης (Pearson) και ελέγχθηκε η στατιστική του σημαντικότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπάρχει σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις συμπεριφορικές προθέσεις και τη 

συναισθηματική νοημοσύνη (r = -, 376, p < 0.01). 

 

Πίνακας 2. Συσχετίσεις στάσεων και συναισθηματικής νοημοσύνης  

N=60 Συμπεριφορικές 

προθέσεις 

Αντιλήψεις για την 

αναπηρία 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

1  

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

0,091 1 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

-0,376** 0,07 

 

Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τις διαφορές των στάσεων συνολικά (αντιλήψεων και προθέσεων) απέναντι 

στην αναπηρία ως προς το φύλο των μαθητών/τριών. Φαίνεται ότι τα αγόρια έχουν γενικά πιο θετικές 

στάσεις απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία από τα κορίτσια (F= 5,340, p<0.05, 

t = 1,899).  

 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

232 
 

Πίνακας 3: Διαφορές ως προς το φύλο 

N=60 ΦΥΛΟ N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

ErrorMean 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

(προθέσεις/ 

αντιλήψεις) 

1. ΑΓΟΡΙΑ 29 2,30 0,35 0,07 

2. ΚΟΡΙΤΣΙΑ 34 2,16 0,23 0,04 

 

Συζήτηση 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων, η παρούσα έρευνα αποκάλυψε ένα ενδιαφέρον, μη αναμενόμενο 

εύρημα. Ενώ οι αντιλήψεις και οι προθέσεις των μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης απ έναντι σε 

συμμαθητές τους με αναπηρία ήταν θετικές, ωστόσο προέκυψε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και των συμπεριφορικών προθέσεων. Φάνηκε, δηλαδή, ότι όσο πιο 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είχαν οι μαθητές/τριες τυπικής ανάπτυξης, τόσο πιο αρνητικές 

ήταν οι συμπεριφορικές προθέσεις τους απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία.  

Πού μπορεί να οφείλεται αυτό; Σε αξιολογήσεις του μοντέλου της συναισθηματικής νοημοσύνης 

(Kristjansson, 2006. Βάσιου & Πούλιου, 2016), αναφέρεται πώς ενώ από ψυχολογική άποψη  το 

μοντέλο αυτό εξασφαλίζει χρήσιμες συναισθηματικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες και θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί στα σχολεία, ωστόσο από ηθική σκοπιά μπορεί να θεωρηθεί μακιαβελικό. 

Και στην παρούσα μελέτη, η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη δεν συνεπάγεται θετικές 

συμπεριφορικές προθέσεις των μαθητών/τριών απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριές τους με 

αναπηρία, εύρημα που μπορεί να ερμηνευτεί, σύμφωνα με την υπόθεση της Ανδρέου (2004) για τους 

μακιαβελικούς θύτες. Αντίστοιχα, οι μαθητές/τριες τυπικής ανάπτυξης που έχουν υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη, επειδή αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, ενδεχομένως να 

προφυλάσσονται από τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων, όπως η λύπη που θα ένιωθαν για 

τους/τις συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία. Επομένως, η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, 

ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα, μπορεί να λειτουργεί προστατευτικά, «για να ξορκιστεί το 

κακό», οπότε αναδύεται και πάλι η σημασία και η χρησιμότητά της (Sarrionandia et al., 2018). 

Άλλος λόγος μπορεί να είναι η έλλειψη ενημέρωσης και εξοικείωσης με την αναπηρία,  που 

ενδεχομένως να δημιουργεί αισθήματα φόβου ή/και αποστροφής στους/στις μαθητές/τριες τυπικής 

ανάπτυξης απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία (Cameron et al., 2007. Maras & 

Brown, 2000). Ωστόσο, τέτοιου είδους αρνητικές συμπεριφορικές προθέσεις θα μπορούσαν να 

μετριαστούν, αν οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία ή/και 

προγράμματα ανάπτυξης ηθικών αρετών, όπως η καλοσύνη και ο σεβασμός. Επομένως, για τη 

βελτίωση των συμπεριφορικών προθέσεων, χωρίς να παραγνωρίζεται η διδασκαλία 

συναισθηματικών ικανοτήτων, προτείνονται επιπλέον παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για την 

αναπηρία και καλλιέργειας ηθικών αρετών (Βάσιου & Πούλιου, 2016).  

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο εύρημα ήταν ότι οι στάσεις των αγοριών απέναντι στην αναπηρία ήταν 

θετικότερες από των κοριτσιών, ενώ και σε άλλες έρευνες προέκυψαν αντικρουόμενα αποτελέσματα 

(π.χ. Bossaert et al., 2011. Adibserenshki & Salehpour, 2014). Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί 

ποικιλοτρόπως, όπως η μεγαλύτερη εξοικείωση με την αναπηρία του συγκεκριμένου δείγματος από 
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το οποίο ελήφθησαν τα δεδομένα. Επίσης, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η μεγαλύτερη αποδοχή 

ενδέχεται να οφείλεται στον επιφανειακό τρόπο αντιμετώπισης  των πραγμάτων και στον πιο αργό 

ρυθμό συναισθηματικής ωρίμανσης από τη μεριά των αγοριών (Chaplin, 2013). 

 

Συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, κρίνεται σημαντικό να επισημανθούν ορισμένοι περιορισμοί που 

υπήρξαν. Ένας από τους περιορισμούς αφορά στην προσέγγιση του θέματος από ερευνητικής 

σκοπιάς, καθώς οι μαθητές που συμμετείχαν καλούνταν να απαντήσουν σε ένα υποθετικό σενάριο 

που τους παρουσιάστηκε. Συνεπώς, οι απαντήσεις τους θα μπορούσαν να μην αντικατοπτρίζουν 

πλήρως τις αντιδράσεις τους, εάν αυτό το σενάριο συνέβαινε στην πραγματικότητα. Παράλληλα, το 

ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε, βασίζεται στις προσωπικές απόψεις των μαθητών, επομένως οι 

έρευνες αυτοαναφοράς μπορεί να αποκλίνουν από το πραγματικό αποτέλεσμα, καθώς τα άτομα 

μπορούν να απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις εσκεμμένα και να αποκρύπτουν την πραγματικότητα. 

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για περαιτέρω ερευνητικές 

εργασίες, καθώς και για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και για μελέτη σε παιδαγωγικά τμήματα της 

χώρας.  

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν πως οι μαθητές/τριες τυπικής 

ανάπτυξης έχουν γενικά θετικές στάσεις απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία 

και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, είναι ότι η υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη οδηγεί σε αρνητικές συμπεριφορικές  προθέσεις των μαθητών/τριών 

τυπικής ανάπτυξης απέναντι στους συμμαθητές τους με αναπηρία. Γι’ αυτόν το λόγο, καλό θα είναι 

να καλλιεργούνται στα σχολεία συναισθηματικές ικανότητες, αλλά συγχρόνως να μεταδίδονται και 

αξίες/αρετές, ώστε να έχουν οι μαθητές/τριες τυπικής ανάπτυξης θετικές προθέσεις απέναντι σε 

συμμαθητές/τριές τους με αναπηρία.  
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Περίληψη 

Μια θεμελιώδης παράμετρος της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

έργου της σχολικής μονάδας αποτελεί η λειτουργία των υποστηρικτικών δομών της, ώστε να 

ανταποκρίνονται με επάρκεια στην καθημερινότητα και τις προτεραιότητες της σχολικής ζωής. 

Με το ΦΕΚ 315 Β/12-2-2014  ιδρύθηκαν στις σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν 

Τμήματα Ένταξης  οι ΕΔΕΑΥ, οι Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση παιδαγωγικών προβλημάτων που 

αναφύονται στις σχολικές μονάδες όσο και την αποφόρτιση του έργου των πρώην ΚΕΔΔΥ και 

πλέον ΚΕΣΥ στη διάγνωση και την αξιολόγηση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών της 

μαθητικής κοινότητας. Στην εργασία αυτή σκιαγραφούνται τα προβλήματα που αναδύθηκαν 

κατά τα 2 τελευταία χρόνια λειτουργίας τους,  αναδεικνύεται ο πολυποίκιλος ρόλος τους και 

επιχειρείται μια κριτική προσέγγισή τους από την οπτική των διευθυντών σχολικών μονάδων.  

Συμπερασματικά τονίζεται η αδυναμία πρόβλεψης από την πλευρά της Πολιτείας στη λήψη 

μέτρων ενίσχυσης του πλαισίου λειτουργίας τους, αδυνατώντας να επιφέρουν δραστικές 

αλλαγές στην παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων 

ευρύτερα. 

 

Λέξεις- κλειδιά: ΕΔΕΑΥ, γενική εκπαίδευση, παιδαγωγική υποστήριξη  

 

1. Εισαγωγή 

Βασικός σκοπός της εργασίας αποτελεί η σκιαγράφηση των προβλημάτων που αναδύθηκαν 

κατά τα 2 τελευταία χρόνια λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης) στο επίπεδο της εφαρμογής, και επιπλέον, η ανάδειξη του 

ρόλου τους και η διεύρυνση του δημόσιου διαλόγου, με στόχο την ενδυνάμωση του σχολείου 

και των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά στη δομή της, αρχικά παρατίθεται σύντομα το θεσμικό 

πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία τους και σκιαγραφούνται οι αυξημένες αρμοδιότητές τους. 

Στη συνέχεια, αναδεικνύονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε πρακτικό επίπεδο στη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων και, τέλος, κατατίθενται προτάσεις με στόχο την υπέρβαση 

των δυσλειτουργιών τους. 

Η έλλειψη εμπειρικών δεδομένων στην ελληνική εκπαιδευτική αρθρογραφία  που να αφορούν 

στην αποτελεσματικότητα των νέων υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης (ΚΕΣΥ, ΣΕΕ, 

ΠΕΚΕΣ, ΕΔΕΑΥ) είναι εμφανής, και, επομένως, κρίνεται αναγκαίος ένα δημόσιος διάλογος που  

να καταδεικνύει τα υφιστάμενα προβλήματα και να διευρύνει τον προβληματισμό για την 

mailto:vozaitisg@gmail.com
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αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων (Ματθαίου, 2016).  Η κατάθεση 

του παρόντος αποτελεί-κατά κανόνα- ανασκόπηση των συζητήσεων που προέκυψαν κυρίως 

μεταξύ του γράφοντα και των διευθυντών-τριών των πέντε (5) σχολικών μονάδων και 

προέδρους των ΕΔΕΑΥ που συμμετείχαν στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώθηκαν 

από το διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και 

Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) ΕΕΕΕΚ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κατά τα 2 τελευταία χρόνια 

λειτουργίας τους (2019-2020). Ως μεθοδολογική προσέγγιση αξιοποιήθηκε η ομάδα εστίασης, 

η οποία κατά τους  Ίσαρη & Πουρκό (2015) αποτελεί μια «ομαδική συζήτηση στην οποία οι 

συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο θέμα μέσα από μια 

διαδικασία αλληλεπίδρασης η οποία μπορεί να είναι «κάθετη», δηλαδή αλληλεπίδραση 

μεταξύ του ερευνητή και των συμμετεχόντων, αλλά κυρίως είναι «οριζόντια αλληλεπίδραση» 

μεταξύ των μελών της ομάδας….. Η διάδραση μεταξύ των μελών της ομάδας έχει ως 

αποτέλεσμα η επιρροή των ερευνητών στη διαδικασία να είναι μικρότερη και να δίνεται 

μεγαλύτερη βαρύτητα στις απαντήσεις των συμμετεχόντων» (σ. 103).  

 

2. Το θεσμικό πλαίσιο: σύντομη ανασκόπηση  

Οι ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής  Εκπαιδευτικής  Αξιολόγησης  και  Υποστήριξης) 

θεσπίστηκαν με το Ν. 4115/2013. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 39 αναφερόταν: «Σε κάθε σχολική 

μονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕΥ λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, ως πρωτοβάθμιο 

όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών της, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου διευθυντή 

εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ της ΣΔΕΥ 

στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα».  

Η Υπουργική Απόφαση 17812/Γ6/12-2-2014 εξειδίκευσε πολλά ζητήματα που αφορούσαν στο 

σκοπό ίδρυσης και στην οργάνωσή τους, στις γενικές και ειδικές αρμοδιότητές τους, στον 

τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τόσο των στελεχών 

εκπαίδευσης όσο και των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ψυχολόγου και 

Κοινωνικού Λειτουργού). Επιπλέον, προσδιόριζε τη διαδικασία για την κατάρτιση εισηγήσεων 

για παραπομπή στο οικείο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. μαθητών που εμφάνιζαν τέτοια ανάγκη αλλά και 

περιέγραφε τις διαδικασίες συνεδρίασης των μελών της.  

Αντίστοιχη πρόβλεψη ενσωματώθηκε στο Ν. 4547/2018, στα άρθρα 10 και 11, όπου σχετικά 

αναφέρεται: «Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. συνιστάται Επιτροπή 

Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρμόδιο όργανο 

για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της  Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο 

Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ……Οι ΕΔΕΑΥ εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική 

κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην 

εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας  μάθησης και την 

αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και οι καταστάσεις κρίσης, 

συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους,…….και, ιδίως, για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών 
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παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου των 

σχολικών μονάδων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου» (άρθρο 10). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση  αποτελούν πρωτοβάθμιο όργανο για 

τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και 

τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την 

εκπαίδευση των παιδιών και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012). 

Έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό 

σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών 

υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο 

της κοινής εκπαίδευσης. 

  Οι ΕΔΕΑΥ συγκροτούνται από το διευθυντή της ΣΜΕΑΕ, ο οποίος τελεί χρέη Συντονιστή 

σύμφωνα με αυτά  που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4115/2013. Κάθε ΕΔΕΑΥ 

αποτελείται από: α) το/τη διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας που τελεί χρέη Προέδρου, 

β) τους/τις Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Σχολικής  Μονάδας, γ) τον/την Ψυχολόγο 

σύμφωνα με την παράγραφο γγ του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013. δ) τον/την Κοινωνικό 

Λειτουργό, σύμφωνα με την παράγραφο δδ του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013. Στις 

συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο 

οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της 

σχολικής μονάδας και, ελλείψει αυτού, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή.  

Όσον αφορά στο ρόλο τους, διενεργούν αξιολογήσεις δυσκολιών και πιθανών εκπαιδευτικών, 

ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση  που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές 

της σχολικής μονάδας και προτείνουν την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ. των μαθητών για τους 

οποίους κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης – γνωμάτευσης. Μεταξύ άλλων, 

υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα παιδαγωγικής 

ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και εναλλακτικών μορφών τους. 

Eισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που 

αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας 

ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων που 

αντιστρατεύονται την παιδαγωγική αποστολή του σύγχρονου σχολείου (π.χ. σχολική διαρροή, 

σχολική βία και καταστάσεις κρίσης). Συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ., συντονίζουν και 

παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών και συνεργάζονται με τις 

κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές 

υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις 

προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης. 

Στο Β κεφάλαιο της Υπουργικής Απόφασης αναλύονται οι γενικές αρχές λειτουργίας και 

οργάνωσης των ΕΔΕΑΥ (άρθρο 1). Σε σχέση, λοιπόν, με τις γενικές αρχές της λειτουργίας τους 

προβλέπεται ότι συνεργάζονται με το προσωπικό του σχολείου για την εύρυθμη λειτουργία 
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της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, ασκούν τα 

καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή 

μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

της τάξης, στο χώρο προαυλισμού αλλά και στις προγραμματισμένες εξωσχολικές 

δραστηριότητες της σχολικής μονάδας, ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του 

κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό και 

ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον 

κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητάς τους και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας 

νομοθεσίας, υποβάλλουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων κατόπιν του 

αποτελέσματος του πρωτοκόλλου συνεργασίας, μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις 

προγραμματισμένες εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας. Τα μέλη ΕΕΠ μετέχουν, όποτε τους 

καλεί ο Συντονιστής και Διευθυντής του Κέντρου Στήριξης, στις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ στην οποία υπάγονται, προφυλάσσουν και παραδίδουν στο τέλος του 

σχολικού έτους στο Συντονιστή τον ειδικό εξοπλισμό του έργου το οποίο αποτελεί περιουσία 

του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ. 

Στη συνέχεια εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Συντονιστή των ΕΔΕΑΥ 

(άρθρο 2), τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της ΕΔΕΑΥ (άρθρο 3), τα 

καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της σχολικής μονάδας που 

στελεχώνουν τις ΕΔΕΑΥ (άρθρο 4), οι αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, του 

Ψυχολόγου και του Γραμματέα (άρθρα 5, 6 και 7). Το άρθρο 8 αναφέρεται στις προβλεπόμενες 

διαδικασίες για την κατάρτιση εισηγήσεων για παραπομπή στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. μαθητών της 

σχολικής μονάδας, ενώ τα υπόλοιπα άρθρα αναφέρονται στην τήρηση του αρχείου της ΕΔΕΑΥ 

(άρθρο 9) και στην προβλεπόμενη  διαδικασία σχετικά με τη σύγκληση των συνεδριάσεών της 

(άρθρο 10). 

3. Από την θεσμοθέτηση στην πρακτική: αναφυόμενα προβλήματα 

Είναι απολύτως συμβατό με την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική να προηγείται η ίδρυση ενός 

καινοτόμου θεσμικού οργάνου χωρίς να έχουν προηγηθούν όλες εκείνες οι απαιτούμενες 

ενέργειες υποστηρικτικού χαρακτήρα, όπως ανίχνευση και καταγραφή εκπαιδευτικών 

αναγκών, επιμόρφωση και συνεχή επαγγελματική υποστήριξη εκπαιδευτικών και στελεχών της 

εκπαίδευσης, πρόβλεψη για κάλυψη αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών 

μονάδων. Έτσι, επαναλήφθηκε η κουλτούρα υιοθέτησης αποσπασματικών ρυθμίσεων, χωρίς 

ευρύτερες παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα και διάλογο με αυτή ή και χωρίς να επιλυθούν 

πρακτικά προβλήματα, π.χ. εξεύρεση ειδικών χώρων στις σχολικές μονάδες για τις ατομικές 

συνεδρίες. Μια περιγραφή των προβλημάτων που πλαισίωσαν τον σημαντικό ρόλο που 

καλούνταν να διαδραματίσουν στις σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης αποκαλύπτει 

τη διάσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης που χαρακτηρίζει την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και τους παρεπόμενους αποσπασματικούς αυτοσχεδιασμούς της (Τερζής, 

2010). Χωρίς να παραγνωρίζεται η αναγκαιότητα υποστήριξης των σχολικών μονάδων και των 

εκπαιδευτικών στο καθημερινό τους έργο από ειδικούς της σωματικής και ψυχικής υγείας 

(σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί), ωστόσο αξίζει να σταθεί κανείς σε 

κάποιες επιμέρους παραμέτρους που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ. Έτσι, λοιπόν, 

δεν εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη-συνεχής παρουσία και υποστήριξη εκ μέρους του ειδικού 

προσωπικού (ψυχολόγου-κοινωνικού λειτουργού) προς τις σχολικές μονάδες, όταν ήταν 
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επιφορτισμένοι με την ταυτόχρονη υποστήριξη 5 από αυτές και μάλιστα διαφορετικής 

βαθμίδας (από νηπιαγωγεία μέχρι γυμνάσια). Αυτή η εκ περιτροπής  παρουσία του ειδικού 

προσωπικού στις σχολικές μονάδες (1 φορά την εβδομάδα),  δημιουργούσε στρεβλώσεις στη 

συνεχή υποστήριξη των μαθητών, αδυνατούσε να επιφέρει λύσεις σε απρόβλεπτες και 

επείγουσες καταστάσεις, δηλαδή αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στο «εδώ και τώρα», 

φαίνονταν αναποτελεσματικές προς τους γονείς, οι οποίοι μπορούσαν  να  προστρέξουν σε 

υποστήριξη μετά την παρέλευση ακόμα και 15-20 ημερών, όταν για κάποιο λόγο (απεργία, 

συνέλευση, εκδρομή, κ.λπ.) το ειδικό προσωπικό δεν βρίσκονταν στη συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα. Η συνεχής μετακίνηση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από σχολική μονάδα 

σε σχολική μονάδα, αντιστρατεύονταν την αίσθηση του συνανήκειν σε αυτή με αρνητικές 

συνέπειες τόσο στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας με τους εκάστοτε συλλόγους 

διδασκόντων και, ενδεχομένως, να συνέβαλε και στην επίταση του εργασιακού άγχους  και της 

επαγγελματικής τους εξουθένωσης (Μόττη-Στεφανίδη, 2000. Μουταβελής, 2015). 

Δεν εμπεδώθηκε η αντίληψη ότι στόχος των ΕΔΕΑΥ δεν αποτελεί η θεραπευτική προσέγγιση 

μαθησιακών ή ψυχοσυναισθηματικών αναγκών αλλά η εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία του σχολείου. Δεν καλλιεργούνταν, εξάλλου, κουλτούρα συνέχειας της λειτουργίας 

τους, αφού δεν λαμβάνονταν καμιά πρόβλεψη για την τοποθέτηση του ειδικού προσωπικού 

στις ίδιες σχολικές μονάδες που είχαν υποστηρίξει τα προηγούμενα χρόνια. Το εναλλασσόμενο 

προσωπικό, επομένως, των ΕΔΕΑΥ στην έναρξη κάθε νέου σχολικού έτους έχανε πολύτιμο 

χρόνο, προκειμένου να ενημερωθεί για το ιστορικό και το προφίλ των μαθητών που κατά 

προτεραιότητα χρειάζονταν υποστήριξη, διαδικασία που έμοιαζε να ξεκινά από την αρχή, 

χωρίς συνέχεια  σε ένα πεδίο «εν κενώ» και αποπλαισιωμένο από την εμπειρία της 

προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Αναζήτηση σε ατομικούς φακέλους, αναδίφηση σε ιστορικά 

μαθητών και σε συνεδρίες, δημιουργούσε την αίσθηση μιας ασυνέχειας και στο ίδιο το ειδικό 

προσωπικό, όταν έπρεπε να προσαρμοστεί σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον και μάλιστα, τόσο 

ανομοιογενές καθημερινά. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνονταν ούτε το έργο της 

υποστήριξης και της παρακολούθησης των μαθητών, αφού ο σχολικός χρόνος ήταν αρκετά 

περιορισμένος και εξαρτώμενος από ένα πλήθος απρόβλεπτων γεγονότων (απεργίες, 

εκδρομές, σχολικές εορτές, ακόμη και από πανδημίες, όπως αυτή η πρόσφατη που έπληξε την 

εκπαιδευτική διαδικασία) αλλά ούτε η συνολική αξιολόγηση και αποτίμηση των παρεμβάσεων 

τους.  

Αυτός ο  αποσπασματικός χαρακτήρας της λειτουργίας τους στις σχολικές μονάδες δεν 

κατάφερε- σε πολλές περιπτώσεις- να κάμψει την αμηχανία, την επιφύλαξη, ή και την 

αμφισβήτηση μερίδας γονέων για την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση των 

σύνθετων παιδαγωγικών ζητημάτων που ταλανίζουν την μαθητική και εκπαιδευτική 

κοινότητα. Η δυσκαμψία στην παρουσία τους στις σχολικές μονάδες (5 διδακτικές ώρες) και 

πάντα στο πλαίσιο λειτουργίας τους δεν ικανοποιούσε σε πολλές περιπτώσεις τις ανάγκες των 

εργαζόμενων γονέων, οι οποίοι έπρεπε να ρυθμίσουν κατάλληλα τον εργασιακό τους χρόνο, 

προκειμένου να βρίσκονται τις πρωϊνές ώρες στις σχολικές μονάδες. Εκτός τούτου, η έναρξη 

λειτουργίας τους σε πολλές περιπτώσεις δε συνοδεύτηκε από ενημερώσεις-επιμορφώσεις στα 

μέλη των ΕΔΕΑΥ από τα αρμόδια ΚΕΣΥ ή ΠΕΚΕΣ, διαδικασία που υποκαταστάθηκε από την 

αποστολή εγκυκλίων, Υπουργικών Αποφάσεων, ενημερωτικών σημειωμάτων, υποδειγμάτων 

πρακτικών κλπ. Κυρίως, δεν υποστηρίχθηκε ουσιαστικά ο ρόλος των προέδρων των ΕΔΕΑΥ 
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(διευθυντών σχολικών μονάδων), ρόλος ήδη επιβαρυμένος από ένα πλήθος διοικητικών και  

παιδαγωγικών καθηκόντων (Βοζαΐτης, 2015 & 2019. Μπίστα, 2007), στα οποία προστίθετο η 

ανάληψη της ευθύνης ενός τόσου σημαντικού οργάνου για την αντιμετώπιση σύνθετων 

ψυχοσυναισθηματικών και παιδαγωγικών προβλημάτων που επηρεάζουν τη συναισθηματική 

και ψυχική υγεία στο σχολικό περιβάλλον Έτσι, ο διευθυντής του σχολείου,  καλούνταν να 

οργανώνει τις συναντήσεις με τους γονείς, να απαντά στις απορίες και τα ερωτήματά τους, να 

διαμεσολαβεί στην μεταξύ τους επικοινωνία, ως πρόσωπο «κλειδί» στο επίπεδο της 

συνεργασίας μεταξύ μαθητών και των οικογενειών τους με το ειδικό προσωπικό των ΕΔΕΑΥ, 

επιφέροντας σημαντική διαφοροποίηση στη διαχείριση του εργασιακού του χρόνου. Για 

παράδειγμα, η έλλειψη σαφούς χρονικού ορίζοντα των συνεδριάσεων των ΕΔΕΑΥ (εντός ή 

εκτός σχολικού ωραρίου;) διεμβόλιζε το συνολικό διοικητικό έργο των σχολικών μονάδων, 

διαφοροποιώντας το εργασιακό χρόνο διευθυντών και εκπαιδευτικών.  

Στο ίδιο ασαφές πλαίσιο κινήθηκε η συνεργασία των μελών του ΕΕΠ με τους συλλόγους 

διδασκόντων, αφού δε φάνηκε να κάμπτονται οι «αντιστάσεις» των εκπαιδευτικών, είτε της 

γενικής εκπαίδευσης είτε και της ειδικής αγωγής σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων της ΕΔΕΑΥ. Η αποσπασματικότητα στην επικοινωνία των μελών του ΕΕΠ με τους 

συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δυσκόλευε 

την μεταξύ τους επικοινωνία και την αναγκαία ανατροφοδότηση που απαιτούνταν για μια 

αποδοτική συνεργασία. Οι εκπαιδευτικοί συχνά ένιωθαν αστήρικτοι στο έργο τους,  όταν η 

επικοινωνία με τα μέλη του ΕΕΠ περιχαρακώνονταν από την πολύ περιορισμένη παρουσία 

τους στις σχολικές μονάδες (μια φορά την εβδομάδα), επικοινωνία που δεν μπορούσε να 

καλλιεργηθεί και εξαιτίας αντικειμενικών συνθηκών, όταν η λειτουργία των ΕΔΕΑΥ συνέπιπτε 

με την άσκηση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών. Αλλά και τα μέλη του ΕΕΠ στερούνταν 

της αναγκαίας διάδρασης με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να παρέχουν 

χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινότητα των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες τους και τις 

ανάγκες τους, τη συμπεριφορά τους στο  ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, το πλαίσιο της 

συνεργασίας των γονέων τους με τη σχολική μονάδα. Ανεπαρκής και αποσπασματική, εξάλλου 

διαφαίνεται η συνεργασία των μελών της ΕΔΕΑΥ με το Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΕΑΕ 

και το Συντονιστή Παιδαγωγικής ευθύνης της εκάστοτε σχολικής μονάδας.  

Σε επίπεδο στόχων και ανταπόκρισης σε αυτούς, κλήθηκαν-σε πολλές περιπτώσεις-να 

υπηρετήσουν μεγαλεπίβολες στοχεύσεις, κυρίως από τους Συντονιστές Ειδικής Αγωγής & 

Ενταξιακής Εκπαίδευσης, στόχοι που ξεπερνούσαν τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες των 

μελών της ΕΔΕΑΥ (π.χ. ανυπαρξία σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης της νοημοσύνης, της 

συναισθηματικής ωριμότητας, της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης & προσαρμογής) και 

βρίσκονταν έξω από την ελληνική σχολική πραγματικότητα. Αναπαράγοντας την κουλτούρα 

των πρώην ΚΕΔΔΥ, εγκλωβίστηκαν πολλές φορές στην υποστήριξη των μαθητών που 

φοιτούσαν σε τμήματα Ένταξης, με αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές της γενικής 

εκπαίδευσης. Μάλιστα, φαίνεται ότι επιβαρύνονταν σημαντικά και το έργο των εκπαιδευτικών 

Ειδικής Αγωγής της σχολικής μονάδας. Έτσι, εκτός από την άσκηση του διδακτικού έργου, η 

εισήγηση στις ΕΔΕΑΥ εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, σχεδιασμού προγράμματος 

εξατομικευμένης διδασκαλίας, συμπλήρωση πρωτοκόλλων παρατήρησης της συμμετοχής των 

μαθητών σε σχολικές δραστηριότητες, εξατομικευμένης αξιολόγησης, κλπ., ελλείψει χρόνου, 
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είτε τελικά έμεναν ανεφάρμοστα ή περιοριζόταν σε άτυπες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του 

ειδικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης.  

Εν τέλει, φαίνεται ότι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από τα γρανάζια ενός γραφειοκρατικού 

πλαισίου, καθόσον η πρόσληψη του ειδικού προσωπικού εντάχθηκε σε χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ, επιβαρύνοντας τις σχολικές μονάδες με συμπλήρωση καθημερινών 

παρουσιολογίων και τη σχετική τους ανάρτηση σε συγκεκριμένη εφαρμογή. 

  Για μια ακόμη φορά, η εισαγωγή μιας νέας αντίληψης και πρακτικής της παιδαγωγικής 

λειτουργίας του σχολείου δε συνοδεύτηκε από την πρόβλεψη για εξεύρεση χώρων και 

υποδομών για συνεδρίες (ατομικές-ομαδικές) και για λήψη μέτρων υποστήριξης των μελών 

της σχολικής κοινότητας. 

4. Συμπεράσματα 

Αν και παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, ωστόσο 

θετική κρίνεται η θεσμική πρωτοβουλία της Πολιτείας να διασφαλίσει την παροχή ίσων 

ευκαιριών αγωγής και μάθησης μαθητών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας 

τόσο στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη όσο και στην ομαλή προσαρμογή τους στη σχολική ζωή. 

Ωστόσο, η αδρομερής παρουσίαση των αναφυόμενων προβλημάτων από την πρακτική 

λειτουργία των ΕΔΕΑΥ κατέδειξε ότι η καθημερινή τους λειτουργία χαρακτηρίζεται από 

αποσπασματικότητα και απρονοησία, από την πλευρά της Πολιτείας στη λήψη μέτρων 

ενίσχυσης του πλαισίου τους, αδυνατώντας να αλλάξουν το παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο  

αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των αυξημένων παιδαγωγικών αναγκών μαθητών, γονέων 

και εκπαιδευτικών. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα συγκυρία, πλην ορισμένων 

μεμονωμένων μελετών (βλ. π.χ. Παντελαίου, 2012. Μαλκόπουλος, 2020) δεν υπάρχουν 

επαρκή εμπειρικά δεδομένα σε πανελλήνια κλίμακα που να καταδεικνύουν τόσο την 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους όσο και τις απόψεις των ίδιων των μελών ΕΕΠ των 

ΕΔΕΑΥ, τα οποία ανέλαβαν το βάρος εφαρμογής ενός τόσο σημαντικού οργάνου. Φυσικά και 

τις απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών 

τους. Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να  αποτελέσει τo έναυσμα ενός δημόσιου διαλόγου, 

ώστε να υπάρξουν εκείνες οι αλλαγές, που θα επιφέρουν βελτιωτικές παρεμβάσεις στο 

πλαίσιο του ρόλου που καλούνται να παίξουν. 

Έτσι, το διακοπτόμενο ωράριο λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ, στην κατεύθυνση επικράτησης των 

ποσοτικών παραμέτρων έναντι των ποιοτικών, προφανώς και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες υποστήριξης μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων. Κυρίως, 

εμφανίζουν αδυναμία εφαρμογής διευρυμένων υπηρεσιών ατομικής υποστήριξης μαθητών 

και των οικογενειών τους, εξαιτίας του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα του σχετικού νομοθετικού 

πλαισίου, σε αντίθεση με τις υποδομές, τις διαχρονικές ελλείψεις  στην εκπαίδευση του 

προσωπικού και την κουλτούρα του ελληνικού σχολείου. Όπως αναφέρεται από τον 

Κωνσταντίνου (2018)  «η αγωγή, η διδασκαλία, η μάθηση, η αξιολόγηση και η κοινωνικοποίηση 

εντάσσονται στις διαδικασίες που προσδιορίζουν σε καθοριστικό βαθμό τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες του εκπαιδευτικού και,  συνεπώς, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ρόλου 

του. Οι διαδικασίες αυτές είναι, τουλάχιστον θεωρητικά, κατοχυρωμένες και θεσμοθετημένες 

στη σχολική πραγματικότητα. Στην πράξη, όμως, παρατηρείται μια ανεπάρκεια στην εφαρμογή 
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των προδιαγραφών που σχετίζονται με τις διαδικασίες αυτές, γεγονός το οποίο, εκτός των 

άλλων, έρχεται σε ασυμφωνία με τους προσανατολισμούς των Επιστημών της Αγωγής.  

Η ανεπαρκής διεκπεραίωση των παιδαγωγικών - διδακτικών προδιαγραφών οφείλεται τόσο 

στην ανάδειξη του σχολείου σε τυπικό-γραφειοκρατικό οργανισμό με επικράτηση των αρχών 

της εξουσίας, της ιεραρχίας, της επίδοσης κ.λπ. όσο και στην επαγγελματική ταυτότητα που 

έχει διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός, μέσα από ελλείψεις και ανεπάρκειες στην επιστημονική 

και κυρίως στην παιδαγωγική και διδακτική κατάρτισή του και, γενικότερα, μέσα από 

δυσλειτουργίες και δυσχέρειες στην κοινωνικοποίησή του εντός και εκτός σχολείου» (σ. 36) 

Η καθημερινή και όχι η εκ περιτροπής υποστήριξη του σχολείου από φορείς και ειδικούς της 

ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος σχολικής συμβουλευτικής επιβάλλεται εκ των ων ουκ άνευ, όχι μόνο για  το 

μαθητικό δυναμικό, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, πόσο μάλλον για τα διευθυντικά 

στελέχη, που εμπλέκονται με τόσο πολύπλοκες και απαιτητικές συναισθηματικές καταστάσεις, 

πολλές φορές χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να τις διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά (Μπρούζος, 2010. Ροδά, 2020). Η νέα διάρθρωση του διοικητικού 

μηχανισμού της εκπαίδευσης με την αναδιάταξη των υποστηρικτικών δομών της, αν και δεν 

επέφερε ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ωστόσο ήγειρε επιπλέον κριτικής, αφού 

μεταξύ άλλων οδήγησε στην κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων και την 

αντικατάστασή τους από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού  Έργου, οι οποίοι  ασκούν καθήκοντα 

που τούς απομακρύνουν από την άμεση αλληλεπίδραση και την υποστήριξη των σχολείων και 

των εκπαιδευτικών (βλ. π.χ.: Ανακοίνωση ΠΑ.ΠΕ.ΔΕ., 2018. Κλουβάτος, 2019. Κωνσταντίνου, 

2018). 

Πριν από οποιαδήποτε θεσμική παρέμβαση, θα πρέπει να ανοίγει ένας δημόσιος διάλογος από 

την πλευρά της Πολιτείας και των εκπαιδευτικών για ζητήματα σχετικά με την οργάνωση της 

παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης, της αποστολής του σχολείου, της οργάνωσης της 

σχολικής ζωής, της διαχείρισης της ετερογένειας, των μαθησιακών ή ψυχοσυναισθηματικών 

δυσκολιών, της αποκλίνουσας-παραβατικής συμπεριφοράς, κ.ά (Κωνσταντίνου, 2018). Πρέπει 

να εκλείψει η διαρκής θεσμοθέτηση νέων οργάνων υποστήριξης των σχολικών μονάδων χωρίς 

διάλογο με τα εμπλεκόμενα μέρη και συχνά με αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, χωρίς 

αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων και χαρτογράφηση της εκπαιδευτικής και σχολικής 

καθημερινής πρακτικής. Κυρίως, πρωτεύει να απαντηθούν πιεστικά και επείγοντα ερωτήματα. 

Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή (π.χ. Τμήματα ένταξης) 

και κατά πόσον αυτά αξιοποιούνται στις επερχόμενες θεσμικές στοχεύσεις της Πολιτείας; 

Πόσο προετοιμασμένα είναι τα μέλη της σχολικής κοινότητας (ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, 

εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) στην υποστήριξη αλλαγών και καινοτομιών, που 

διευκολύνουν το καθημερινό έργο του σχολείου; Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος των 

στελεχών (διευθυντών και υποδιευθυντών) σε κάθε επιχειρούμενη αλλαγή; Αποτελεί ένα από 

τα μείζονα σήμερα προβλήματα της σχολικής εκπαίδευσης η απώλεια της συλλογικότητας των 

μελών της και της συνεργατικής κουλτούρας; Κατά την προσωπική μας εκτίμηση και, όπως έχει 

διατυπωθεί ξανά, είναι απαραίτητο να ενισχύονται δραστηριότητες  που προωθούν την 

κοινωνική και συναισθηματική αγωγή και ενδυναμώνουν τη συλλογικότητα στις σχολικές 

μονάδες (Δεδούλη, 2014. Κασιμάτη & Γρηγοριάδου, 2019. Μακρή -Μπότσαρη, 2007), ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους και να αναζητούν από κοινού με 
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τους ειδικούς της ψυχοκοινωνικής υγείας στρατηγικές σχετικά με τη διαχείριση της τάξης σε 

πνεύμα αμοιβαιότητας και ισοτιμίας. Η αναζήτηση συλλογικής ταυτότητας της σχολικής 

μονάδας και ανάδειξης της δυναμικής του συλλόγου διδασκόντων παραμένει το μεγάλο 

αναξιοποίητο κεφάλαιο. Οι εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις και για τις ΕΔΕΑΥ φαίνεται να 

αφυδατώνονται στην πράξη όσο δεν αντιμετωπίζεται σφαιρικά μια ολιστική θεώρηση της 

παιδαγωγικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών-κυρίως της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα του 

σχολείου.  

Ό,τι δεν μπορούν οι ΕΔΑΕΥ, θα καταφέρουν, άραγε, να επιτελέσουν οι επερχόμενοι Σύμβουλοι 

Σχολικής Ζωής (Ν. 4692/2020 και Υ.Α. 129431/ΓΔ4/28-9-2020); 
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Περίληψη 

Ο ενταξιακός θεσμός της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης παρέχει ένα ενισχυτικό και 
υποστηρικτικό γίγνεσθαι στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς επιδιώκει την πλήρη ένταξη 
συγκεκριμένων μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Αναντίρρητα, η εφαρμογή του εισήγαγε ένα 
μοντέλο συνδιδασκαλίας, το οποίο όμως στην πράξη εφαρμόζεται προς μία μόνο κατεύθυνση. Ο 
εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής έχει καθοδηγητικό και ηγετικό ρόλο, ενώ ο εκπαιδευτικός της 
ειδικής αγωγής περιορίζεται αποκλειστικά στην υποστήριξη του συγκεκριμένου  μαθητή. Η 
συνεργατική διδασκαλία όμως αποτελεί την ουσιαστική σύμπραξη των δύο εκπαιδευτικών στο  
επίπεδο του σχεδιασμού του διδακτικού έργου, σε αυτό της πρακτικής του εφαρμογής και στο 
επίπεδο της αξιολόγησης των μαθητών. Επιπροσθέτως, απαιτεί την ανάλη ψη κοινής ευθύνης για 
όλους τους μαθητές της τάξης. Τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της 
συνεκπαίδευσης (inclusion). Σε αυτή την παιδαγωγική πρακτική, ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής 
δεν απευθύνεται αποκλειστικά στον ένα μαθητή, αλλά σε όλους που χρήζουν υποστήριξης  
ενισχύοντας το έργο του συνεργάτη εκπαιδευτικού της γενικής αγωγής. Η γόνιμη συνεργασία τους 
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εφαρμογής επιτυχημένων προγραμμάτων ένταξης. Επομένως, ο 
θεσμός της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης αποτελεί μια βέλτιστη ευκαιρία για την διάχυση 
της συνεργατικής διδασκαλίας στις σχολικές μονάδες με πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή του 
ειδικού παιδαγωγού. Για να υλοποιηθεί όμως αυτό χρειάζονται αλλαγές σε στερεότυπα, ρόλους, 
υπευθυνότητες και αρμοδιότητες, κάτι που είναι αναμενόμενο και πρέπει να υλοποιηθεί.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Παράλληλη στήριξη, συνεκπαίδευση, εκπαιδευτικές συνεργασίες.  
 
Εισαγωγή 
Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται μια αλματώδης πορεία για τη μέγιστη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών από όπου και αν προέρχονται στις 
εκπαιδευτικές δομές. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται  και στην εξελικτική πορεία της ειδικής 
αγωγής καταδεικνύοντας πως αυτή οδεύει προς μια περισσότερο ενιαία εκπαίδευση, σε αυτή της 
συνεκπαίδευσης (inclusive education). Στο πλαίσιο του νέου προσανατολισμού, η  αγωγή των ατόμων 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  περιλαμβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες δεν 
απευθύνονται μόνο σε αυτούς αλλά σε όλους τους μαθητές (Karagiannis & Stainback & Stainback, 
1996:21). Ως αποτέλεσμα η συνεκπαίδευση  κατέστησε την ειδική αγωγή ζήτημα του γενικού 
σχολείου (Liasidou, 2015:1).  
Σύμφωνα με τους παιδαγωγούς Mastropieri και Struggs,  ως αρχές της συνεκπαίδευσης θεωρούνται 
οι εξής: α) αναγνώριση του δικαιώματος όλων των παιδιών για τοποθέτηση και παρακολούθηση 
μαθημάτων σε γενικό σχολείο, β) μείωση της απομόνωσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε 
συνδυασμό με τη συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες, γ) ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής με 
κέντρο το μαθητή διαμέσου της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών, δ) βελτίωση των 
συνθηκών μάθησης και της υλικοτεχνικής υποδομής τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 
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εκπαιδευτικούς, ε) αποδοχή της άποψης ότι η πρακτικής της συνεκπαίδευσης δημιουργεί τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για την κοινωνική ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Mastropieri & 
Struggs 2001:266). 

Ουσιαστικά, η συνεκπαίδευση είναι μια διαδικασία ενδυνάμωσης της ικανότη τας του 
εκπαιδευτικού συστήματος να απευθύνεται και να συμπεριλαμβάνει  όλους του μαθητές. Σύμφωνα 
με τα δεδομένα της UNESCO, ως τέτοια θεωρείται η  διαδικασία αποδοχής και ανταπόκρισης σε μια 
ποικιλία αναγκών όλων των μαθητών, μέσω της πλήρους συμμετοχής τους στη μάθηση και στην 
ενσωμάτωση, μαθησιακή, παιδαγωγική και κοινωνική, στο γενικό σχολείο. Συνακόλουθα, η 
προαγωγή της ένταξης σημαίνει τη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών πλ αισίων 
ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις νέες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Η επιτυχημένη εφαρμογή όλων 
των παραπάνω εμπεριέχει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και πρακτικών τόσο στο 
επίπεδο των ίδιων των μαθητών, όσο και στο επίπεδο της στήριξης ολόκληρης της εκπαιδευτικής 
πράξης (Puri & Abraham, 2004:25).  

Η παγκόσμια τάση προς τη συνεκπαίδευση διαφάνηκε ήδη από το 1989 όταν ο Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Ακολούθησε η  
υπογραφή της διακήρυξης της Σαλαμάνκα, το 1994, με πρωτοβουλία της UNESCO με θέμα τις «Αρχές, 
την Πολιτική και τις Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή» προβάλλοντας το όραμα μιας «Εκπαίδευσης για 
όλους», η οποία υποστήριζε πως το σχολείο αποτελεί το σημαντικότερο θεσμό που μπορεί να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες όλων των μαθητών (Πατσίδου, 2010:16). Η 
ελληνική Πολιτεία ανταποκρινόμενη θετικά στα ψηφίσματα των Διεθνών Οργανισμών κατοχύρωσε 
με τον νόμο 2101 του 1992, «το δικαίωμα κάθε παιδιού για πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς 
διακρίσεις», συμπεριλαμβανομένης και «της ανικανότητας», δικαίωμα που υλοποιείται στη βάση της 
ισότητας των ευκαιριών (Μουαλεμετζή, 2002:289).  

Αρωγός στα προηγούμενα ήρθε η θεσμοθέτηση από την ελληνική Πολιτεία του Νόμου 6699 
το 2008 περί «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες». Με τον νόμο αυτό η ειδική αγωγή γίνεται υποχρεωτική και εναρμονίζεται πλήρως με τη 
γενική εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας «το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Νόμος 3699, Άρ. 1). 
Η παραπάνω πρακτική υλοποιείται στο πλείστον των χωρών όλου του κόσμου σύμφωνα με τις 
διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού (Πατσίδου, 2010:19)  

Στον ίδιο νόμο αναφέρεται ακόμη ότι «οι μαθητές με αναπηρία μπορούν να φοιτούν σε τάξη 
του γενικού σχολείου με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση», η οποία θα υλοποιείται από 
εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής (Νόμος 3699, Άρ. 6, Παρ.1). Όσον αφορά τους μαθητές που δεν 
αυτοεξυπηρετούνται, δίνεται η δυνατότητα φοίτησης σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης με 
παρουσία ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, ωστόσο, λειτουργούν τα ειδικά σχολεία και 
τα τμήματα ένταξης (Νόμος 3699, Άρ. 6).  

Με το νόμο 3699 προσδιορίζεται επακριβώς ποιοι μαθητές μπορούν να δέχονται υπηρεσίες 
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ενώ συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά τους μαθητές με 
ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα προβλέποντας ενέργειες για την εκπαιδευτική τους στήριξη. 
Αναγνωρίζει, επίσης, για πρώτη φορά και τους μαθητές με σύνθετες συναισθηματικές,  κοινωνικές 
και γνωστικές δυσκολίες ή παραβατική συμπεριφορά λόγω γονεϊκής παραμέλησης ή βίας, ως άτομα 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699, Άρ. 2). 

Ειδικότερα, η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση παρέχεται σε όσους μπορούν να 
παρακολουθήσουν «το πρόγραμμα της τάξης εάν έχουν ατομική υποστήριξη». Οι μαθητές που 
χρήζουν τέτοιας βοήθειας μπορεί να παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση, διάχυτη αναπτυξιακή 
διαταραχή, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα όρασης, ακοής, συμπεριφοράς, κινητικά, 
ελλειμματική προσοχή ή διάφορες άλλες μορφές αναπηρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
παροχή της είναι η  γνωμάτευση του Κέντρου Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης  
(Παπανικολάου, 2018:79). Τα παραπάνω κέντρα με την Υπουργική Απόφαση 5614 – 13/12/2018 
μετονομάστηκαν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Οι σχετικές αιτήσεις για 
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την παροχή παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας (Νόμος 
3699, Αρ. 6). 

Σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του νόμου σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ και υλοποιείται μέχρι σήμερα το έργο «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες». Διαμέσου αυτού διαχέονται στο Υπουργείο Παιδείας τα απαραίτητα 
κονδύλια για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα υπηρετούν το θεσμό της 
παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης. Στόχος του έργου είναι «η ενσωμάτωση των μαθητών με 
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η 
εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου»  
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1326&lang=el 

Ο καθαρά ενταξιακός θεσμός της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης   παρέχει ένα 
ενισχυτικό και υποστηρικτικό γίγνεσθαι στη μαθησιακή διαδικασία, το οποίο σε καμία περίπτωση 
δεν αποτελεί χαρακτήρα φύλαξης του παιδιού ή εξυπηρέτησης στην καθημερινή διαβίωσή του. Ο 
νομοθέτης ευελπιστεί ότι ο θεσμός μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ένταξης, της ισότιμης 
εκπαίδευσης και της υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία. Μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει 
η σταδιακή αυτονόμηση του μαθητή ως παρουσία στη συνήθη σχολική τάξη ώστε να μην απαιτείται 
η εξειδικευμένη στήριξή του (Γελαστοπούλου, 2017:11). 

Παρότι το έργο παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση θεσμοθετήθηκε για την προώθηση της 
ένταξης, ο τρόπος εφαρμογής του στην πράξη μπορεί να αποβεί μια ενταξιακή εκπαιδευτική 
πρακτική ή και να οδηγήσει στον στιγματισμό των μαθητών με αναπηρία, στον διαχωρισμό και στην 
ενίσχυση των ανισοτήτων, ανάλογα με το πώς υλοποιείται. Αυτή η παραδοχή θέτει τη βάση για μια 
κριτική προσέγγιση της εφαρμογής του και των πρακτικών που υιοθετούνται από τους 
εκπαιδευτικούς. Η συστηματική αναψηλάφηση του θεσμού, των πεποιθήσεων και των πρακτικών 
εφαρμογής του, καθώς και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν μπορούν να συμβάλλουν θετικά 
στην κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού του με τελικό αποδέκτη τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
πράξης (Γελαστοπούλου, 2017:30-1). 
 
Η πρακτική εφαρμογή του θεσμού  

Για την πρακτική εφαρμογή του θεσμού παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, η ελληνική 
Πολιτεία προσδιόρισε τα γενικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών που θα στελέχωναν το θεσμό. 
Σύμφωνα με αυτά οι εκπαιδευτικοί: α) Ενημερώνονται από τον διευθυντή του σχολείου σχετικά με 
τις ανάγκες του μαθητή. β) Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και συντάσσουν 
εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που για την υλοποίησή του συνεργάζονται με τους 
υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του τμήματος. γ) Υλοποιούν το πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη 
και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής  ζωής στις οποίες συμμετέχει 
ο μαθητής. δ) Συνεργάζονται με τον σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και τα ΚΕΔΔΥ στις περιπτώσεις 
μαθητών, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα. ε) Συντάσσουν ατομικό 
εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή (YA 
449/2007). 

Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την παράλληλη στήριξη -συνεκπαίδευση  
τοποθετείται στο τμήμα που φοιτά ο μαθητής στον οποίον παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία και 
θεωρείται δεύτερος δάσκαλος της τάξης. Η πρακτική εφαρμογή του θεσμού, όντας πρωτόγνωρη στην 
ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, υλοποιείται, κυρίως από την πλευρά της παράλληλης στήριξης του 
συγκεκριμένου μαθητή για τον οποίο έχει εγκριθεί και όχι από αυτή της συνεκπαίδευσης. Αυτό 
ενισχύεται από τη μη ύπαρξη σχετικών κατευθύνσεων προς την αυτονόητη συνεργασία των δύο 
εκπαιδευτικών στην ίδια σχολική αίθουσα, καθώς και από την απουσία επίσημης αξιολόγησης του 
θεσμού στη δεκάχρονη εφαρμογή του (Ατταλιώτου, 2020).  

Με βάση την καθημερινή πρακτική στα σχολεία που έχουμε υπόψη μας, καθώς και τα 
σχετικά ερευνητικά δεδομένα, ως προς την εφαρμογή της, η παράλληλη στήριξη -συνεκπαίδευση 

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1326&lang=el
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παρέχεται ατομικά (ένας προς έναν) από τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΕΑΕ προς το μαθητή με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός 
της γενικής αγωγής έχει καθοδηγητικό και ηγετικό ρόλο στην τάξη και είναι υπεύθυνος για τη 
διδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής έχει ρόλο βοηθητικό σε σχέση με το συνάδελφό του 
της γενικής αγωγής, καθώς περιορίζεται αποκλειστικά στην υποστήριξη του συγκεκριμένου μαθητή 
για τον οποίο έχει τοποθετηθεί. Ο εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής είναι αυτός που έχει την κύρια 
ευθύνη για το σχεδιασμό, την παράδοση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας (Μαυροπαλιάς, 
2013:180). 

Στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, πέρα από τα αναγραφόμενα στη νομοθεσία  
καθήκοντα, ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής βοηθά επίσης στην προσέλευση και αποχώρηση του 
μαθητή από το σχολείο. Μέσα στην αίθουσα φροντίζει ώστε ο μαθητής να βρίσκεται στο κατάλληλο 
βιβλίο ή σελίδα, καθώς και να είναι συγκεντρωμένος στην εργασία του. Όταν χρειάζεται, 
διαφοροποιεί την εργασία του μαθητή με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού 
αντικειμένου. Επιπροσθέτως, οφείλει να συμπληρώνει καθημερινά το τετράδιο επικοινωνίας με τους 
γονείς του μαθητή. Σε αυτό, προς ενημέρωση των γονέων, καταγράφονται τα θετικά και αρνητικά  
σημεία της σχολικής ζωής. Η καλή συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο θεωρείται εξαιρετικά 
σημαντική, καθώς αυτή αποτελεί βασικό φορέα κοινωνικοποίησης και χρειάζεται τη βοήθεια του 
ειδικού παιδαγωγού προκειμένου να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο του (Κεραμάρη, 2017:62).  

 Η συνεκπαίδευση 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η συνεργατική συνδιδασκαλία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 

έξι τύπους. Στον πρώτο, ο ένας εκπαιδευτικός διδάσκει, ενώ ο άλλος παρατηρεί «One teach, One 
observe». Στον δεύτερο, ο ένας εκπαιδευτικός διδάσκει και ο άλλος βοηθάει «One teach, One Assist», 
στον τρίτο, η  διδασκαλία διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις και από τους δύο εκπαιδευτικούς «Station 
Teaching». Ως τέταρτος τύπος υιοθετείται η εναλλακτική διδασκαλία «Alternative Teaching». 
Ακολουθεί η παράλληλη διδασκαλία «Parallel Teaching» και τελευταία έρχεται η ομαδική 
διδασκαλία «Team Teaching». Σύμφωνα με τις παραπάνω πρακτικές, ο τρόπος εφαρμογής της 
παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης συνάδει περισσότερο με τον τύπο συνδιδασκαλίας «ένας 
διδάσκει και ο άλλος βοηθάει», χωρίς όμως να ταυτίζεται (Cook & Friend & Chamberlain & 
Hamberger, 2012:12).  

Οι διαφορές από το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πως στην παράλληλη στήριξη-
συνεκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ παραχωρείται σε έναν μαθητή και όχι σε μια ενταξιακή τάξη με 
μαθητές μικτών ικανοτήτων. Επιπλέον, ο ίδιος δεν έχει ως σκοπό την υποστήριξη γενικά της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά επικεντρώνεται, αποκλειστικά στον μαθητή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι σε όλους όσους χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια (Μαυροπαλιάς, 
2013:120). 

Με την εισαγωγή του θεσμού παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, ο νομοθέτης ουσιαστικά 
εισήγαγε ένα μοντέλο συνδιδασκαλίας, οι ρόλοι όμως και ο τρόπος συνεργασίας των δύο 
εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής αγωγής, δεν είναι καθορισμένοι με σαφήνεια και μπορεί να 
διαφοροποιούνται ακόμη και στην ίδια σχολική μονάδα. Για να υπάρξει μια επιτυχημένη και 
δημιουργική συνεργασία τους θα πρέπει να διέπεται από χαρακτηριστικά όπως: α) αποδοχή της 
ισοτιμίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, β) καθιέρωση αμοιβαίων και κοινών 
στόχων, γ)  συνυπευθυνότητα στη συμμετοχή και στη λήψη αποφάσεων, δ) διάθεση υλικών αλλά και 
ανθρώπινων πόρων και ε) ανάληψη των ευθυνών των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών για τις 
θετικές, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες που ενδεχομένως να προκύψουν από τις καινοτομίες που 
θα εφαρμόσουν. Όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης 
(Cook & Friend, 1993:422). 

Η συνεκπαίδευση αποτελεί μια νέα αντίληψη για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες. Δεδομένου ότι αυτή αποσκοπεί στη συνολική αναμόρφωση του σχολείου, ώστε αυτό να 
ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών, η εφαρμογή της προϋποθέτει 
επιμέρους αλλαγές που σχετίζονται με τη συνολική λειτουργία του σχολείου και του εκπαιδευτικού 
συστήματος γενικότερα (Armstrong, 2008:8). Οι αλλαγές αυτές αφορούν διάφορους τομείς, που 
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συνδέονται με τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, τις μεθόδους διδασκαλίας αλλά και τις κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις γύρω από 
την αναπηρία (Βλάχου, 2017:63). Απαιτούνται προσαρμογές στο φυσικό περιβάλλον του σχολείου, 
στη διαχείριση των πόρων του, (Παπανικολάου, 2018:28), αλλά και η ανάληψη κοινής ευθύνης από 
τους δύο εκπαιδευτικούς για όλους τους μαθητές της τάξης και σε όλα τα επίπεδα (Gelastopoulou & 
Kourbetis, 2017:2).  

Η συνεκπαίδευση δεν διαχωρίσει τους μαθητές λόγω αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών, αλλά τους συμπεριλαμβάνει όλους στη δημόσια εκπαίδευση και στο σχολείο της γειτονιάς 
τους, παρέχοντας τις ίδιες ευκαιρίες και το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει 
την παροχή των κατάλληλων διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών, ανεξάρτητα από τα όποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους με στόχο να δημιουργηθεί ένα Σχολείο για Όλους (Σούλης, 2013:37). 
Για να επωφεληθούν όμως όλα τα παιδιά από τη φοίτηση στο γενικό σχολείο αυτό θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα επιστημονικά και παιδαγωγικά διαμορφωμένο ώστε να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντά 
τους, αλλά και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτό (Mastropieri & Struggs 
2001:266).  

Οι λέξεις κλειδιά για την επιτυχή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης είναι η  συνεργασία και η 
υιοθέτηση συγκεκριμένων αρχών που την προάγουν μεταξύ όλων.  Με την από κοινού συνεργασία 
των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών καθώς και η 
εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες (Βλάχου, 
2017:61). Γενικότερα, τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί  της γενικής 
αγωγής θεωρούν πολύ ανακουφιστική την υποστήριξη από τους ειδικούς παιδαγωγούς, καθώς αυτοί 
ως ειδικευμένοι  επαγγελματίες μπορούν να οδηγήσουν προς ένα συνεκπαιδευτικό μονοπάτι την όλη  
σχολική λειτουργία (Παναγιώτου, 2020:28). Πάνω από όλα, όμως, θεωρείται σημαντική η θετική τους 
στάση προς την αλλαγή και βελτίωση των συνθηκών που προάγουν τη μάθηση και τις σχέσεις μεταξύ 
των μαθητών του σχολείου (Πατσίδου, 2010:32-3).  

Στην παιδαγωγική της συνεκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής δεν απευθύνεται 
αποκλειστικά και μόνο στο παιδί για το οποίο έχει κληθεί να βρίσκεται εντός της τάξης, όπως 
συμβαίνει σήμερα σχεδόν με όλους τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης, αλλά σε όλους 
τους μαθητές, με σκοπό να τους στηρίζει και να ενισχύει τον εκπαιδευτικό της τάξης στο έργο του 
(Boudah, 2007:1975). Μαζί με τον εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής συνδιαμορφώνει την 
εκπαιδευτική διαδικασία, σχεδιάζοντας, οργανώνοντας, διδάσκοντας και αξιολογώντας από κοινού 
(Τσιγκάκου 2016:18). 

Όσον αφορά τις θέσεις των δύο εκπαιδευτικών και τις κινήσεις τους στην αίθουσα, ο ειδικός 
παιδαγωγός δεν θα πρέπει να κάθεται αποκλειστικά δίπλα στο παιδί. Το ιδανικό θα ήταν να παρέχει 
υποστηρικτική διδασκαλία κυρίως στο μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά συγχρόνως 
να περιφέρεται στην τάξη και να βοηθά και άλλους μαθητές που έχουν ανάγκη (Καρκασίνας,  2018:6). 
Απώτερος σκοπός εξάλλου της τοποθέτησής του είναι η αυτονόμηση του μαθητή. Εποικοδομητικό 
θα ήταν σε ορισμένα διαλείμματα, ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής να σχεδιάζει δραστηριότητες 
με τη συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης, με στόχο την κοινωνικοποίηση, αλλά και τη 
δημιουργία φιλικών σχέσεων ανάμεσα σε όλους τους μαθητές (Κεραμάρη, 2017:63).  

Σκοπός γενικά είναι να μη διακρίνεται εύκολα ποιος/α είναι ο/η εκπαιδευτικός της τάξης και 
ποιος/α ο/η εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής, καθώς θεωρείται σημαντικό η υποστήριξη να γίνεται 
διακριτικά. Οι εκπαιδευτικοί, επομένως, στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης είναι απαραίτητο να 
αποφεύγουν τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση που απαιτεί πειθαρχία, ατομική εργασία και να 
υιοθετούν μια πιο παιδοκεντρική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση και την ενεργή 
συμμετοχή όλων (Κεραμάρη, 2017:62). Επίσης, ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής θα πρέπει να 
βοηθά τους συναδέλφους του της γενικής αγωγής να γνωρίσουν σε βάθος τη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση και να αναπτύξουν από κοινού παιδαγωγικές πρακτικές σε μια προσπάθεια ένταξης των 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο (UNESCO, 2008:29).  
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Εκτός των παραπάνω επισημαίνεται από πολλούς ερευνητές ο ρόλος του διευθυντή για την 
επίτευξη των στόχων της συνεκπαίδευσης, ο οποίος αφενός, προτείνει αλλαγές προς την κατεύθυνσή 
της και αφετέρου διασφαλίζει την εφαρμογή της. Έναν ακόμη παράγοντα για την επιτυχή 
συνεκπαίδευση αποτελεί η συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι 
όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν τακτικές συναντήσεις με τους γονείς και αλληλοενημερώνονται για την 
εκπαιδευτική διαδικασία, τότε οι σχέσεις τους οδεύουν ομαλά. Τέλος στο σύνολο των παραμέτρων 
συμπεριλαμβάνονται οι στάσεις και οι αντιλήψεις του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που 
περιβάλλει το σχολικό μικρόκοσμο και το θετικό κοινωνικοπολιτισμικό κλίμα έχει μεγάλη σημασία 
τόσο στο μικρόκοσμο του σχολείου όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Πατσίδου, 2010:32-
3). 
Ως συμπέρασμα 

Αναμφίβολα δεν επαρκούν οι καλές προθέσεις και οι αλλαγές σε επίπεδο οργάνωσης ή 
μεθόδων διδασκαλίας, όταν έχει πια παγιωθεί στα σχολεία η νοοτροπία «του μειονεκτικού ατόμου». 
Βασική προϋπόθεση της συνεκπαίδευσης, επομένως, σε ένα σχολείο για όλους αποτελεί η θετική 
στάση όλων απέναντι στη διαφορετικότητα. Οι μαθητές δεν αρκεί να πετύχουν καλύτερες 
ακαδημαϊκές επιδόσεις στις τάξεις όπου εντάσσονται, αλλά πρέπει παράλληλα να είναι κοινωνικά 
αποδεκτοί, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με τις αλλαγές στάσεων και νοοτροπιών (Παπανικολάου, 
2018:40). Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι πέρα από την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία 
υποδομών, είναι απαραίτητη η υποστήριξη της Πολιτείας και η υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων 
που θα ανατρέψουν κοινωνικές προκαταλήψεις και πρακτικές αποκλεισμού και διαχωρισμού 
(Σούλης 2002: 329).  

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συνεκπαίδευσης πρέπει, επίσης, να περιοριστεί 
το ανταγωνιστικό κλίμα του σχολείου, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις των μαθητών καθώς 
και ο γνωσιοκεντρικός του χαρακτήρας (Barton 2004: 62). Το σχολείο οφείλει να ενισχύσει την 
κοινωνική συνοχή και την αποδοχή της διαφορετικότητας με την ανάδειξη συγκεκριμένων 
κοινωνικών αξιών, όπως: την αναγνώριση ότι όλοι οι μαθητές είναι μέλη της σχολικής κοινότητας και 
άξιοι  σεβασμού, ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε ατομικά χαρακτηριστικά τους. Με αυτό τον τρόπο 
θα εμπεδωθεί η νοοτροπία ότι κανένα παιδί δεν είναι «ακατάλληλο για εκπαίδευση», καθώς και η 
διασφάλιση του δικαιώματος όλων να δέχονται ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες (Πατσίδου, 
2010:33-4). 

Παράγοντας κλειδί για τη δημιουργία λειτουργικών ενταξιακών προγραμμάτων κρίνεται η 
συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. Σε αυτή τη δυναμική σχέση, ο 
εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης γνωρίζει τους στόχους, τη λειτουργία, τη συνοχή και το 
περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, γνωρίζει συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και έχει 
σημαντική γνώση και εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση μεγάλων ομάδων μαθητών. Από την 
άλλη πλευρά, ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής μπορεί να εξατομικεύει τη μάθηση, να κατέχει 
ιδιαίτερες δεξιότητες αξιολόγησης των ατομικών αναγκών και δυνατοτήτων, να έχει εξειδικευμένη 
γνώση για συγκεκριμένες αναπηρίες και πρακτικές τροποποίησης του αναλυτικού προγράμματος. Ο 
συνδυασμός όλων των παραπάνω δεξιοτήτων και γνώσεων αποτελεί το πλαίσιο για άμεση βελτίωση 
της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και της διδακτικής μεθοδολογίας (Βλάχου & Ζώνιου-Σιδέρη, 
2009:181-2).   

Στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική δεν έχει τόση σημασία το ποιο μοντέλο 
συνεργασίας ή ποια μορφή συνδιδασκαλίας χρησιμοποιείται, όσο η αίσθηση της συνυπευθυνότητας 
των εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές. Αυτό  προϋποθέτει την αντιμετώπιση μιας βαθιά 
ριζωμένης αντίληψης, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανήκουν 
σε μία διαφορετική παιδαγωγική κατηγορία και, ως εκ τούτου, αποτελούν την αποκλειστική ευθύνη 
των ειδικών παιδαγωγών. Αντίθετα, η ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στους ειδικούς και στους 
γενικούς παιδαγωγούς στηρίζεται στην παραδοχή της κοινής ευθύνης ως προς την εκπαίδευση όλων 
των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η 
πρακτική αυτή δεν διαχωρίζει ρόλους, προτεραιότητες και  αρμοδιότητες για συγκεκριμένους 
μαθητές συμβάλλοντας στις απομόνωσή τους, καθώς και στην εργασιακή απομόνωση των 
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εκπαιδευτικών που τους στηρίζουν. Αντίθετα, καλλιεργεί την αντίληψη ότι όλοι οι μαθητές 
συναποτελούν τη σχολική κοινότητα που νοιάζεται και υιοθετεί πρακτικές δυναμικής ένταξης και 
συμπερίληψης (Βλάχου & Ζώνιου-Σιδέρη, 2009:195-7). 

Αναντίρρητα, ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας προϋπόθετε μικρή έως και ανύπαρκτη 
αλληλεπίδραση του κάθε εκπαιδευτικού με τους συναδέλφους του. Άρα υπάρχει ανάγκη 
προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για συνεργατικές προσεγγίσεις οι οποίες έχουν πολλά να τους 
διδάξουν, καθώς διαμέσου αυτών θα εκπαιδευτούν και οι ίδιοι (Cook & Friend, 1993:435-7). Οι 
αλλαγές σε στερεότυπα, ρόλους, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες για  την επίτευξη των κοινών 
στόχων και την επίλυση προβλημάτων είναι αναμενόμενες και πρέπει να γίνουν (Dunne, 2009:64).  
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 

την αυτοαποτελεσματικότητά τους, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής συμπερίληψη παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) στο γενικό σχολείο. Οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών 

για τη συμπερίληψη μαθητών με δυσκολίες, έχει αναδειχθεί ως καθοριστικός παράγοντας για την 

πραγμάτωση της στις τυπικές τάξεις. Επιπλέον, η αίσθηση  αυτοαποτελεσματικότητάς  τους, κατά 

πόσο δηλαδή οι ίδιοι νιώθουν ικανοί, έτοιμοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, φαίνεται να σχετίζεται 

με την αποδοχή της συμπερίληψης. Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν ήταν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την πρότερη εμπειρία τους στην 

ειδική αγωγή, το φύλο και την επαφή τους με άτομα που βρίσκονταν στην ομάδα των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών ή αναπηρίας. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα μελέτη ήταν 

ευκαιριακό και το αποτέλεσαν 102 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής. Η 

περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων, ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί έτειναν να είναι θετικοί στη 

συμπερίληψη, κυρίως μαθητών με σωματικές και κοινωνικές δυσκολίες, όπου παρατηρήθηκε 

αύξηση της αντίληψης αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Επιπλέον, η υψηλή αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητάς φάνηκε να αυξάνει την αυτοπεποίθηση τους, με αποτέλεσμα να 

αισθάνονται περισσότερο ικανοί να διαχειριστούν μαθητές με εεα χρησιμοποιώντας ανάλογες 

εκπαιδευτικές στρατηγικές. Τέλος, η πρότερη εμπειρία και επαφή τους, με άτομα με εεα ή/ ή και 

αναπηρία, έδειξε να σχετίζεται θετικά με την αποδοχή της συμπερίληψης. Η παρούσα μελέτη 

καταδεικνύει την υψηλή δυναμική της προσωπικής θεώρησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών στην 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης. Παράλληλα εμφανίζει αυτούς, ως κρίσιμο πληθυσμό, στους 

οποίους είναι ανάγκη να εστιάσουν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την πραγμάτωση της 

συμπερίληψης.  

  

Λέξεις κλειδιά: Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπερίληψη, αυτοαποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικών  

1. Εισαγωγή  

Τις τελευταίες δεκαετίες το εκπαιδευτικό σύστημα σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει προχωρήσει 

σε διαρθρωτικές αλλαγές υιοθετώντας μοντέλα με σκοπό να συμπεριλάβουν όλους  ανεξαιρέτως 
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τους μαθητές στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Avramidis & Norwich, 2002). Το γενικό 

σχολείο αποδέχεται μαθητές με ή χωρίς εεα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποφεύγονται κάθε 

είδους αποκλεισμοί και διαχωρισμοί. Οι όροι που χρησιμοποιούνται από την εγχώρια βιβλιογραφία 

για το φαινόμενο, συχνά, είναι η ενσωμάτωση, ένταξη, συνεκπαίδευση, συμπερίληψη.  

Σχετικά με τον όρο ενσωμάτωση (mainstreaming), αυτός υπονοεί την πλήρη συνένωση με την ήδη 

υπάρχουσα, κυρίαρχη κουλτούρα. Ζήτημα όμως, που δεν απαντά στα σύγχρονα δεδομένα αποδοχής 

της διαφορετικότητας και της κάθε είδους ταυτότητας που αυτή φέρει (Ζώνιου -Σιδέρη, 2012). 

Ταυτόχρονα αδυνατούν όλοι οι άνθρωποι να ενσωματωθούν πλήρως, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται πλήθος διαχωριστικών περιθωρίων, ζήτημα αναντίστοιχο με τον ανθρωπιστικό 

προσανατολισμό της εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, οι υπόλοιποι όροι, ένταξη, συνεκπαίδευση, συμπερίληψη, προέρχονται από ανάλ ογη 

μετάφραση των όρων integration και inclusion χωρίς όμως πλήρη αντιστοίχιση. O όρος integration 

υποδηλώνει ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν έστω για κάποιο χρονικό διάστημα και για 

κάποια ζητήματα στο κοινωνικό και σχολικό γίγνεσθαι. Αυτό, στην εκπαιδευτική διαδικασία υπονοεί 

ότι τον υπόλοιπο χρόνο είναι ανάγκη να εκπαιδεύονται μακριά από την ομάδα συνομηλίκων. Από 

την άλλη, ο όρος inclusion υποστηρίζει ότι όλοι οι μαθητές είναι ανάγκη να συμμετέχουν ισότιμα στο 

σύνολο της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, η επιστημονική κοινότητα της εκπαίδευσης μοιάζει σχεδόν 

στο σύνολό της, να συνηγορεί στην πεποίθηση ότι αντίστροφα με την ενσωμάτωση, πρέπει να 

προσαρμόζουμε/εται το περιβάλλον στη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Ως 

αποτέλεσμα, τα κοινωνικά συστήματα (π.χ. οικογένεια, σχολείο, γειτονιά) θα εμπλουτίζονται 

διαρκώς από τις ποικίλες οπτικές γωνίες που προσφέρουν οι διαφορετικοί άνθρωποι κι αυτό με τη 

σειρά του θα βελτιώνει διαρκώς την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και θα αυξάνει έτσι την 

ικανότητα διαχείρισής τους.  

Στην ελληνική γλώσσα δεν έχουν επακριβώς ταυτοποιηθεί τα ανωτέρω, με αποτέλεσμα να υφίσταται 

σύγχυση όρων, κυρίως ανάμεσα στην ένταξη, συνεκπαίδευση, συμπερίληψη και ταυτόχρονα να 

δημιουργείται αδόκιμος προβληματισμός και αντιθέσεις ανάμεσα στους μελετητές. Ο όρος ισότιμη 

συνεκπαίδευση μοιάζει να αποδίδει με μεγάλη πληρότητα τον όρο inclusion, όμως φέρει το 

μειονέκτημα της περίφρασης. Στο παρόν κείμενο θα χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά με τον όρο 

συμπερίληψη, που με τη σειρά του μοιάζει με τον χρόνο, να κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους 

μελετητές. 

Συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Αφορά το δικαίωμά τους στην 

ποιοτική εκπαίδευση και την παροχή ίσων ευκαιριών στην μαθησιακή διαδικασία και τη κοινωνική 

ζωή του σχολείου (DeSimone et al., 2013).  

Σχετικά με την έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας ή αυτοϊκανότητας (self-efficacy), αυτή 

σχετίζεται «με τις εκτιμήσεις που κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για την αξία των ικανοτήτων του» 

(Κολιάδης, 2006, σελ. 165). Αποτελεί θεωρία που ανέπτυξε ο Bandura (1977) επιχειρώντας να 

ερμηνεύσει τη συγκεκριμένη έννοια και να τη συνδέσει με την καθημερινή πράξη. Η αίσθηση της 

αυτοαποτελεσματικότητας που ο καθένας αντιλαμβάνεται, καθορίζει το πως συμπεριφέρεται και το 

πως αντιμετωπίζει τις εκάστοτε δυσκολίες. Ταυτόχρονα, ο βαθμός της προσωπικής αντίληψης των 

ανθρώπων για την αυτοϊκανότητα τους, είναι πιθανό να επηρεάσει και το βαθμό της 

καταβαλλόμενης προσπάθειας τους για ένα έργο ή για την αντιμετώπιση καταστάσεων (Bandura, 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

257 
 

1997b). Περισσότερο εστιασμένα, η αυτοαποτελεσματικότητα που αφορά τους εκπαιδευτικούς, 

σχετίζεται με τον βαθμό πεποίθησής τους, για το αν μπορούν οι ίδιοι να επηρεάσουν το πόσο 

αποτελεσματικά μαθαίνουν οι μαθητές τους, ακόμα κι  εκείνους που χαρακτηρίζονται από 

περιορισμένα  κίνητρα (Savolainen, Engelbrecht, Nel & Malinen, 2011).  

Εφαρμόζοντας την παρούσα θεωρία σε ένα σενάριο συμπερίληψης, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

ένας εκπαιδευτικός με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα  στην εφαρμογή συμπεριληπτικών 

πρακτικών, θα πιστεύει ότι ένας μαθητής με εεα μπορεί αποτελεσματικά να εκπαιδευτεί στη γενική 

τάξη. Από την άλλη, εκπαιδευτικοί με χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα στην εφαρμογή 

συμπεριληπτικών πρακτικών θα θεωρούν ότι μπορούν πολύ λίγα να κάνουν και έτσι θα δηλώνουν 

απροθυμία να το επιχειρήσουν (Sharma, Loreman, & Forlin, 2012). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αυτοαποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τις απόψεις τους 

για τη συμπερίληψη και να αναζητηθεί η ενδεχόμενη συσχέτιση με δημογραφικούς παράγοντες.  

Υπόθεση της έρευνας ήταν ότι ο βαθμός της αντιλαμβανόμενης αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών, σχετίζεται θετικά με την αποδοχή της συμπερίληψης. 

Απασχόλησε επίσης, εάν υπήρχε διαφορά στα δύο φύλα ως προς την αποδοχή της συμπερίληψης 

(Ερευνητική υπόθεση 1). 

Τέλος, διερευνήθηκε εάν η πρότερη επαφή  των εκπαιδευτικών με άτομα με εεα ή αναπηρία, 

προβλέπει τις απόψεις τους για τη συμπερίληψη; (Ερευνητικό ερώτημα 2) 

 

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Μέθοδος της έρευνας  

Συμμετέχοντες 

Στη μελέτη συμμετείχαν 102 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων 

από σχολεία και υπηρεσίες της Αττικής. Αναφορικά με το φύλο 87 (85,3%) ήταν γυναίκες και 15 

(14,7%) άντρες (βλ. Σχήμα 1).  

Αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών η μέση ηλικία ήταν 44,04 (Τ.Α.=10,82) 

με τους μικρότερους εκπαιδευτικούς να είναι 24 ετών και τους μεγαλύτερους 64 ετών (βλ. Σχήμα 2). 
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Σχήμα 1: Απόλυτη συχνότητα αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Ως προς τις ειδικότητες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών οι περισσότεροι 51 (50%)  ήταν ΠΕ02 και 

ακολουθούν 13 (12,7%) στον κλάδο ΠΕ03, 12 (11,8%) στον κλάδο ΠΕ04, 5 (4,9%) στον κλάδο ΠΕ06, 5 

(4,9%) στον κλάδο ΠΕ86, 4 (3,9%) στον κλάδο ΠΕ01, 2 (2%) στον κλάδο ΠΕ05, 2 (2%) στον κλάδο ΠΕ07, 

2 (2%) στον κλάδο ΠΕ78, 2 (2%) στον κλάδο ΠΕ80, 1(1%) στον κλάδο ΠΕ87.08, 1 (1%) στον κλάδο ΠΕ88 

και τέλος, υπήρχαν και δύο απούσες τιμές (βλ Πίνακα 1). Ειδικότερα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

ήταν φιλόλογοι, μαθηματικοί και καθηγητές ξένων γλωσσών.   

Αναφορικά με το επίπεδο εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών 6 (5,9%) είχαν δεύτερο πτυχίο, 7 (6,9%) 

είχαν παρακολουθήσει διδασκαλείο, 68 (66,7%) είχαν μεταπτυχιακό δίπλωμα και 2  (2%) είχαν 

διδακτορικό.  

Σχετικά με την συνάφεια της απασχόλησης των εκπαιδευτικών με την ειδική αγωγή 55 (53,9%) 

ανάφεραν ότι δεν είχαν συνάφεια ενώ 47 (46,1%) ανέφεραν ότι το αντικείμενο απασχόλησή τους 

είναι συναφές με την ειδική αγωγή. 

Πίνακας 2:Συχνότητες και ποσοστιαίες αναλογίες αναφορικά με την συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης των 

εκπαιδευτικών με την ειδική αγωγή 

 

 
Συνάφεια με την 

ειδική αγωγή 

 F % 

Όχι 55 53,9 

Ναι 47 46,1 

Σύνολο 102 100 
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Σχήμα 3. Ποσοστιαίες αναλογίες αναφορικά με τη συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης των εκπαιδευτικών με την 

ειδική αγωγή 

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 64 (62,7%) ήταν έγγαμοι, 

11 (10,8%) διαζευγμένοι και 27 (26,5%) άγαμοι.  

Ως προς την επαφή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με ΑμεΑ σε οικογενειακό και φιλικό πλαίσιο, 

16 (15,7%) ανέφεραν ότι είχαν επαφή στο οικογενειακό τους πλαίσιο και 34 (33,3%) στο φιλικό τους 

πλαίσιο. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Ερωτηματολόγιο Συμπερίληψης. Για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, έγινε χορήγηση, 

ερωτηματολόγιο δημογραφικών παραγόντων και δύο επιπλέον. Το πρώτο αφορούσε τη 

συνεκπαίδευση, με τίτλο Συμπεριφορές Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, (Attitudes Toward Inclusive 

Education) (Wilczenski, 1992; 1995). Αποτελείται από 16 προτάσεις (items) δομημένες σε 4 

παράγοντες αναφορικά με υποκατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Έχει  6-βαθμη κλίμακα 

διαβάθμισης (Likert), όπου το 1 δηλώνει τη λιγότερη αποδοχή για τη συμπερίληψη παιδιών με εεα ή 

με αναπηρία και το 6 τη θετικότερη στάση. Κάθε επιμέρους κατηγορία περιλαμβάνει 4 προτάσεις 

που σχετίζονται με τη συμπερίληψη παιδιών με ή χωρίς εεα. Πιο συγκεκριμένα, ο Παράγοντας 1, 

αναφέρεται στη συνεκπαίδευση μαθητών με σωματικές αναπηρίες και στις ειδικές προσαρμογές που 

απαιτούνται,  με προτάσεις όπως: «Μαθητές οι οποίοι αδυνατούν να μετακινούνται χωρίς τη 

βοήθεια των άλλων, θα πρέπει να βρίσκονται στις συνήθεις τάξεις.» Ο Παράγοντας 2, αναφέρεται 

στη συμπερίληψη μαθητών με προβλήματα στη σχολική επίδοση ή με μαθησιακές δυσκολίες, το 

οποίο αποδίδεται με προτάσεις όπως: «Μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν σχολική επίδοση κατά ένα 

χρόνο χαμηλότερη από τους συμμαθητές τους, θα πρέπει να βρίσκονται στις συνήθεις τάξεις. Ο 

Παράγοντας 3, σχετίζεται με τη συμπερίληψη μαθητών με  συμπεριφορικά προβλήματα, με 

προτάσεις όπως: «Μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά (σωματική βία) 

απέναντι στους συνομηλίκους τους, πρέπει να βρίσκονται στις συνήθεις τάξεις». Ο τελευταίος 

παράγοντας 4, σχετίζεται με συμπερίληψη μαθητών με κοινωνικές δυσκολίες, συγκεκριμένα 

«Μαθητές ντροπαλοί και εσωστρεφείς πρέπει να βρίσκονται στις συνήθεις τάξεις».  
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Ερωτηματολόγιο Αυτοαποτελεσματικότητας. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς είχε τίτλο «Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Αυτοαποτελεσματικότη τας 

Εκπαιδευτικών» (Teacher Sense of Efficacy Scale, TSES), των Τschannen-Moran & Woolfolk-Hoy 

(2001), το οποίο έχει σταθμιστεί από τους Τσιγγίλη & Κουστέλιο (Σταλίκας, Τρίλιβα & Ρούσση, 2012). 

Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει κατασκευαστεί για τη μέτρηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών, όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονται. Αναλυτικότερα,  αποτελείται από 24 προτάσεις 

που αφορούν την αξιολόγηση τριών παραγόντων της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού. Ο 

πρώτος αναφέρεται ως αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διδασκαλίας (efficacy for instructional 

strategies) και περιλαμβάνει προτάσεις όπως: «Σε ποιο βαθμό μπορείτε να χρησιμοποιείται μια 

ποικιλία στρατηγικών αξιολόγησης;». Ο επόμενος αφορά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 

της τάξης (efficacy for classroom management), με ερωτήσεις όπως: «Πόσα θα μπορούσατε να κάνετε 

για να ελέγξετε τη διαταρακτική συμπεριφορά στην τάξη;». Ο τελευταίος παράγοντας αφορά την 

αποτελεσματικότητα εμπλοκής των μαθητών (efficacy for student engagement), όπως: «Πόσα θα 

μπορούσατε να κάνετε για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να κατανοήσουν την αξία της μάθησης;». 

Κάθε πρόταση βαθμολογείται σε μια 9-βαθμη κλίμακα διαβάθμισης, με κοινό πρόθεμα: «Σε ποιο 

βαθμό μπορείς…» (Τschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2012). 

 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Αξιοπιστία 

Η αξιοπιστία των ερευνητικών εργαλείων υπήρξε υψηλή για το σύνολο παραγόντων τους. 

Συγκεκριμένα ο δείκτης Cronbach’s α καταγράφηκε ως εξής, ανά παράγοντα: 

• «Αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών στρατηγικών» 0,82.  

• «Αυτοαποτελεσματικότητα για διαχείρισης τάξης» 0,84. 

• «Αυτοαποτελεσματικότητα για την εμπλοκή μαθητών» 0,84.  

• «Συμπερίληψη: σωματική αναπηρία» 0,81.  

• «Συμπερίληψη: προβλήματα στη σχολική επίδοση» 0,65.  

• «Συμπερίληψη: προβλήματα συμπεριφοράς» 0,87.  

• «Συμπερίληψη: κοινωνικές δυσκολίες» 0,73. 

 

Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για τους παράγοντες συμπερίληψης και 

αυτοαποτελεσματικότητας 

 Αναφορικά με την συμπερίληψη οι υψηλότερες τιμές εντοπίστηκαν για τον παράγοντα 

κοινωνικές δυσκολίες (Μ.Ο. = 5,03, Τ.Α. = 0,73) και ακολουθούν οι παράγοντες σωματική αναπηρία 

(Μ.Ο. = 4,44, Τ.Α. = 1,04), προβλήματα συμπεριφοράς (Μ.Ο. = 4,40, Τ.Α. = 1,05) και προβλήματα στη 

σχολική επίδοση (Μ.Ο. = 4,15, Τ.Α. = 0,98) (βλ Πίνακα 7). Ως προς την αυτοαποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών οι υψηλότερες τιμές ήταν για τον παράγοντα αυτοαποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικών στρατηγικών (Μ.Ο. = 7,45, Τ.Α. = 0,81) και ακολουθούν η αυτοαποτελεσματικότητα 

στην εμπλοκή των μαθητών (Μ.Ο. = 7,29, Τ.Α. = 0,87) και η αυτοαποτελεσματικότητα στη διαχείριση 

της τάξης (Μ.Ο. = 6,97, Τ.Α. = 0,87) (βλ Πίνακα 4). 
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Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τους παράγοντες της συμπερίληψης και της 

αυτοαποτελεσματικότητας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συσχέτιση παραγόντων συμπερίληψης και αυτοαποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών 

 Υπολογίστηκαν οι δείκτες συσχέτισης Pearson r μεταξύ των παραγόντων της συμπερίληψης 

και της αυταποτελεσματικότητας. Η διάσταση της ένταξης παιδιών με σωματική αναπηρία 

συσχετίστηκε θετικά με την προσλαμβανόμενη αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

στρατηγικών (r = 0,29, p < 0,01) και με την αυτοαποτελεσματικότητα στην εμπλοκή των μαθητών (r = 

0,33, p < 0,01). Συνεπώς, όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί υποστήριζαν θετικά την ένταξη παιδιών 

με σωματική αναπηρία τόσο έτειναν να αναφέρουν περισσότερη αυτοαποτελεσματικότητα 

αναφορικά με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές και τη εμπλοκή των μαθητών. Οι παράγοντες της 

συμπερίληψης προβλήματα στην σχολική επίδοση και προβλήματα συμπεριφοράς δεν 

συσχετίστηκαν με κανένα από τους παράγοντες της αυτοαποτελεσματικότητας. Τέλος, ο παράγοντας 

της συμπερίληψης κοινωνικές δυσκολίες συσχετίστηκε θετικά με την αυτοαποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών στρατηγικών (r = 0,24, p < 0,05).  Συνεπώς, όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί 

υποστήριζαν θετικά την ένταξη παιδιών με κοινωνικές δυσκολίες τόσο έτειναν να αναφέρουν 

περισσότερη αυτοαποτελεσματικότητα αναφορικά με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές.  

 

 

 

 

 

  Μ.Ο. Τ.Α. 

Π
α

ρά
γο

ντ
ες

 

συ
μ

π
ερ

ίλ
η

ψ
η

ς 

Κοινωνικές δυσκολίες 5,03 0,73 

Σωματική αναπηρία 4,44 1,04 

Προβλήματα συμπεριφοράς 4,40 1,05 

Προβλήματα στη σχολική επίδοση 4,15 0,98 

Π
α

ρά
γο

ντ
ες

 

Α
υ

το
α

π
οτ

ελ
εσ

μ
α

τι
κό

τη
τα

ς 

Αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών 

στρατηγικών 
7,45 0,81 

Αυτοαποτελεσματικότητα στην εμπλοκή των 

μαθητών 
7,29 0,87 

Αυτοαποτελεσματικότητα στη διαχείριση 

τάξης 
6,97 0,87 
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Πίνακας 5: Δείκτες συσχέτισης Pearson r μεταξύ των παραγόντων της συμπερίληψης και της αυτοαποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών 

Δείκτες συσχέτισης Pearson r 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Σωματική αναπηρία --       

Προβλήματα στη σχολική 

επίδοση 
0,71** --      

Προβλήματα συμπεριφοράς 0,44** 0,57** --     

Κοινωνικές δυσκολίες 0,55** 0,66** 0,60** --    

Αυτοαποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικών στρατηγικών 
0,29** 0,16 0,13 0,24* --   

Αυτοαποτελεσματικότητα 

στη διαχείριση τάξης 
0,05 ‒0,04 0,03 0,04 0,69** --  

Αυτοαποτελεσματικότητα 

στην εμπλοκή των μαθητών 
0,33** 0,09 0,10 0,09 0,73** 0,67** -- 

Σημείωση: * p<0,05, ** p<0,01. 

 

Διαφορές στους παράγοντες συμπερίληψης και αυτοαποτελεσματικότητας ως προς το φύλο  

 Διενεργήθηκε έλεγχος με το κριτήριο Mann Whitney προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο, αναφορικά με τους παράγοντες της 

συμπερίληψης και της αυτοαποτελεσματικότητας. Επιλέχθηκε το μη παραμετρικό κριτήριο λόγω της 

υποεκπροσώπησης των ανδρών στο δείγμα. Παράλληλα, ύστερα από έλεγχο της κανονικότητας με 

το κριτήριο Kolmogorov–Smirnov επιβεβαιώθηκε η σκοπιμότητα χρήσης μη παραμετρικού κριτηρίου 

για τη σύγκριση των δύο ομάδων.  Δεν εντοπίστηκαν συστηματικές διαφορές ως προς το φύλο των 

εκπαιδευτικών για κανένα από τους παράγοντες της συμπερίληψης και της 

αυτοαποτελεσματικότητας (βλ Πίνακα 6).  

 

Πίνακας 6: Διάμεσοι, U κριτήριο και z τιμές για τον έλεγχο διαφορών στους παράγοντες της συμπερίληψης και της 

αυτοαποτελεσματικότητας ως προς το φύλο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.  

Διαφορές ως προς το φύλο Άντρες Γυναίκες   

 Δμς Δμς U Z 

Σωματική αναπηρία 4,25 4,5 543,5 ‒1,03 

Προβλήματα στη σχολική 

επίδοση 
4,25 4,3 632,0 ‒0,19 
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Διαφορές στους παράγοντες συμπερίληψης και αυτοαποτελεσματικότητας ως προς την επαφή με 

ΑμεΑ 

Διενεργήθηκε έλεγχος με το κριτήριο U Mann Whitney προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς την επαφή με ΑμεΑ σε οικογενειακό και φιλικό πλαίσιο, 

αναφορικά με του παράγοντες της συμπερίληψης και της αυτοαποτελεσματικότητας. Επιλέχθηκε και 

εδώ, μη παραμετρικό κριτήριο λόγω της υποεκπροσώπησης των ατόμων που είχαν επαφή με ΑμεΑ 

στο δείγμα. Παράλληλα, ύστερα από έλεγχο της κανονικότητας με το κριτήριο Kolmogorov–Smirnov 

επιβεβαιώθηκε η σκοπιμότητα χρήση μη παραμετρικού κριτηρίου για τη σύγκριση των δύο ομάδων.   

Σχετικά με την επαφή με ΑμεΑ στο πλαίσιο της οικογένειας προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές μόνο για τον παράγοντα προβλήματα στην σχολική επίδοση με όσους είχαν επαφή με ΑμεΑ 

στο οικογενειακό πλαίσιο (Δμς = 4,63)  να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με όσους δεν είχαν 

επαφή με ΑμεΑ στο οικογενειακό πλαίσιο (Δμς = 4,13), U = 454,5, z = ‒2,16, p = 0,031 (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7:Διάμεσοι, U κριτήριο και z τιμές για τον έλεγχο διαφορών στους παράγοντες της συμπερίληψης και της 

αυτοαποτελεσματικότητας ως προς την επαφή με ΑμεΑ στο οικογενειακό πλαίσιο 

Επαφή με ΑμεΑ στο οικογενειακό 

πλαίσιο 
Επαφή  

Χωρίς 

επαφή  
  

Έλεγχος διαφορών με το κριτήριο 

U Mann Whiney 
Δμς Δμς U Z 

Σωματική αναπηρία 4,75 4,50 509,0 ‒1,65 

Προβλήματα στη σχολική επίδοση 4,63 4,13 454,5 ‒2,16* 

Προβλήματα συμπεριφοράς 4,25 4,75 594,0 ‒0,87 

Κοινωνικές δυσκολίες 5,13 5,00 641,0 ‒0,44 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικών στρατηγικών 
7,69 7,44 672,5 ‒0,14 

Προβλήματα συμπεριφοράς 4,75 4,5 563,5 ‒0,84 

Κοινωνικές δυσκολίες 5,00 5,0 602,5 ‒0,48 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικών στρατηγικών 
7,50 7,5 651,0 ‒0,01 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

στη διαχείριση τάξης 
7,13 6,9 620,5 ‒0,30 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

στην εμπλοκή των μαθητών 
7,38 7,1 628,5 ‒0,23 
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Αυτοαποτελεσματικότητα στη 

διαχείριση τάξης 
6,44 7,00 564,0 ‒1,14 

Αυτοαποτελεσματικότητα στην 

εμπλοκή των μαθητών 
7,50 7,19 619,0 ‒0,64 

Σημείωση: Δμς= Διάμεσος. * p<0,05 

Αναφορικά με την επαφή με ΑμεΑ σε φιλικό πλαίσιο προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μόνο για τον παράγοντα σωματική αναπηρία, με όσους είχαν επαφή με ΑμεΑ στο φιλικό πλαίσιο (Δμς 

= 4,88)  να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με όσους δεν είχαν επαφή με ΑμεΑ στο 

οικογενειακό πλαίσιο (Δμς = 4,25), U = 861,5, z = ‒2,10, p = 0,036 (Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8:Διάμεσοι, U κριτήριο και z τιμές για τον έλεγχο διαφορών στους παράγοντες της συμπερίληψης και της 

αυτοαποτελεσματικότητας ως προς την επαφή με ΑμεΑ σε φιλικό πλαίσιο 

.Επαφή με ΑμεΑ σε φιλικό πλαίσιο  Επαφή  
Χωρίς 

επαφή 
  

Έλεγχος διαφορών με το κριτήριο 

U Mann Whiney 
Δμς Δμς U Z 

Σωματική αναπηρία 4,88 4,25 861,5 ‒2,10* 

Προβλήματα στη σχολική επίδοση 4,50 4,25 1012,5 ‒1,02 

Προβλήματα συμπεριφοράς 4,63 4,50 1066 ‒0,64 

Κοινωνικές δυσκολίες 5,13 5,00 984,5 ‒1,23 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικών στρατηγικών 
7,75 7,44 1015 ‒1,00 

Αυτοαποτελεσματικότητα στη 

διαχείριση τάξης 
6,94 6,94 1065,5 ‒0,64 

Αυτοαποτελεσματικότητα στην 

εμπλοκή των μαθητών 
7,38 7,19 1039,5 ‒0,83 

Σημείωση: Δμς= Διάμεσος. * p<0,05 

 

Διαφορές ως προς τη συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης με την Ειδική Αγωγή   αναφορικά 

με τους παράγοντες συμπερίληψης και αυτοαποτελεσματικότητας 

Διενεργήθηκε έλεγχος με το t κριτήριο ανεξάρτητων δειγμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

υπήρχαν διαφορές αναφορικά με τους παράγοντες της συμπερίληψης και της 

αυτοαποτελεσματικότητας. Αναφορικά με την συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία προέκυψαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές με τους συμμετέχοντες που είχαν συνάφεια με την Ειδική Αγωγή 
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(Μ = 4,73, Τ.Α. = 0,94) να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με όσους δεν είχαν συνάφεια με 

την Ειδική Αγωγή (Μ = 4,19, Τ.Α. = 1,06), t(100) = 2,71, p = 0,008 (Πίνακας 9).  

Αναφορικά με την συμπερίληψη ατόμων με προβλήματα στη σχολική επίδοση προέκυψαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές με τους συμμετέχοντες που είχαν συνάφεια με την Ειδική Αγωγή 

(Μ = 4,55, Τ.Α. = 0,96) να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με όσους δεν είχαν συνάφεια με 

την Ειδική Αγωγή (Μ = 3,81, Τ.Α. = 0,87), t(100) = 4,05, p = 0,001.  

Σχετικά με την συμπερίληψη ατόμων με προβλήματα συμπεριφοράς προέκυψαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές με τους συμμετέχοντες που είχαν συνάφεια με την Ειδική Αγωγή (Μ = 4,55, Τ.Α. 

= 0,96) να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με όσους δεν είχαν συνάφεια με την Ειδική Αγωγή 

(Μ = 3,81, Τ.Α. = 0,87), t(100) = 4,05, p = 0,001. 

 

Πίνακας 9:Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και t κριτήριο για το έλεγχο διαφορών ως προς τη συνάφεια με την ειδική 

αγωγή αναφορικά με τους παράγοντες της συμπερίληψης και αυτοαποτελεσματικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001  

 

Στατιστική πρόβλεψη παραγόντων συμπερίληψης από δημογραφικούς και παράγοντες 

αυτοαποτελεσματικότητας 

Διενεργήθηκαν τέσσερις αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόμησης (μέθοδος stepwise) για την 

στατιστική πρόβλεψη των παραγόντων της συμπερίληψης  από δημογραφικούς δείκτες και τους 

Συνάφεια με Ειδική Αγωγή Συνάφεια 
Χωρίς 

συνάφεια  
 

Έλεγχος διαφορών με το t κριτήριο 

ανεξάρτητων δειγμάτων 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

t  

(df = 

100) 

Σωματική αναπηρία 4,73 0,94 4,19 1,06 2,71** 

Προβλήματα στη σχολική επίδοση  4,55 0,96 3,81 0,87 4,05*** 

Προβλήματα συμπεριφοράς 4,68 0,90 4,17 1,11 2,50* 

Κοινωνικές δυσκολίες 5,16 0,74 4,93 0,70 1,62 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικών στρατηγικών 
7,59 0,81 7,32 0,79 1,68 

Αυτοαποτελεσματικότητα στη 

διαχείριση τάξης 
7,01 0,85 6,95 0,90 0,34 

Αυτοαποτελεσματικότητα στην 

εμπλοκή των μαθητών 
7,43 0,88 7,17 0,86 1,52 
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παράγοντες της αυτοαποτελεσματικότητας. Διενεργήθηκαν βηματικές αναλύσεις παλινδρόμ ησης. 

Στο πρώτο βήμα εισήχθησαν το φύλο, η ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, και ο αριθμός 

των παιδιών στην οικογένεια των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο βήμα εισήχθησαν η επαγγελματική 

εμπειρία και η συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης με την ειδική αγωγή. Στο τρίτο βήμα 

εισήχθησαν η ύπαρξη επαφής με ΑμεΑ σε οικογενειακό και φιλικό πλαίσιο και στο τέταρτο βήμα 

εισήχθησαν οι παράγοντες της αυτοαποτελεσματικότητας.  

Αναφορικά με τον παράγοντα της σωματικής αναπηρίας, την εξαρτημένη μεταβλητή φάνηκε να 

προβλέπουν, η συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης με την Ειδική Αγωγή (β = 0,20, t = 2,14, p = 

0,035, ΔR2 = 0,07) η αυτοαποτελεσματικότητα αναφορικά με την εμπλοκή των μαθητών (β = 0,50, t 

= 4,08, p = 0,001, ΔR2 = 0,09) και η αυταποτελεσματικότητα αναφορικά με τη διαχείριση της τάξης (β 

= ‒0,30, t = ‒2,43, p = 0,017, ΔR2 = 0,05). Συνεπώς, οι συμμετέχοντες που υποστήριζαν θετικά την 

συμπερίληψη ατόμων με σωματική αναπηρία εμφάνιζαν συνάφεια στην απασχόλησή τους με την 

ειδική αγωγή, είχαν υψηλές τιμές στην αυτοαποτελεσματικότητα για εμπλοκή των μαθητών και 

χαμηλές τιμές στην αυτοαποτελεσματικότητα για τη διαχείριση της τάξης (βλ Πίνακα 10). 

Αναφορικά με τον παράγοντα προβλήματα στη σχολική επίδοση, την εξαρτημένη μεταβλητή φάνηκε 

να προβλέπει η συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης με την Ειδική Αγωγή (β = 0,38, t = 4,05, p 

= 0,001, ΔR2 = 0,14). Συνεπώς οι συμμετέχοντες που υποστήριζαν θετικά την συμπερίληψη ατόμων 

με προβλήματα στην σχολική επίδοση εμφάνιζαν συνάφεια στην απασχόλησή τους με την ειδική 

αγωγή (βλ Πίνακα 10). 

Σχετικά με τον παράγοντα προβλήματα συμπεριφοράς, την εξαρτημένη μεταβλητή φάνηκε να 

προβλέπει η συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης με την Ειδική Αγωγή (β = 0,24, t = 2,50, p = 

0,014, ΔR2 = 0,06). Συνεπώς, οι συμμετέχοντες που υποστήριζαν θετικά την συμπερίληψη ατόμων με 

προβλήματα συμπεριφοράς είχαν συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησής τους με την Ειδική Αγωγή 

(Πίνακας 10).  

Τέλος, αναφορικά με τον παράγοντα κοινωνικά προβλήματα, την εξαρτημένη μεταβλητή φάνηκε να 

προβλέπει η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στρατηγικών (β = 0,24, t = 2,47, p = 0,015, 

ΔR2 = 0,06). Συνεπώς, οι συμμετέχοντες που υποστήριζαν θετικά την συμπερίληψη ατόμων με 

κοινωνικά προβλήματα εμφάνιζαν υψηλές τιμές  στην αυτοαποτελεσματικότητα για εκπαιδευτικές 

στρατηγικές (Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10:Συντελεστές παλινδρόμησης για την στατιστική πρόβλεψη των παραγόντων της συμπερίληψης από 

δημογραφικούς και παράγοντες αυτοαποτελεσματικότητας. 

 

Προβλεπόμενες 

μεταβλητές: 

Σωματική 

αναπηρία 

Προβλήματα στη 

σχολική επίδοση 

Προβλήματα 

συμπεριφοράς 

Κοινωνικές 

δυσκολίες 

Ανεξάρτητες μεταβλητές 
Βήμα 

(ΔR2) 
Β 

Βήμα 

(ΔR2) 
β 

Βήμα 

(ΔR2) 
Β 

Βήμα 

(ΔR2) 
β 

Φύλο -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Ηλικία -- -- -- -- -- -- -- -- 

Αριθμός παιδιών -- -- -- -- -- -- -- -- 

Προϋπηρεσία -- -- -- -- -- -- -- -- 

Συνάφεια με Ειδική Αγωγή 1(0,07) 0,20* 1(0,14) 0,38*** 1(0,06) 0,24** -- -- 

Επαφή με ΑμεΑ στην 

οικογένεια 
-- -- 

-- -- -- 
-- -- -- 

Επαφή με ΑμεΑ σε φιλικό 

περιβάλλον 
-- -- 

-- -- -- 
-- -- -- 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικών στρατηγικών 

-- -- -- -- -- -- 1(0,06) 0,24* 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

στη διαχείριση τάξης 

3(0,05) ‒0,30* -- -- -- -- -- -- 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

στην εμπλοκή των μαθητών 

2(0,09) 0,50*** -- -- -- -- -- -- 

 R2 = 0,21 R2 = 0,14 R2 = 0,06 R2 = 0,06 

Σημείωση: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001. Η συνάφεια, ως προς την απασχόληση, με την ειδική αγωγή είχε 

την τιμή 1 και η μη συνάφεια είχε την τιμή 0. 

 

3. Συμπεράσματα  

Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τη θετική συσχέτιση της αποδοχής ενός συμπεριληπτικού κλίματος, 

με την υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Όσο περισσότερο οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, τόσο περισσότερο αποδέχονται 

στις συνήθεις τάξεις παιδιά με ΕΕΑ ή/ή και αναπηρία (Sharma, Loreman, & Forlin, 2012). 

Ο τύπος και η ένταση της αναπηρίας, φάνηκε να επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

ισότιμη συνεκπαίδευση ζήτημα που συμφωνεί με ανάλογες έρευνες (βλ. Αvramidis & Norwich, 2002). 

Τα παιδιά με ήπια κοινωνικά ελλείμματα, φαίνεται να γίνονται  πιο αποδεκτά από τους 

εκπαιδευτικούς και να ακολουθούν σε αποδοχή οι μαθητές με σωματική αναπηρία. Εκείνοι οι τύποι 

δυσκολιών στους οποίους οι εκπαιδευτικοί ήταν λιγότερο ευνοϊκά προσκείμενοι, ήταν τα παιδιά με 

ποικίλα προβλήματα συμπεριφοράς και έντονες μαθησιακές δυσκολίες, κάτι που επιβεβαιώνεται και 

από προηγούμενες έρευνες των Avramidis & Kalyva (2007), καθώς και Koutrouba, Vamvakari, και 

Steliou (2006). Μοιάζει οι εκπαιδευτικοί να αποδέχονται τη διαφορετικότητα που πηγάζει από την 

αναπηρία και τις ΕΕΑ, αλλά να δυσκολεύονται να διαχειριστούν συμπεριφορές που ξεφεύγουν 

έντονα της τυπικής νόρμας. Συμπεριφορές συγκεκριμένα, που προκαλούν διάσπαση της προσοχής 

της τάξης, φέρνουν σε αμηχανία τους εκπαιδευτικούς και εκθέτουν τους ίδιους μπροστά στην 

υπόλοιπη τάξη, δυσκολεύοντας έτσι τη διαχείριση και διαταράσσοντας το κλίμα.  
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Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, τείνουν 

να καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια να εντάξουν μαθητές με μειωμένη απόδοση. Με σκοπό 

δε να το πετύχουν χρησιμοποιούν διαφοροποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση (differentiated 

instruction), με εκπαιδευτικό υλικό και περιβάλλον, καθώς και μαθησιακή διαδικασία περισσότερο 

προσαρμοσμένα στις ξεχωριστές δυνατότητες και ανάγκες των ξεχωριστών μαθητών τους 

(Μουταβελής, 2011). 

Επιπρόσθετα, παλαιότερες έρευνες (π.χ. Τsakiridou & Polyzopoulou,2014) εμφάνιζαν ότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί, δε διέθεταν ιδιαίτερα υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας. Αντίθετα, η 

παρούσα μελέτη δεν ανέδειξε διαφορές ως προς το φύλο, θέμα που είναι ερμηνεύσιμο. Το φύλο δεν 

καθιστά κάποιον με μεγαλύτερη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, κυρίως στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Η ενδεχόμενη αντίθετη άποψη σχετίζεται ίσως με στερεοτυπικές αντιλήψεις, 

πεπερασμένες για την εποχή μας. Αναμένεται, σε γενικές γραμμές, στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί 

ανεξάρτητα από το φύλο τους, να βιώνουν στρες λόγω της απαιτητικότητας της  συμπεριληπτικής 

διαδικασίας, της πολυπλοκότητας των θεμάτων και, συχνά, της απουσίας ικανοποιητικής 

υποστήριξής τους. 

Επιπλέον, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τον φόβο του αγνώστου, γίνονται αδιάφοροι και 

ίσως αρνητικοί απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους. Αυτό σχετίζεται ταυτόχρονα με την 

αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος την παρούσα χρονική στιγμή, να παρέχει άμεση και 

αποτελεσματική υποστήριξη στις ανάγκες που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα του κάθε 

μαθητή ξεχωριστά (Μουταβελής, 2012). Έτσι, μπορεί να ερμηνευτεί το επαναλαμβανόμενο (βλ. 

Coutsocostas & Alborz, 2010) και εδώ εύρημα, όπου η προηγούμενη εμπειρία σε Ειδική Αγωγή ή η 

εξειδίκευση σε αυτήν, ενδυνάμωνε περαιτέρω τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους κάνοντάς τους να 

υποστηρίζουν περισσότερο τη συμπερίληψη. Η παρούσα μελέτη συνηγορεί με προηγούμενες (π.χ. 

Avramidis & Norwich, 2002· Romi & Leyser, 2006). Οι εκπαιδευτικοί που έχουν προηγούμενη, 

βιωματική γνώση και προσωπική εμπειρία με άτομα με ΕΕΑ ή/ή και αναπηρία στο σχολικό ή  στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον, έχουν θετικότερη στάση ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών. Ως 

συνεπαγωγή θα μπορούσε να ειπωθεί ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας 

ανατροφοδοτούμενος κύκλος συμπεριφορών. Εφόσον οι μαθητές με ΕΕΑ ή/ή και αναπηρία, 

βρίσκονται όλο και περισσότερο σε πλαίσια συμπερίληψης στα γενικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί με 

το πέρασμα του χρόνου θα αυξάνουν τις άμεσα βιωματικές, θετικές τους εμπειρίες, θα αυξάνουν τις 

διδακτικές στρατηγικές τους, θα βελτιώνουν έτσι την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, την 

αποδοχή τους στην αναπηρία, καθώς και την ίδια τη συμπερίληψη.  
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Περίληψη  

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί ένα μεθοδολογικό μοντέλο το οποίο εστιάζει στην αξιοποίηση 

της δημιουργικής γραφής, ως εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να εντοπίσει, να 

αναδείξει, να «θεραπεύσει» και να «προλάβει» καταστάσεις ενδοσχολικής βίας και 

εκφοβισμού, ευαισθητοποιώντας και ενεργοποιώντας την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Οι 

μαθητές/-τριες, συνδυάζοντας την προυπάρχουσα εμπειρική γνώση τους για τη σχολική ζωή 

με τις γνώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, 

προσεγγίζουν σε ένα συνεργατικό, διερευνητικό περιβάλλον το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού με δημιουργικό τρόπο. Ειδικότερα, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

μαθητές/-τριες συμπληρώνουν φύλλα εργασίας που εμπεριέχουν πολυσχιδείς 

δραστηριότητες (ακροστιχίδα, ημερολόγιο, τάνκα, κ.α.) οι οποίες  τους οδηγούν στην αντίληψη 

και κατανόηση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, προσανατολίζοντάς τους 

παράλληλα στην υιοθέτηση «υγιών» στάσεων ζωής. Μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

δραστηριοτήτων οι εμπλεκόμενοι σε ατομικό επίπεδο, οδηγούνται, βελτιώνοντας την 

αυτοεικόνα τους, στην ανακάλυψη  και στην κατάκτηση αφηγηματικών δεξιοτήτων για την 

έκφραση των απόψεων και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους και σε ομαδικό επίπεδο 

στην επικοινωνία, στην ανταλλαγή απόψεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Η 

σχεδιασθείσα δράση, συνοδευόμενη από εκτεταμένη διάχυση των αποτελεσμάτων της, 

προτείνεται να υλοποιηθεί στην Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του 

Εκφοβισμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: δημιουργική γραφή, ενδοσχολική βία, εκφοβισμός, σχολική καινοτομία  

 

1. Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο με παραβατικά χαρακτηριστικά που απασχολεί 

την παγκόσμια σχολική κοινότητα. Μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1978 στις Σκανδιναβικές 

χώρες από τον Νορβηγό καθηγητή D.Olweus. Αφορμή για τη συγκεκριμένη μελέτη αποτέλεσε 

η αυτοκτονία τριών νεαρών αγοριών, τα οποία υφίσταντο από συμμαθητές/-τριές τους, στον 

χώρο του σχολείου, συνεχή εκφοβισμό (Olweus,1994, Τζώρτζη, 2016). Σύμφωνα με τον αρχικό 
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ορισμό που δόθηκε από τον προαναφερθέντα ερευνητή, ως σχολικός εκφοβισμός νοείται η 

κατάσταση κατά την οποία «ένα παιδί εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό διάστημα σε 

αρνητικές ενέργειες, εκ μέρους ενός ή περισσότερων μαθητών» (Olweus, 1994: 1173). 

Συναντάται σε διάφορες μορφές: Άμεσος (σωματικός, λεκτικός), έμμεσος (συναισθηματικός 

εκφοβισμός), σεξουαλικός, ρατσιστικός και ηλεκτρονικός (Slonje & Smith, 2008). Συνήθως 

αφορά σε μεγάλο μέρος μιας σχολικής κοινότητας, γιατί στα περιστατικά ενδοσχολικής βίας 

δεν εμπλέκονται μόνο ο θύτης και το θύμα (Lagerspetz et al, 1982). Παράλληλα, εμπλέκονται 

και οι παρατηρητές/συμμαθητές οι οποίοι, επειδή διακατέχονται από τον φόβο ενδεχόμενης 

θυματοποίησής τους, μένουν συνήθως αμέτοχοι, όσοι συνομήλικοι γνωρίζουν το θέμα αλλά 

το αποκρύπτουν, οι εκπαιδευτικοί κι οι γονείς. Σημειώνεται ότι τα πλέον ευάλωτα υποψήφια 

θύματα συνιστούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, επειδή απαξιώνουν τον εαυτό τους και 

συνακόλουθα διαμορφώνουν κακή αυτοεικόνα (Κολιάδης, 2006). Οι ερευνητές έχουν 

διαπιστώσει (Αντωνίου & άλλοι, 2013) ότι για την εκδήλωση της νεανικής επιθετικότητας 

αλληλεπιδρούν ατομικοί και περιβαλλοντικοί παραγόντες, που εντοπίζονται εντός και εκτός 

του σχολικού χώρου. Συγκεκριμένα πρόκειται για χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

παιδιών, τις επικρατούσες στο οικογενειακό και στο σχολικό τους περιβάλλον συνθήκες και το 

εκάστοτε υφιστάμενο αξιακό κοινωνικό πλαίσιο (Cowie & Jennifer, 2008). 

Αν και έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα/προγράμματα για την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού (DAPHNE III, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. «Stop στην ενδοσχολική βία», παρεμβάσεις που διέπονται 

από το σκεπτικό της Επανορθωτικής ή Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης (Αρτινοπούλου, 2010) 

κλπ), αναμφισβήτητα η πρόληψη αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή, δεν 

περιορίζεται στην ενημέρωση της σχολικής κοινότητας, αλλά δύναται να εμπεριέχει και 

βιωματικές τεχνικές, που συντελούν στην ανάπτυξη της ομαδικότητας και της συνεργασίας και 

οδηγούν στην ανάδειξη λανθανουσών και στην καλλιέργεια αναγνωρισμένων δεξιοτήτων, 

προκειμένου να ενδυναμωθεί η αυτοεκτίμηση /αυτεπάρκεια (Kokkinos & Kipritsi, 2012) 

του/της μαθητή/-τριας και να κατακτηθεί η ενσυναίσθηση (Dautenhahn, & all, 2007). 

Ο «Συνήγορος του Παιδιού» (2010) προτείνει ορισμένες «καλές πρακτικές», που απορρέουν 

από διεξαχθείσα έρευνα και οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στα ελληνικά σχολεία για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Μεταξύ των άλλων προτείνονται η 

δημιουργία καλού σχολικού κλίματος και η υλοποίηση δραστηριοτήτων και βιωματικών 

εργαστηρίων καλλιέργειας και ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων και των συνεργατικών 

σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας.  

Με έναυσμα τα παραπάνω και με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο 

σχολείο (6η Μαρτίου) σχεδιάστηκε η υπό παρουσίαση δράση, η οποία αξιοποιεί ως 

καινοτόμο/ εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας τη 

δημιουργική γραφή. Κι αυτό, γιατί η δημιουργική ικανότητα η οποία παγιώνεται με το πέρας 

της εφηβικής ηλικίας (Karwowski 2015), και στην κινητοποίηση της οποίας στοχεύει η 

δημιουργική γραφή, επιτρέπει στο άτομο να αξιοποιεί μια σειρά από πολύπλοκες διεργασίες, 

όπως είναι ο κριτικός συλλογισμός, η γνωστική ευελιξία, η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα 

σκέψη, επιτυγχάνοντας να δώσει καινοτόμες λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα (Sternberg, 

2017). Μέσω των κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων και της κατάκτησης των τεθέντων 

στόχων ενισχύονται η αυτοεικόνα των μαθητών, η ενσυναίσθηση και η «δημιουργική τους 
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αυτεπάρκεια» (Stajkovic & Luthans, 1998). Η δράση αυτή, που στηρίζεται στην ατομική και στη 

συνεργατική μαθησιακή διαδικασία ξεφεύγει από τα τετριμμένα σχολικά προγράμματα της 

μετωπικής διδασκαλίας και της εγκυκλοπαιδικής ενημέρωσης από ειδικούς και συμβάλλει στη 

δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος, κατάσταση που αποτρέπει την εκδήλωση επιθετικής 

συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου (Τρίγκα-Μερτίκα, 2015: 53). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η δημιουργική γραφή στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η δημιουργική γραφή είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος που προσεγγίζει με 

βιωματικό τρόπο τον λόγο και τις δυνατότητές του, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση 

(Πασσιά & Μανδηλαράς 2001). Οι σημασίες που δίνονται στον όρο είναι ποικίλες, π.χ. «πεδίο 

συγγραφικών δραστηριοτήτων, τέχνη της λογοτεχνικής συγγραφής, βιωματική εκπαιδευτική 

μέθοδος για τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής, μορφή ψυχικής εκτόνωσης και τρόπος 

ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης» (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη, Κωτόπουλος, 2013). 

Αναμφισβήτητα, η δημιουργική γραφή εισάγει μια καινοτόμο αντίληψη στη διδασκαλία. Μέσα 

από τη συγκεκριμένη βιωματική μέθοδο οι μαθητές/-τριες δέχονται ποικίλα ερεθίσματα, 

ενισχύοντας την ικανότητά τους για τη διατύπωση συλλογισμών. Επεξεργάζονται και 

αξιοποιούν το γλωσσικό τους εργαλείο, τα βιώματα, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους για να 

αποτυπώσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και παρεμβαίνουν γλωσσικά στην 

αναδιήγηση, στην ερμηνεία και στην αποδοχή ή στην απόρριψη των συμβάντων, που 

αποτυπώνουν. Η δημιουργική γραφή συνδέεται άμεσα με την έννοια της δημιουργικότητας 

(Καρακίτσιος, 2012), γιατί με τρόπο βιωματικό βοηθά τους/τις μαθητές/-τριες να 

απελευθερώσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις και να προχωρήσουν στη συγγραφή των 

δικών τους κειμένων (Πασσιά & Μανδηλαράς 2001), παρουσιάζοντας τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους με ένα ευφάνταστο, συχνά μοναδικό και ποιητικό τρόπο (Κοτρωνίδου, 

2012).  

Σύμφωνα με τον Κωτόπουλο (2012), «η Δημιουργική Γραφή μπορεί να διδαχθεί, αλλά και να 

διδάξει, καθώς διαθέτει μια πληθώρα από εκπαιδευτικές τεχνικές αλλά και γνώσεις, κάνοντας 

έτσι την γραφή πιο κοινωνική, (μπορεί να της προσδώσει και έναν ψυχοθεραπευτικό ρόλο), 

ξεφεύγοντας από κάθε είδους κλασσικής, μοναχικής και λογικής διαδικασίας». Αποτελεί μία 

δημιουργική διαδικασία που στοχεύει στην ανάπτυξη των συγγραφικών δεξιοτήτων των 

μαθητών/-τριών, στη διεύρυνση των γνώσεών τους και στην ανάπτυξη της ικανότητας  για τη 

σύνθεση των προσωπικών τους εμπειριών μέσω των γνώσεων που αποκτούν στην καθημερινή 

τους ζωή. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν να σκέφτονται και να δρουν ως 

ενεργοί πολίτες και επιπλέον συναισθάνονται τις φοβίες, τις ανησυχίες αλλά και τους 

προβληματισμούς των ιδίων και των συμμαθητών τους (ενσυναίσθηση).  

2.2. Δημιουργική γραφή και ΤΠΕ 

Είναι γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, μπορεί να αποτελέσει μοναδικό εργαλείο 

γνώσης για τους μαθητές/-τριες (Οικονόμου, 2018) και να ενισχύσει την εμπλοκή τους στην 

ψηφιακή αφήγηση. Αυτό συμβαίνει γιατί η χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, 

συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, συννεφόλεξων κ.ά. καθώς 
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προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία. Μ’ αυτό τον τρόπο, η διδασκαλία γίνεται βιωματική και 

οι μαθητές/-τριες δύνανται να διατυπώσουν συλλογισμούς, να εκφράσουν τη κριτική τους 

άποψη, να θέσουν ερωτήματα, καθώς επίσης να αφηγηθούν με δημιουργικό τρόπο γεγονότα 

που πηγάζουν από τη καθημερινή ζωή τους. Σύμφωνα με την Αποστολίδου (2012) «η 

κατασκευή ψηφιακών ιστοριών αποτελεί μια δραστηριότητα που μπορεί να καλλιεργήσει 

ταυτόχρονα τον ψηφιακό, τον τεχνολογικό, τον οπτικό και τον πληροφοριακό γραμματισμό».  

2.3. Σκοπός 

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην παρουσίαση/κατανόηση του φαινόμενου του Σχολικού 

Εκφοβισμού και των διαστάσεών του στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα και αποτελ εί 

μια μαθησιακή διαδικασία που απέχει από την τυποποιημένη, εργαλειακή σχολική γνώση και 

κουλτούρα. Και αυτό συμβαίνει γιατί η γνώση οικοδομείται με την αυτενέργεια, την πηγαία 

δημιουργία και την «επιστράτευση» της φαντασίας των μαθητών/-τριών που βρίσκουν τη 

διέξοδο να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα, ανασύροντας παράλληλα στην επιφάνεια 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, που δίσταζαν να αποκαλύψουν.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και ψηφιακής 

αφήγησης, που τροφοδοτούν τη δημιουργικότητα των μαθητών και κινητοποιούν την εφηβική 

φαντασία. Οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση, στην ενημέρωση και 

στη λήψη απόφασεων των μαθητών της Β/θμιας Εκπ/σης απέναντι στο φαινόμενο της 

ενδοσχολικής βίας. Εν κατακλείδι, η παρούσα προσπάθεια επιχειρεί να δείξει ότι η φαντασία, 

η δημιουργικότητα και η αυτενέργεια του/της μαθητή/-τριας δεν είναι απλώς πηγές έκφρασης, 

αλλά και ιδανικοί τρόποι παιδείας και εκπαίδευσης.  

2.4. Στόχοι 

• Να ευαισθητοποιηθούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας σχετικά με το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού και να συμβάλλουν στην ουσιαστική μείωσή του στο σχολείο.  

• Να γνωρίσουν πως η βία δεν εκδηλώνεται μόνο μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

• Να εκπαιδευτούν στην εξωτερίκευση και στη διαχείριση των συναισθημάτων τους και να 

αποδυθούν τον ρόλο του παθητικού παρατηρητή, αποκτώντας σταδιακά το υπόβαθρο 

για την εξέλιξή τους σε μελλοντικούς ενεργούς πολίτες.  

• Να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους, τον αλληλοσεβασμό και την 

ενσυναίσθηση (Goleman, 2011) καθώς και την ικανότητα της συνεργασίας. 

• Να καλλιεργήσουν την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητά τους, αναπτύσσοντας 

παράλληλα την κριτική τους σκέψη.  

• Να αναδείξουν τις προφορικές και τις γραπτές τους δεξιότητες, συνθέτοντας διάφορα 

κειμενικά είδη με προσωπικό ύφος και ενεργοποιώντας γνωστικές και συναισθηματικές 

διαδικασίες. 

• Να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς λόγους, μυούμενοι παράλληλα στον 

ψηφιακό γραμματισμό. 

• Να απελευθερώσουν τη φαντασία τους και να την αξιοποιήσουν στη δημιουργία 

διαφόρων κειμενικών ειδών. 
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2.5. Μεθοδολογία  

Η περιγραφόμενη δράση στηρίζεται στη λειτουργία της ομάδας και στην ανάπτυξη σχέσεων 

μεταξύ των μελών της, ως μοναδικών συνεργαζόμενων ατόμων. Ο/η εμψυχωτής/-τρια 

αξιοποιεί ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας (ελεύθερο συνειρμό, προσομοίωση, μελέτες 

περίπτωσης, κλπ) και λειτουργικά φύλλα εργασίας, διευκολύνει τους/τις μαθητές/-τριες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και διαμορφώνει το αρχικό κλίμα  λειτουργίας της ομάδας. 

Συγκεκριμένα, καθοδηγεί τους/τις μαθητές/-τριες να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από 

συγκεκριμένα φύλλα εργασίας, ώστε να καταστούν ικανοί να εκφράσουν τις απόψεις και τα 

βιώματά τους, πάνω στο θέμα της ενδοσχολικής βίας.  

2.6. Ενδεικτικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 

i. Ακροστιχίδα: Η ακροστιχίδα είναι μια μορφή ποιήματος  όπου τα άκρα των στίχων του –το 

αρχικό ή το τελικό τους γράμμα– σχηματίζουν καθέτως μια ολοκληρωμένη λέξη ή φράση, η 

οποία συνδέεται νοηματικά με το ποίημα και  συνήθως αποτελεί και τον τίτλο του. 

Δημιουργήστε ένα κείμενο-ποίημα, αφού πρώτα ορίσετε τη λέξη  που θα εμφανίζεται κάθετα, 

επιλέγοντας ανάμεσα στις λέξεις: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΘΥΤΗΣ, ΘΥΜΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ. Παραδείγματα: 

Συμβαίνει στο σχολείο μου συχνά 

Χα Χα! Γελούν ειρωνικά 

Όταν στο προαύλιο μπω 

Λύση ψάχνω μάταια να βρω 

Ίσως κάποτε στην παρέα τους να μπω 

Κατανόηση και αποδοχή να βρω 

Ομάδα να γίνουμε 

Συγκρούσεις και βία να αποφύγουμε.  

 

Ειρωνεία, πειράγματα και ύβρεις 

Καταρρακώνουν την ψυχή 

Φόβο και μίσος προκαλούν. 

Ο όρος Βία ενδοσχολική 

Βεβαίως πρέπει να εξαλειφθεί. 

Ιδανικό είναι ένα σχολείο χωρίς 

Σπρωξίματα, αγκωνιές, γροθιές και 

κλοτσιές, 

Μαζί όλοι μια αγκαλιά 

Όχι στην απομόνωση και στη μοναξιά 

Στη γωνία να μην κλαίει κανένα παιδί!  

 

Παρατηρείς ανέκφραστος 

Αθώος συνωμότης  

Ρίχνεις τα μάτια σου πάνω μου 

Αφύσικη κρύβεις ηρεμία 

Τρόμος άραγε σε κρατά; 

Ή μήπως αδιαφορία; 

Ρίγη νιώθω στο κορμί 

Ηθελημένα μάλλον αδιαφορείς 

Τα χέρια μου σου απλώνω 

Ήρεμα με απωθείς 

Στα μάτια σε καρφώνω. Ένοχος είσαι 

και εσύ! 

 

 

Θηρίο πληγωμένο 

Υγρά μάτια, τρομαγμένα 

Μισεί το σχολειό 

Ανασαίνει βαριά.  

 

Θηρίο γίνεται 

Ύβρεις μοιράζει  

Τίποτε δεν τον φρενάρει 

Ηγέτης θέλει να ’ναι 

Σκληρός χωρίς ψυχή. 
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ii. Αυτόματη γραφή: Σας δίνονται λέξεις κλειδιά σχετικές με τον σχολικό εκφοβισμό (π.χ. 

εκφοβισμός, κακοποίηση, αυτοεκτίμηση κ.ά.). Εκφράστε τα συναισθήματά σας, αξιοποιώντας 

την τεχνική της αυτόματης γραφής λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτόματη γραφή είναι ένας 

τρόπος γραφής κατά τον οποίο η σκέψη εκφράζεται ελεύθερα και αυτόματα, χωρίς εμπόδια 

και περιορισμούς από τους κανόνες της λογικής. 

iii. Δημιουργία τάνκα: Το τάνκα είναι ένα ποίημα 5 στίχων, 31 συλλαβών, διατεταγμένων σε 2 

στροφές: 5/7/5 και 7/7. Γραφόταν από δύο συνήθως ποιητές σαν παιχνίδι: ο ένας έγραφε τις 

τρεις πρώτες σειρές, ο άλλος του απαντούσε με τις δυο τελευταίες (Θεοφανοπούλου, 1986). 

Γράψτε ένα τάνκα, εκφράζοντας βιώματα και συναισθήματα από τη σχολική σας ζωή. π.χ.:  

• Βία σχολική/καθημερινά τη ζω/ φοβάμαι πολύ./Τον φόβο τώρα διώξε/μίλησε ελεύθερα. 

• Έχεις ευθύνη/μίλα μην φοβάσαι πια/μπορείς και εσύ./Φοβάμαι και δεν μπορώ/την 

κακία τους μισώ. 

• Βία μην ασκείς/συναισθήματα μίσους/μην τα προκαλείς/παιδί που εκφοβίζει/πάντα 

πόνο σκορπίζει. 

iv. Σύνθεση επιστολής ή e-mail: Να συντάξετε μια επιστολή ή ένα e-mail συγγνώμης προς έναν 

συμμαθητή /-τριά σας, που τον/την έχετε κοροϊδέψει στον χώρο του σχολείου. 

v. Ψηφιακή αφήγηση ή πολυμεσική παρουσίαση: Δημιουργήστε μια ψηφιακή αφήγηση με το 

Digital storyteller ή μια πολυμεσική παρουσίαση με το PREZI με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. 

vi. Δημιουργία Μονολόγου: Γράψτε τον μονόλογο ενός παιδιού που αντιμετωπίζει σχολική βία. 

vii. Δημιουργία διήγηματος ή ποιήματος: Διαβάστε επτά αληθινές ιστορίες εκφοβισμού στον 

παρακάτω ιστότοπο https://www.lifo.gr/articles/society_articles/126934/7-istories-efivon-

stin-ellada-poy-ypestisan-mpoylingk-kai-tis-perigrafoyn-etsi-opos-tis-ezisan. Στη συνέχεια 

γράψτε ένα διήγημα ή ένα ποίημα σχετικό με μία από αυτές.  

viii. Με αφορμή πίνακες ζωγραφικής: α) Παρατηρήστε τον πίνακα της Emily Shanks «Νέο 

κορίτσι στο σχολείο» (1892) στον ιστότοπο 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emily_Shanks_Newcomer_at_School.jpg. Με 

έναυσμα τον πίνακα βάλτε φωνές στα στόματα των προσώπων και προσπαθήστε να 

αναπαραστήσετε λεκτικά τη σκηνή που διαδραματίζεται. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα 

συνεφόλεξο με τα συναισθήματα των προσώπων που απεικονίζονται.  

β) Το 1861 ο Friedrich Edouard Meyerheim (1808-1878), δημιούργησε τον πίνακα «Μαθητές 

παρακολουθούν ένα αγόρι να κλαίει». Παρατηρήστε τον πίνακα 

http://prasinasporakia.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html, καταγράψτε τις 

αντιδράσεις των παρατηρητών και εξηγήστε στον θεατή της σκηνής, γιατί ο μικρός μαθητής 

κλαίει, γράφοντας το δικό σας κείμενο. 

γ) Στον πίνακα του Έντβαρτ Μουνκ (1863-1944), The Scream, 1895 https://www.catisart.gr/to-

synaisthima-sti-zografiki-entvart-moynk-1863-1944-the-scream-1895/ κυριαρχεί η εικόνα ενός 

ανθρώπου που κρατάει το πρόσωπό του, καθώς κραυγάζει. Υποθέστε ότι ο εικονιζόμενος είναι 

θύμα σχολικού εκφοβισμού και δημιουργήστε την ιστορία που τον οδήγησε στην έκφραση 

αυτής της απόγνωσης. Εναλλακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε μια ψηφιακή αφίσα με θέμα 

«Κραυγή στον χώρο του σχολείου». 

https://www.lifo.gr/articles/society_articles/126934/7-istories-efivon-stin-ellada-poy-ypestisan-mpoylingk-kai-tis-perigrafoyn-etsi-opos-tis-ezisan
https://www.lifo.gr/articles/society_articles/126934/7-istories-efivon-stin-ellada-poy-ypestisan-mpoylingk-kai-tis-perigrafoyn-etsi-opos-tis-ezisan
https://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Shanks
http://prasinasporakia.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html
https://www.catisart.gr/to-synaisthima-sti-zografiki-entvart-moynk-1863-1944-the-scream-1895/
https://www.catisart.gr/to-synaisthima-sti-zografiki-entvart-moynk-1863-1944-the-scream-1895/
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ix. Με αφορμή ένα ποίημα: Το ποίημα της Κάθλιν Καϊτ «Συμβαίνει Κάθε Μέρα» αναφέρεται 

στον σχολικό εκφοβισμό: Κάθε φορά που μιλώ, κάποιος με μισεί,/Κάθε φορά που απαντούν, 

πρέπει ξανά να συγχωρέσω,/Κάθε φορά που ακούω, καταπιέζω το θυμό μου, /Κάθε φορά που 

τους ακούω, σκουπίζω βιαστικά τα δάκρυά μου,/Όπου και αν πάω, είμαι το ανώνυμο θύμα./ 

Όπου και αν κρυφτώ, με βρίσκουν ξανά./Κάθε φορά που με βλέπουν, βάζω το χαρούμενο 

προσωπείο μου, /Κάθε φορά που με αφήνουν, τα δάκρυα τρέχουν ασταμάτητα στα μάγουλά 

μου./Κάθε βράδυ όταν κοιμάμαι, ονειρεύομαι τον απρόσωπο τρόμο,/Κάθε μέρα που ζω, 

εύχομαι να σταματούσα να υπήρχα». Το παιδί θύμα του μπούλινγκ κατάφερε να αντιδράσει 

και βγήκε νικητής από την περιπέτεια. Αφού διαβάσετε το ποίημα, αντικαταστήστε τις λέξεις 

που έχουν υπογραμμιστεί με άλλες, που έχουν θετική σημασία και δημιουργήστε μια 

αισιόδοξη εκδοχή του ποιήματος.  

x. Το «ασπρόμαυρο» ποίημα: Δημιουργήστε ένα ποίημα «ασπρόμαυρο», που με τα αρχικά 

γράμματα των στίχων του θα σχηματίζεται η λέξη «σχολικός εκφοβισμός». Στο μαύρο μέρος 

αναφερθείτε στα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί ο σχολικός εκφοβισμός και στο άσπρο 

στα απορρέοντα από την αντιμετώπισή του συναισθήματα.  

ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ 

Σιωπηλός τη μέρα μου περνώ 

Χωρίς κανέναν ενθουσιασμό 

Οι συμμαθητές μου με κοροϊδεύουν 

Λύπη την καρδιά μου πλημμυρίζει 

Ικανός νιώθω πως δεν είμαι παρέα 

να βρω 

Κουράστηκα αγάπη να μην βρίσκω 

Ούτε φιλαράκια που τόσο λαχταρώ 

Σκυμμένος σε μιαν άκρη το δράμα 

μου ζω. 

 

Επιτέλους ένα στήριγμα βρήκα 

Κάποιος με βοήθησε να αντιδράσω 

Φτερά φύτρωσαν στους ώμους μου 

Όνειρα άρχισα πάλι να κάνω 

Βαρίδια δεν υπάρχουν πια μέσα μου.  

Ίσως όλα εφιάλτης να ήταν 

Στηρίζομαι στα πόδια μου πια 

Μόνιασα με τον εαυτό μου και τους 

γύρω μου 

Όντως ξεπέρασα τους φόβους μου 

Στην αντίπερα όχθη πέρασα. 

 

xi. Με αφορμή ένα βιντεοκλίπ: Παρακολουθήστε το βιντεοκλίπ του τραγουδιού Για σένα που 

λατρεύω (Stavento) https://www.getgreekmusic.gr/tragoudia-kata-bullying-sholikou-

ekfovismou/ και αφηγηθείτε με δικά σας λόγια την ιστορία, που διαδραματίζεται στον χώρο 

του σχολείου. Γράψτε με τη μορφή συνθημάτων τα μηνύματα που πηγάζουν από την ιστορία 

του «φρικιού» και την αντίδρασή του.  

xii. Με αφορμή ένα τίτλο εφημερίδας: Διαβάστε τον τίτλο άρθρου εφημερίδας «Θέλω να 

πεθάνω, δεν υπάρχει πια λόγος να ζω»: Σοκάρει το γράμμα μαθήτριας που έπεσε θύμα 

bullying…https://www.iefimerida.gr/news/192698/thelo-na-pethano-den-yparhei-pia-logos-

na-zo-sokarei-gramma-mathitrias-poy-epese-thyma. Υποθέστε ότι είστε δημοσιογράφοι και 

https://www.getgreekmusic.gr/tragoudia-kata-bullying-sholikou-ekfovismou/
https://www.getgreekmusic.gr/tragoudia-kata-bullying-sholikou-ekfovismou/
https://www.iefimerida.gr/news/192698/thelo-na-pethano-den-yparhei-pia-logos-na-zo-sokarei-gramma-mathitrias-poy-epese-thyma
https://www.iefimerida.gr/news/192698/thelo-na-pethano-den-yparhei-pia-logos-na-zo-sokarei-gramma-mathitrias-poy-epese-thyma
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συναντάτε τη μαθήτρια ένα χρόνο μετά τις δηλώσεις της. Να της πάρετε μια συνέντευξη 

αναφορικά με τα προηγηθέντα της συγκεκριμένης δήλωσης και την κατάληξη της ιστορίας.  

xiii. Με αφορμή μια ιστορία: α) Στον ιστότοπο http://1gym-

sykeon.thess.sch.gr/katateixh/?p=122 παρατίθενται μικρές ιστορίες από περιστατικά σχολικής 

βίας που μπορεί να συμβούν σ’ ένα σχολείο. Σας θυμίζει κάποιο από τα αναγραφόμενα 

περιστατικά, κάτι ανάλογο από τη σχολική καθημερινότητά σας; Αν ναι, υπάρχει/ουν 

κάποιος/κάποιοι από τους περιγραφόμενους πρωταγωνιστές (θύτες ή θύματα) που 

αναγνωρίζετε και τους έχετε συναντήσει στο σχολικό ή στο ευρύτερο περιβάλλον σας; 

Περιγράψτε τα βιώματά σας από τη γνωριμία και τον συγχρωτισμό μαζί του/της.  

β) Διαβάστε το απόσπασμα από την «Αστραδενή» (Φακίνου Ε.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-

empl/index04_04.html και γράψτε: α) ένα ημερολόγιο μίας εβδομάδας για τα γεγονότα που 

προβληματίζουν την ηρωίδα στο νέο της σχολείο και β) μια επιστολή προς τη δασκάλα στην 

οποία να επισημαίνετε τα λάθη της συμπεριφοράς της προς τη νέα σας συμμαθήτρια και γ) 

μία ανακοίνωση/επίπληξη στην τάξη σας για τον λεκτικό εκφοβισμό που υφίσταται λόγω του 

περίεργου ονόματός της η ηρωίδα.  

 

3. Aξιολόγηση  

Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί έξι διδακτικές ώρες και η όλη δράση υφίσταται σε 

αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. Η αρχική αξιολόγηση γίνεται μέσω κατάλληλα 

διαμορφωμένου σύντομου ερωτηματολογίου που ανιχνεύει το επίπεδο των συμμετεχόντων 

αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό (Χατζηδήμου, 2007:302). Η διαμορφωτική αξιολόγηση 

στηρίζεται στα πέντε στάδια/στρατηγικές, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους (William & 

Thompson, 2007). Συγκεκριμένα στο αρχικό στάδιο οι μαθητές/-τριες κατανοούν το θέμα και 

προσδιορίζουν μαζί με τον/την εκπαιδευτικό τους στόχους, που αποσκοπούν να κατακτήσουν, 

μέσω της σχεδιαζόμενης δράσης. Στη συνέχεια ακολουθούν ερωτήσεις και συζήτηση επί του 

θέματος οι οποίες στοχεύουν στην κινητοποίηση της σκέψης του/της μαθητή/-τριας και στην 

παροχή δεδομένων στον/στην εκπαιδευτικό, που θα τον/τη βοηθήσουν να σχεδιάσει τις 

τελικές ερωτήσεις/δραστηριότητες με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στα 

ενδιαφέροντά τους και να καλύπτει τα γνωστικά κενά των εκπαιδευόμενων (δύο διδακτικές 

ώρες). Στο τρίτο στάδιο και αφού υλοποηθούν οι δοθείσες δραστηριότητες σε δύο διδακτικές 

ώρες γίνεται ήπια ανατροφοδότηση εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού (Hattie & Timperley, 

2007), προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν λάθη και αστοχίες που έγιναν κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης των δραστηριοτήτων και να ενισχυθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα (Πλατσίδου, 

2010). Τέλος, οι μαθητές/-τριες προβαίνουν σε ετεροαξιολόγηση-αλληλοαξιολόγηση μέσω 

συζητησης και σε αυτοαξιολόγηση κατά την οποία αναστοχάζονται για το επίπεδο και την 

ποιότητα της εργασίας τους και κρίνουν τον βαθμό επίτευξης των αρχικά τεθέντων στόχων 

(δύο διδακτικές ώρες). Η τελική αξιολόγηση επιτυγχάνεται με ανοιχτή συζήτηση στην 

ολομέλεια της τάξης για τα αποτελέσματα της εργασίας, για τα θετικά στοιχεία και τα οφέλη 

που αποκόμισαν από την υλοποίησή της αλλά και για τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν, 

καθώς και για τυχόν προτάσεις βελτίωσης της δράσης.  

http://1gym-sykeon.thess.sch.gr/katateixh/?p=122
http://1gym-sykeon.thess.sch.gr/katateixh/?p=122
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index04_04.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index04_04.html
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Αδιάψευστος δείκτης επιτυχίας της δράσης θα είναι η αυξητική ή η πτωτική τάση κρουσμάτων 

σχολικού εκφοβισμού, που θα εκδηλωθούν στη σχολική μονάδα για το υπόλοιπο της σχολικής 

χρονιάς.  

4. Προσδοκώμενα αποτελέσματα στο σχολικό ή στο ευρύτερο περιβάλλον  

Μετά το τέλος του προγράμματος οι μαθητές/-τριες θα αντιληφθούν ότι με τη δημιουργική 

γραφή μπορούν να εκφράζονται ομαλά και ανώδυνα για θέματα, που ίσως τους φοβίζουν και 

ότι δύνανται να μετατραπούν από άφωνους θεατές των γεγονότων σε ενεργούς 

πρωταγωνιστές. Η ανάγνωση και η γραφή γίνονται δημιουργικές απασχολήσεις που τους 

βοηθούν να ανακαλύψουν τον κόσμο και να τον βιώσουν μέσα από τα δικά τους μάτια. Η 

δημιουργική γραφή βοηθά σημαντικά τους μαθητές/-τριες να συνθέσουν τις εμπειρίες ζωής 

με τις γνώσεις που αποκτούν στην εκπαίδευση και με πλοηγό τη φαντασία, να συνδυάσουν 

την ατομική εμπειρία της σχολικής ζωής με τις γνώσεις του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και 

της οικογένειας. 

Με την προαναφερθείσα δράση και τις εμπεριεχόμενες βιωματικές δραστηριότητες τους 

παρέχεται η δυνατότητα, συνδυάζοντας την εμπειρία της σχολικής ζωής με τις γνώσεις της 

τέχνης και του λόγου που αντλούν από τη Λογοτεχνία, την Πληροφορική και τα Εικαστικά, να 

εκφραστούν δημιουργικά πάνω στα θέματα της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. 

Υιοθετούν και προκρίνουν μορφές δράσης μη βίας στην ατομική και κοινωνική τους ζωή, όπως 

τον διάλογο, τη συναίνεση, τη συνεργασία και επιδεικνύουν ενδιαφέρον για διοργάνωση και 

συμμετοχή στη δράση μέσα σ’ ένα συνεργατικό περιβάλλον, συνδημιουργώντας, με τους/τις 

συμμαθητές/-τριές τους και τους καθοδηγητές εκπαιδευτικούς, χωρίς όμως να χάνουν την 

αυτενέργειά τους. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές/-τριες, ανεξάρτητα από τη μαθησιακή τους 

επίδοση, αποκτούν βήμα έκφρασης, γεγονός που τονώνει την αυτοεικόνα τους, συμβάλλοντας 

μ’ αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος μέσα στην τάξη, κατάσταση 

που από μόνη του αποτελεί φραγμό για την εκδήλωση βίαων συμπεριφορών.  

Συμπερασματικά, γίνεται κατανοητό ότι μια τέτοιου είδους προσέγγιση του θέματος του 

σχολικού εκφοβισμού μας απομακρύνει από τη στείρα μετωπική ενημέρωση από ειδικούς, 

που συνηθίζεται στα σχολεία και κινητοποιεί τους/τις μαθητές/-τριες, ώστε να ασχοληθούν 

ενεργά με το πρόβλημα και να αναπτύξουν τις προσωπικές τους άμυνες απέναντι σ’ αυτό, 

εξωτερικεύοντας σκέψεις και συναισθήματα που ανακαλούνται συνειρμικά, μέσω της 

υλοποίησης των προαναφερθεισών δρστηριοτήτων.  

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση  

Αντωνίου, Α., Ντόφη Β. & Παππά, Ο. (2013). Ο ρόλος των βιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων  

στην αιτιολογία της επιθετικής συμπεριφοράς κατά την παιδική ηλικία. Στα Πρακτικά του 

Συνεδρίου: Παιδική Ηλικία-Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές 

Διαστάσεις, 11-14 Απριλίου. Αθήνα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, σ.σ. 1102-1109. 

Αποστολίδου, Β. ( 2012). Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα ΤΠΕ: κυβερνολογοτεχνία και e-books, 

ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο. 

Ανακτήθηκε 12 Ιουλίου, 2020 από το διαδίκτυο 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf. 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf


4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

280 
 

Αρτινοπούλου, Β. (2010). Η σχολική Διαμεσολάβηση, Εκπαιδεύοντας μαθητές στη διαχείριση της βίας 

και του εκφοβισμού. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Βακάλη, Α.Π, Ζωγράφου-Τσαντάκη, Μ., Κωτόπουλος, Η.Τ. (2013). Η δημιουργική γραφή στο 

νηπιαγωγείο. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. Γερμανός, Δ. (2005). Χώρος και 

Διαδικασίες Αγωγής. Η Παιδαγωγική Ποιότητα του Χώρου. Αθήνα: Gutenberg. 

Γκότοβος, Α. (2002). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και Κοινωνική Μάθηση στο Σχολείο, 

Αθήνα: Gutenberg.  

Goleman, D. (2011). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Μτφρ. Α. Παπασταύρου. Αθήνα: Πεδίο. 

Θεοφανοπούλου, Ρ. (1986). 132 γιαπωνέζικα χαϊκού. Εισαγωγή μετάφραση και Σχόλια.  Αθήνα: 

Πρόσπερος 

Καρακίτσιος, Α. (2012). Δημιουργική γραφή: μια άλλη προσέγγιση της λογοτεχνίας ή επιστροφή της 

Ρητορικής; Ανακτήθηκε στις 29/03/2016 από http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/02-

karakitsios.pdf . 

Κολιάδης, Εμ. (2006). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική πράξη.  Αθήνα: Ιδιωτική  

Κοτρωνίδου, Δ. (2012). Δημιουργική γραφή. Στο Πρακτικά του Ελληνικού  Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 

2012, ISSN 1790 8574. 

Κωτόπουλος, Η. Τ. (2012). Η «νομιμοποίηση» της Δημιουργικής Γραφής.  Κείμενα, 15 Ανακτήθηκε 

Ιούλιος 25, 2020 από το διαδίκτυο http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/03-kotopoulos.pdf. 

Μόσχος, Γ. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού), Τσάγκαρη, Μ ., 

Μοσχοπούλου, Α. (2010). Συμπερασματικές Σκέψεις και Προτάσεις, Επιτροπή Μελέτης 

Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕΔΑΑ. 

Οικονόμου, Β. (2018). Learning and Teaching Methodology «1:1 Educational Computing» [IGI- 

10.4018/978-1-5225-3053-4.ch007]. 

Πασσιά, Α. & Μανδηλαράς Φ. (2001). Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για Παιδιά. Αθήνα: Πατάκης.  

Πλατσίδου, Μ. (2010). H εφαρμογή της επανατροφοδότησης στη διδασκαλία. Επιθεώρηση 

Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 16, 100-113. 

Τζώρτζη, Μ. (2016). Μεταπτυχιακή εργασία «Σχολικός εκφοβισμός, τρόποι και εργαλεία 

ευαισθητοποίησης στο σχολικό περιβάλλον». Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

http://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3091/%CE%A4%CE%B6%C

F%89%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B7%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE

%B1-

%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84.%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%

83%CE%B9%CE%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  . 

Τρίγκα-Μερτίκα, Ε. (2015). Σχολική Βία. Bullying-Σχολικός εκφοβισμός-θυματοποίηση- Ορόλος 

οικογένειας-σχολείου. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη. 

Χατζηδήμου, Δ. Χ. (2007). Εισαγωγή στη θεματική της διδακτικής – Συμβολή στη θεωρία και στην 

πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Αδελφών Κυριακίδη. 

 

Ξενόγλωσση 

Cowie, H. & Jennifer, D. (2008). New perspectives on bullying. Berkshire: Open University Press. 

Dautenhahn, Κ., Woods, S. N. & Kaouri, C. (2007). Bullying behaviour, empathy and imitation: An 

attempted synthesis. In C. L. Nehaniv and K. Dautenhahn (Eds.),  Imitation and Social Learning 

http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/02-karakitsios.pdf
http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/02-karakitsios.pdf
http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/03-kotopoulos.pdf
http://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3091/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B7%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84.%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3091/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B7%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84.%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3091/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B7%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84.%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3091/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B7%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84.%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3091/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B7%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84.%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y


4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

281 
 

in Robots, Humans and Animals: Behavioural, Social and Communicative Dimensions (pp. 323-

339). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

 Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-

112. Ανακτήθηκε 01 Αυγούστου, 2020 από το διαδίκτυο 

http://www.columbia.edu/~mvp19/ETF/Feedback.pdf. 

Karwowski, M. (2015). Development of the Creative Self-Concept. Creativity: Theories – Research – 

Applications, 2(2), 165-179. 

Kokkinos, C.M.,Kipritsi, E. (2012). The relationship between bullying, victimization, trait emotional 

intelligence, self-efficacy and empathy among preadolescents. Social Psychology of 

Education,15(1),41-58.  

Lagerspetz, K.M.J., Bjorkqvist, K., Berts, M. & King, E. (1982). Group aggression among school children 

in three schools. Scandinavian Journal of Psychology, 23, 45-52. 

Olweus, D. (1994). Annotation: Bullying at school - basic facts and effects of a school based 

intervention program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 1171-1190.  

Slonje, R.,& Smith, P.(2008).Cyberbullying: Another main type of bullying? Scandinavian Journal of 

Psychology, 49(2), 147–154.  

Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998). Social cognitive theory and self efficacy: Going beyond traditional 

motivational and behavioral approaches. Organisational Dynamics, 26, 62-74. 

Sternberg, R.J. (2017) Whence Creativity? The Journal of Creative Behavior, 51, 289-292.  

Wiliam D. & Thompson, M. (2007). Intergrading assessment with instruction: What will it take tomake 

it work? In C.A. Dwyer (Ed.), The future of assessment: Shaping teaching and learning(pp. 53-

82).Mahwah, NJ: Eribaum. 

  

http://www.columbia.edu/~mvp19/ETF/Feedback.pdf


4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

282 
 

Τ Α Μ Ο Υ Σ ΕΙΑ  Κ ΑΙ Ο Ι  ΛΕ Ι Τ ΟΥ ΡΓ ΙΕΣ Τ Ο Υ Σ  Σ Τ ΗΝ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥ ΣΗ  

 

Βεργέτη Αθανασία  

avergeti@otenet.gr 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 8ο ΔΣ Αργυρούπολης 

 

Χριστοπούλου Ευσταθία  

echristop64@gmail.com 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ70, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 

 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρόταση για τον τρόπο που οι λειτουργίες ενός μουσείου 

εντάσσονται στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μπορούν να αποτελέσουν 

στρατηγικές εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης. Σκοπός της πρότασης είναι, 

κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο δημοτικό σχολείο, οι μαθητές/ τριες αξιοποιώντας τα 

Μουσεία ως εργαλεία μάθησης να έρθουν σε επαφή με αυτά. Προτείνεται η σύνδεση των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου με τις λειτουργίες των 

μουσείων και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση με την ενεργό εμπλοκή των μαθητών/ τριών. Η 

τεκμηρίωση γίνεται μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα σύνδεσης των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών της Δ’  τάξης του Δημοτικού Σχολείου με Συλλογές των Μουσείων. 

Παρόμοιο παράδειγμα μπορεί να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού 

σχολείου με αποτέλεσμα κατά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο οι 

μαθητές/ τριες να έχουν έρθει σε επαφή με πολλά και διαφορετικών θεματικών ενοτήτων 

μουσεία. 

 

Λέξεις κλειδιά: Λειτουργίες Μουσείων, Εκπαίδευση, Διαφοροποίηση, Δημοτικό.  

 

1. Εισαγωγή  

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η αξιοποίηση των  λειτουργιών των μουσείων στο πλαίσιο 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την αναμόρφωση των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του δημοτικού σχολείου. Το κύριο μέρος της εργασίας 

δομείται σε τέσσερα επί μέρους κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, αντιπαραβάλλονται, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

επί μέρους στοιχεία των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών  με την αξιοποίη ση των 

λειτουργιών του μουσείου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο στο επίκεντρο τίθενται οι μαθητές και οι μαθήτριες. Καταδεικνύεται ο 

τρόπος που η μαθησιακή ετοιμότητα/ ικανότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ του/ 

της καθενός/ μιάς, στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, μπορεί να επηρεαστεί θετικά από 

τη συστηματική επαφή τους με τα Μουσεία.  
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 Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται προβλήματα που εντοπίζονται στη συνεργασία μουσείου και 

σχολείου. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η διατύπωση μιας συγκεκριμένης 

πρότασης, εστιασμένης στην αναμόρφωση των σχολικών εγχειριδίων και των αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών της τετάρτης (Δ΄) δημοτικού με δυνατότητα γενίκευσης σε όλες τις 

τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

 

2. Κυρίως Μέρος 

2.1. Μουσείο και Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Λειτουργίες των μουσείων και Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών  

     «Η διαφοροποιημένη διδασκαλία πραγματοποιείται με αφετηρία δύο άξονες: το αναλυτικό 

πρόγραμμα (μαθησιακό περιβάλλον, περιεχόμενο, διαδικασία, τελικό προϊόν, αξιολόγηση) και 

τους/ τις μαθητές/ τριες (μαθησιακή ετοιμότητα, ενδιαφέροντα, μαθησιακό προφίλ)», 

(Χολέβας κ.ά., 2018, Φιλιππάτου, 2013).  

     Το μουσείο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ανοιχτός στο κοινό, που εργάζεται για 

την ανάπτυξη της κοινωνίας (ICOM, 2007). Ο Αμερικανικός Σύλλογος Μουσείων επισημαίνει 

ότι τα μουσεία, ως οργανισμοί δημόσιας υπηρεσίας και εκπαίδευσης, ενέχουν τον όρο της 

εξερεύνησης, της έρευνας, της παρατήρησης, της κριτικής σκέψης και του διαλόγου (Hein, 

2006), επομένως ο ρόλος τους είναι περισσότερο εκπαιδευτικός παρά πληροφοριακός.  

     Οι Λειτουργίες των Μουσείων είναι πέντε: η Συλλογή, η Συντήρηση, η Έρευνα, η Έκθεση και 

η Ερμηνεία: Τα μουσεία συλλέγουν αντικείμενα τα οποία θεωρούν απομεινάρια του 

ανθρώπινου πολιτισμού, με σκοπό να δημιουργήσουν νοήματα έτσι ώστε να βοηθήσουν τα 

άτομα να σχηματίσουν ταυτότητα και αντίληψη του κόσμου (Μπούνια, 2015). Η συντήρηση 

αφορά στη διατήρηση και την προστασία των μουσειακών αντικειμένων/συλλογών από 

ενδεχόμενες φθορές. Τα μουσεία, επίσης, είναι ερευνητικά κέντρα με το επιστημονικό 

προσωπικό που διαθέτουν και τη μεθοδική ταξινόμηση και παρατήρηση του υλικού τους. Οι 

εκθέσεις συλλογών τους συνοδεύονται από ελκυστικά μέσα όπως φωτογραφίες, 

υπομνηματισμούς εκθεμάτων, χάρτες, διαγράμματα, σχέδια. Σύμφωνα με τον F. Tilden, η 

λειτουργία της ερμηνείας επιδιώκει κυρίως να δημοσιοποιήσει μηνύματα με τη βοήθεια των 

εκθεμάτων, της βιωματικής εμπειρίας και των επεξηγηματικών μέσων (Πικοπούλου-Τσολάκη, 

2002).   

     Οι θεωρίες μάθησης που εφαρμόζονται στα μουσεία κατηγοριοποιούνται σε «παθητικές» 

και «ενεργητικές». Σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία οι μαθητές/ τριες αντιμετωπίζονται ως 

«κενά δοχεία που πρέπει να γεμίσουν» (Hooper-Greenhill et al., 2000) ενώ σύμφωνα με τη 

δεύτερη αποκτούν γνώσεις μέσα από τον συλλογισμό και την πράξη (Ηein, 2006).  Σήμερα, 

πολλά μουσεία υιοθετούν τις ενεργητικές θεωρίες μάθησης, αξιοποιώντας το 

κονστρουκτιβιστικό μοντέλο παραγωγής νοημάτων και θέτοντας ανοιχτά ερωτήματα 

(Μούλιου, 2005). Η γνώση θεωρείται κοινωνική κατασκευή, είναι ενεργητική διαδικασία και 

τα ερευνητικά δεδομένα μπορούν να ερμηνευτούν μέσω ποικίλων οπτικών (Mertens, 2009). 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα μουσεία είναι - στο σύνολό 

τους- βιωματικές, όπως μάθηση μέσω αντικειμένων και δραστηριοτήτων, διήγηση ιστοριών, 
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διαδραστικά μαθήματα με εικόνες (Ηein, 2006) και σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, την 

καινοτομία και την ανάπτυξη συμπεριφορών και αξιών.  

      Ο χώρος των μουσείων - πραγματικός ή εικονικός- αποτελεί εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι  

συλλογές των μουσείων προσφέρονται για ατομική ή ομαδική δουλειά, παρέχουν πρόσβαση 

σε ποικίλα υλικά και έχουν παιδευτική αξία. Ως περιβάλλοντα μάθησης σκοπεύουν στην 

εξατομίκευση της μαθησιακής διαδικασίας και την αξιοποίηση του δυναμικού των παιδιών. 

Λαμβάνουν υπόψη τις πολλαπλές νοημοσύνες και στοχεύουν στο να καταστεί το παιδί ικανό 

να επιλύει προβλήματα ή να δημιουργεί έργα σε διαφορετικούς πολιτιστικούς χώρους 

(Χατζηπιερή, 2017). Οι διαφορετικές θεματικές συλλογές των μουσείων, οδηγούν σε 

διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, επιστημονικές και θρησκευτικές διαδρομές. Με 

τον τρόπο αυτό καθίστανται εργαλεία εναλλακτικών τρόπων μάθησης και διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας. Κατά τη λειτουργία της έκθεσης τα υλικά εμπλουτίζονται με ελκυστικά και 

σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, όπως φωτογραφίες, χάρτες, διαγράμματα, βίντεο, ταινίες, 

διαδραστικά παιχνίδια, ψηφιακές παρουσιάσεις  (Πικοπούλου-Τσολάκη, 2002). Τα μέσα αυτά 

συμπληρώνουν την ενημέρωση, ενεργοποιούν τις αισθήσεις και συμβάλλουν στην επέκταση 

της γνώσης υποστηρίζοντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία λόγω του διαδραστικού και 

πολυμεσικού χαρακτήρα τους (Χολέβας κ.ά., 2018). Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων των 

μουσείων επιτυγχάνεται μέσω της ερμηνείας. Σε αυτό βοηθούν τα εκθέματα, η βιωματική 

εμπειρία και τα επεξηγηματικά μέσα (Πικοπούλου-Τσολάκη, 2002). Ειδικότερα, τα 

επεξηγηματικά μέσα μεταφοράς μηνυμάτων υποστηρίζουν γνώσεις και δεξιότητες που 

καλλιεργούνται και στα σχολεία ενώ η ποικιλία τους (έντυπα, μουσειοσκευές, εκδηλώσεις, 

προϊόντα προς πώληση, εκπαιδευτικά προγράμματα, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, 

ιστοσελίδες) συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Η  διατήρηση και η προστασία 

των μουσειακών αντικειμένων από ενδεχόμενες φθορές εντάσσεται στη συντήρηση και 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η αποθήκευση των αντικειμένων, η κλοπή και ο 

βανδαλισμός (Μπούνια, 2015). Η παιδαγωγική αξιοποίηση αυτής της λειτουργίας όπως, 

άλλωστε, και όλων των άλλων οδηγεί σε μάθηση και απόκτηση αξιών μέσα από την εμπειρία 

(Νικονάνου, 2013). 

     Οι γνώσεις, οι έννοιες, και οι δεξιότητες που θα διδαχθούν τα παιδιά - το περιεχόμενο της 

μαθησιακής διαδικασίας - εμπεριέχονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του 

δημοτικού σχολείου. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να εμπλουτιστεί αντιστοιχίζοντας τις 

λειτουργίες των μουσείων με σχετικές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών, αξιοποιώντας 

τα στάδια επίσκεψης σε ένα μουσείο (πριν, κατά και μετά την επίσκεψη) και χρησιμοποιώντας 

ως μέθοδο την έρευνα. Με τον τρόπο αυτόν, δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές/ τριες να 

αναπτύξουν δεξιότητες, να αντιληφθούν έννοιες και να αποδώσουν σε αυτές προσωπικό 

νόημα. Με την έρευνα στους χώρους των μουσείων τα παιδιά αποκτούν γνώσεις, μετατρέπουν 

τις πληροφορίες σε σκέψη για τις συλλογές και για τη σημασία τους και οδηγούνται στην 

κατανόηση της ανθρωπότητας (Μπούνια, 2015). 

     Το τελικό προϊόν, τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από τη σύνδεση μουσείου και 

σχολείου, το τι τελικά οι μαθητές/ τριες αντιλαμβάνονται, μαθαίνουν και πράττουν έχει συχνά 

αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Σε έρευνα του Βρετανικού Μουσείου, σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/ τριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

εκτιμούν τις εκπαιδευτικές μεθόδους των μουσείων, επειδή επιτρέπουν στα παιδιά να 
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κατανοούν καλύτερα το μάθημα (Dodd, Jones, 2009). Μεταξύ των θετικών επιδράσεων της 

επαφής των μαθητών/ τριών με τα μουσεία καταγράφονται η βελτίωση της μάθησης και της 

πολιτιστικής κατανόησης, η ικανότητα συνεργασίας, ο σεβασμός και η ανοχή στο διαφορετικό, 

η διασκέδαση και η δημιουργικότητα (Hooper-Greenhill et al., 2004). Σε έρευνα στην Ελλάδα, 

οι  εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε ποσοστό  86,4% ότι το μουσείο είναι σχολείο (Ανδρέου κ.ά., 

2008). 

     Τα τρία στάδια επίσκεψης στα μουσεία αποτελούν σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης της 

μαθησιακής διαδικασίας (Φιλιππάτου, 2013). Πριν την επίσκεψη (με ερωτήσεις, συζήτηση, 

παρατήρηση), κατά τη διάρκεια της επίσκεψης (ερωταποκρίσεις για όσα έμαθαν αναφορικά 

με τους στόχους που έχουν τεθεί) και μετά, αξιοποιώντας την επίσκεψη στην τάξη (εργασίες, 

παρουσιάσεις). 

     Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκονται οι μαθητές/ τριες- ο δεύτερος άξονας της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας- και είναι σημαντικό να διερευνηθεί η δυνατότητα της 

ενεργού τους συμμετοχής σε όλα τα παραπάνω.  

 

2.2. Μουσεία και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: οι μαθητές/ τριες στο επίκεντρο της 

μαθησιακής διαδικασίας 

     Η μουσειακή εκπαίδευση αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης με διεθνή αναγνώριση και 

ανάπτυξη.  Είναι αποδεκτό  ότι οι τέχνες  διεγείρουν τη μάθηση, βελτιώνουν τη γενική 

ακαδημαϊκή απόδοση, προάγουν την ομαδική δουλειά και βοηθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη 

των ικανοτήτων τους και στην επίλυση  προβλημάτων (Hill et.al., 2011). Στη χώρα μας η 

μουσειακή εκπαίδευση παρουσιάζει σημαντικό έργο τις τελευταίες δεκαετίες με τη 

συνεισφορά επιστημόνων όπως μουσειολόγων, μουσειοπαιδαγωγών, αρχαιολόγων, 

ιστορικών, φυσικών και καλλιτεχνών (Βέμη, Νάκου, 2010).  

     Το άνοιγμα των Μουσείων στην κοινωνία πραγματοποιείται κυρίως με την υποδοχή των 

σχολικών ομάδων στον χώρο τους. Τα περισσότερα μουσεία καταρτίζουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα και δραστηριότητες ανάλογα με τις ικανότητες  του ηλικιακού σταδίου των 

μαθητών και σε συνδυασμό με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση του 

αναλυτικού προγράμματος (Τσιτούρη, 2010). Με αυτό τον τρόπο  τα σχολεία  δύνανται  να 

εφοδιαστούν  με εποπτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει θεματικούς φακέλους, 

μουσειοσκευές, έντυπα, μακέτες, ψηφιακά προϊόντα.  Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό συνιστά  

πολυδύναμο βοήθημα που μπορεί να προετοιμάσει ή να αναπληρώσει την επίσκεψη των  

ενδιαφερομένων στο μουσείο (Τσιτούρη, 2010).  

     Οι μαθητές/ τριες, ερχόμενοι/ ες στο σχολείο εκκινούν από διαφορετική αφετηρία, όσον 

αφορά στη μαθησιακή ετοιμότητα και ικανότητά τους, στο ενδιαφέρον και το μαθησιακό 

προφίλ τους. Οι μαθητές/ τριες διαφέρουν επίσης και ως προς την πολιτισμική τους ταυτότητα 

αλλά και ως προς τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό (European Agenda for Culture, 2012). 

Επισημαίνεται ότι στα στοιχεία του «κοινωνικού αποκλεισμού» ατόμων ή ομάδων 

συγκαταλέγεται και ο αποκλεισμός από πολιτισμικά συστήματα και αγαθά (Σπανίδου, 2011).  

     Προκειμένου να διαχειριστούν παιδαγωγικά τη διαφορετική μαθησιακή ετοιμότητα και 

ικανότητα των μαθητών/ τριών τους, οι εκπαιδευτικοί, εκτός των άλλων, θα μπορούσαν να 

συμπεριλάβουν στη διδασκαλία τους έννοιες και παραδείγματα από διαφορετικές μουσειακές 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

286 
 

συλλογές με σκοπό τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που αφορούν σε 

έναν ποικιλόμορφο κόσμο. Όταν ο πολιτισμός αξιοποιείται στην τάξη βελτιώνεται η 

ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών/ τριών, αναπτύσσονται θετικές στάσεις για τον πολιτιστικό 

πλουραλισμό και μαθαίνουν να αποδέχονται τις διαφορές τους (Βαλιαντή κ.ά. 2017). 

Σημαντικός παράγοντας για μια επιτυχή μαθησιακή διαδικασία είναι η κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών/ τριών. Η  Alenuma – Nimoh (Βαλιαντή, Νεοφύτου, 2017), 

προτείνει ένα μοντέλο εμπλουτισμού του περιεχομένου της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

με θέματα πολιτισμού, προκειμένου να αφυπνιστεί και να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των 

παιδιών. Τα προγράμματα των μουσείων προτρέπουν τους/τις μαθητές/τριες να διατηρήσουν 

το πολιτιστικό τους υπόβαθρο ενώ ταυτόχρονα τους/τις διδάσκουν να αναγνωρίζουν την αξία 

των πολλαπλών πολιτιστικών απόψεων, να υποβάλουν ερωτήσεις και να προβαίνουν σε 

κριτική ανάλυση των πληροφοριών (Βαλιαντή, Νεοφύτου, 2017).  Με την ερευνητική δουλειά 

και τη βιωματική προσέγγιση ενισχύουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις νοητικές, σωματικές 

και κοινωνικές τους δεξιότητες και αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους (Hill et.al., 2011). 

Διαμορφώνεται έτσι το μαθησιακό προφίλ ενός/μιας πολιτιστικά ενήμερου/ης και  κοινωνικά 

κριτικού μαθητή/τριας.  

     Σύμφωνα, όμως, με την υπάρχουσα κατάσταση, η συνεργασία σχολείου και μουσείου 

συνήθως είναι μονής κατεύθυνσης και οι μαθητές/ τριες μετακινούνται στο πεδίο.  Για να 

συμβεί το αντίθετο, δηλαδή να έρθει το Μουσείο στο σχολείο, χρειάζονται αλλαγές στο 

θεσμικό πλαίσιο, στα Αναλυτικά Προγάμματα Σπουδών και στα σχολικά εγχειρίδια.  

 

2.3.Συνεργασία Σχολείου - Μουσείων: προβλήματα και προοπτικές.  

     Τα μουσεία δεν είναι προσβάσιμα σε όλα τα σχολεία της χώρας. Οι λόγοι διαφέρουν και 

αφορούν, μεταξύ άλλων, στην απόσταση (απομακρυσμένες περιοχές), σε 

κοινωνικοοικονομικά αίτια (παιδιά που αδυνατούν να καταβάλλουν την αξία του εισιτηρίου), 

σε ειδικές συνθήκες (μικρός αριθμός μαθητών/ τριών ή, αντίθετα, αδυναμία των μουσείων να 

δεχτούν μεγάλο όγκο μαθητών/ τριών) (Κακούρου – Χρόνη, 2010, Γαβριλάκη, 2010, Πλατή, 

2010). Ωστόσο τα μουσεία αποτελούν το «πολιτιστικό κεφάλαιο» μιας χώρας (Throsby, 2001) 

και η εκπαιδευτική – πολιτιστική ένταξη αποτελεί δομικό στοιχείο του σχολείου (Σπανίδου, 

2011). Επομένως το σχολείο αναμένεται να ενθαρρύνει και να συμβάλλει αποφασιστικά στη 

γνωριμία και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών με όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος της 

μουσειακής κληρονομιάς. Με την αξιοποίηση του μουσείου ως εκπαιδευτικού εργαλείου εντός 

της σχολικής τάξης επιτυγχάνεται, σε έναν βαθμό, η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/ 

τριών στις λειτουργίες του. Για την επιτυχία του εγχειρήματος χρειάζεται να γίνουν θεσμικές 

παρεμβάσεις- στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά εγχειρίδια (βιβλία μαθητή/ τριας 

και δασκάλου/ας), εν κατακλείδι στην υποχρεωτικότητα της εισαγωγής της μουσειακής 

εκπαίδευσης στο πρόγραμμα του σχολείου. Από τη μεριά τους, τα μουσεία είναι ανάγκη να 

δομήσουν ένα μέρος των λειτουργιών τους έτσι ώστε να είναι συμβατό και χρηστικό με τη 

σχολική εκπαίδευση.  

    Η παρούσα πρόταση αφορά στο δημοτικό σχολείο με βασική στόχευση, ολοκληρώνοντάς το, 

οι μαθητές/ τριες να έχουν έρθει σε επαφή με όσο περισσότερα μουσεία γίνεται και 

εξειδικεύεται, μέσω συγκεκριμένου παραδείγματος, στη Δ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. 

Ειδικότερα, προτείνεται στη διάρκεια ενός σχολικού έτους, να συνδέεται με ένα μουσείο μια 

διαθεματική δραστηριότητα για κάθε διδακτικό αντικείμενο του δημοτικού σχολείου και για 
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κάθε τάξη. Κάθε μουσείο θα παρέχει στα σχολεία ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δομημένο στα 

τρία στάδια επίσκεψης καθώς κι ένα βίντεο της συλλογής του (Βεργέτη, 2016). Στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του δημοτικού, η διαθεματική αυτή  δραστηριότητα διάρκειας περίπου 4,5 ωρών 

θα υπολογίζεται ως χρόνος του συγκεκριμένου μαθήματος. Το στάδιο της προετοιμασίας στην 

τάξη (1,5 ώρες), θα συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες από το βιβλίο του/της δασκάλου/ας σε 

συνδυασμό με υλικό που θα χορηγεί το συγκεκριμένο μουσείο. Το επόμενο στάδιο, διάρκεια 

της επίσκεψης (1,5 ώρες), θα  περιλαμβάνει είτε δια ζώσης είτε ψηφιακή περιήγηση/ βίντεο 

για το μουσείο και τις συλλογές του με έμφαση στη συλλογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Στη φάση αυτή οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

διευκολύνοντας τους/τις μαθητές/τριες να παρατηρούν και να περιγράφουν τα εκθέματα, 

αξιοποιώντας  το εποπτικό υλικό και τα φύλλα εργασίας του εξεταζόμενου μουσείου. Το τρίτο 

στάδιο, η αξιοποίηση της επίσκεψης (1,5 ώρες), θα πραγματεύεται δραστηριότητες από το 

βιβλίο δασκάλου/ας σε συνδυασμό με δραστηριότητες του  εξεταζόμενου μουσείου.  

     Ο ρόλος των κειμένων που αφορούν σε μουσεία (και καλό είναι να περιλαμβάνονται στα 

σχολικά εγχειρίδια τέτοια κείμενα) είναι σημαντικός. Ήδη, στα σημερινά βιβλία των μαθητών/ 

τριών υπάρχουν ανάλογα κείμενα τα οποία, ωστόσο, μπορούν να συμπληρωθούν και με άλλες 

θεματικές κατηγορίες μουσείων, να εμπλουτιστούν με θέματα προστασίας/συντήρησης των 

αντικειμένων των μουσείων, να συνδεθούν με αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα 

(Βεργέτη, 2016), να εξοικειώνουν τους μαθητές/τριες στην έρευνα των μουσειακών 

αντικειμένων (Μαυροπούλου -Τσιούμη, 2014) και να εμπεριέχουν ερωτήσεις με εστίαση στην 

παρατήρηση και την περιγραφή των μουσειακών εκθεμάτων (Νικονάνου, 2013).  

     Τα βιβλία του/της δασκάλου/λας αποτελούν τα πλέον εύχρηστα και προσβάσιμα 

υποστηρικτικά εκπαιδευτικά εργαλεία, των οποίων η ποιότητα επηρεάζει σημαντικά  το 

διδακτικό έργο. Προτείνεται να συμπεριληφθεί σε αυτά το σύνολο των μουσειακών συλλογών 

της χώρας, με βάση τις Θεματικές Κατηγορίες του Υπουργείου Πολιτισμού, με αναφορά στους 

φορείς που οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία, παραθέτοντας την 

ιστοσελίδα τους και το είδος των προγραμμάτων που προσφέρουν. Η προσβασιμότητα στις 

ιστοσελίδες των μουσείων και η ποιότητά τους είναι μεγάλης σημασίας καθώς εξασφαλίζει ότι 

παιδιά και εκπαιδευτικοί «δεν αποκλείονται λόγω γεωγραφίας ή φτώχειας» (Dayton- Johnson, 

2002) ενώ σημαντική είναι και η ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Καλό 

είναι να δίνονται σε αυτά οι απαραίτητες εξειδικευμένες επιστημονικές πληροφορίες για τη 

διδασκαλία των κειμένων για τα μουσεία (Βέμη, 2010) και να συνδέονται οι προτεινόμενες 

συλλογές των μουσείων με τα διδακτικά αντικείμενα των τάξεων (Σηφάκη, 2012). Επίσης, να 

παραπέμπουν σε πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (όπως συνεδρίων) σχετικά με τις λειτουργίες 

των μουσείων. Όσον αφορά στη διαμόρφωση της τάξης καλό είναι κάθε σχολείο της χώρας να 

έχει μια «Γωνιά Μουσείου» με ανάλογο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό. 

     Σχετικά με τη σύζευξη διδασκαλίας και μουσείου και με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη της 

μουσειακής μάθησης στα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου (Bellamy et.al., 2009) 

χρειάζεται ομοφωνία και συναίνεση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Μαυροπούλου-

Τσιούμη, 2014). Σε αυτούς τους φορείς σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Μια καλή πρακτική θα ήταν οι  μουσειοσκευές των μουσείων να φτάνουν στο 

σχολείο με τη βοήθεια των αρμόδιων φορέων (σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση, μουσεία) χωρίς 

να επιβαρύνονται οι εκπαιδευτικοί με τη διαδικασία παραλαβής και αποστολής- 
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χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αγγλίας όπου υπάρχει ειδική υπηρεσία για τη 

διακίνηση των μουσειοσκευών (Νικονάνου, 2013). Επίσης ως ιδιαίτερα σημαντική  

καταγράφεται η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα έξοδα μετακίνησης και   εισόδου των 

μαθητών/ τριών στα μουσεία.  

     Ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα αξιοποίησης μουσειακών συλλογών στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών της Δ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου (www.ebooks.edu.gr). 

 

2.4. Πρόταση- Ενδεικτικό Παράδειγμα Εφαρμογής στην Τετάρτη (Δ΄) τάξη του Δημοτικού 

Σχολείου 

1.Γλώσσα. Ενότητα, το ψωμί. 

Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου, Μαραθώνας, Αναπαράσταση καλλιέργειας της γης. 

https://mouseiopsomiou.com/wpcontent/uploads/2019/09/viomatikes_draseis_dimotika.pdf  

2. Ιστορία. Ενότητα: Κλασικά χρόνια, Ακρόπολη: Τα μνημεία της Ακρόπολης. 

https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ta-mnimeia-tis-akropolis 

3. Μαθηματικά. Ενότητα: Νομίσματα, Νομισματικό Μουσείο: Το νόμισμα στον  αρχαίο 

ελληνικό κόσμο.   

http://www.nummus.gr/category/ekp_prog/ .  

4. Θρησκευτικά. Ενότητα: Σπουδαία παιδιά,  Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Τέχνης 

Πολιτική.  

https://www.emst.gr/training/ekpedevtiko-yliko   

5. Μελέτη Περιβάλλοντος. Ενότητα: Επαγγέλματα και προϊόντα, Οικονομία και Επαγγέλματα, 

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού: Άνθρωποι και εργαλεία. Όψεις της εργασίας στην 

προβιομηχανική κοινωνία. 

 http://mnep.gr/gr/ekpaideysi/gia-sholikes-omades  

6. Μουσική. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων, Φ. Ανωγειανάκη: Ας γνωρίσουμε τα 

ελληνικά λαϊκά όργανα. 

http://athensmuseums.net/museum.php?id=6&tag=educational  

7.Αγγλικά: Βρετανικό Μουσείο, Αρχαία Ελλάδα.  

https://www.britishmuseum.org/learn/schools/ages-7-11/ancient-greece  

 8. Εικαστικά: Εθνική Πινακοθήκη: Συντήρηση έργων τέχνης (για παιδιά).  

http://conservation.nationalgallery.gr/EducationWorks.aspx?menuid=18&cul=el  

9. Θεατρική Αγωγή:  Θέατρο του Διονύσου, Ακολούθησέ με στο θέατρο.  

http://ancienttheater.culture.gr/el/psifiaki-bibliothiki/--8/--9/14-sxediazontas-

enaekpaideutiko-programma-gia-to-arxaio-theatro-5/file   

10.  Γυμναστική: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Αρχαία Παιχνίδια.  

https://www.namuseum.gr/education_category/scholikes-omades  

11. Πληροφορική: Μουσείο Πληροφορικής:  Επίσκεψη στη χώρα των χαμένων υπολογιστών, 

Θεατρική δράση. 

https://elmp.gr/wpcontent/uploads/2020/01/SXOLIKOS_ODIGOS_ELMP_2020  

12. Ευέλικτη Ζώνη: Διεύθυνση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠΠΟΑ. 

http://ayla.culture.gr  

13. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης νερού στο χωριό Στρώμη 

της Γκιώνας,   

http://www.ebooks.edu.gr/
https://mouseiopsomiou.com/wpcontent/uploads/2019/09/viomatikes_draseis_dimotika.pdf
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ta-mnimeia-tis-akropolis
http://www.nummus.gr/category/ekp_prog/
https://www.emst.gr/training/ekpedevtiko-yliko
http://mnep.gr/gr/ekpaideysi/gia-sholikes-omades
http://athensmuseums.net/museum.php?id=6&tag=educational
https://www.britishmuseum.org/learn/schools/ages-7-11/ancient-greece
http://conservation.nationalgallery.gr/EducationWorks.aspx?menuid=18&cul=el
http://ancienttheater.culture.gr/el/psifiaki-bibliothiki/--8/--9/14-sxediazontas-enaekpaideutiko-programma-gia-to-arxaio-theatro-5/file
http://ancienttheater.culture.gr/el/psifiaki-bibliothiki/--8/--9/14-sxediazontas-enaekpaideutiko-programma-gia-to-arxaio-theatro-5/file
https://www.namuseum.gr/education_category/scholikes-omades
https://elmp.gr/wpcontent/uploads/2020/01/SXOLIKOS_ODIGOS_ELMP_2020
http://ayla.culture.gr/
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14. Αγωγή Υγείας :Μεσογειακή Διατροφή,  

15. Πολιτιστικά: Μωμοέρια, ένα έθιμο του Δωδεκαήμερου.  

      

Κάνοντας αναγωγή του παραπάνω παραδείγματος, όπως αυτό θα μπορούσε κατ’ αναλογία να 

εφαρμοστεί  στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 

Πίνακας ανά τάξη, αριθμό και συνολικό αριθμού μουσείων κατά την αποφοίτηση κάθε παιδιού από το 

δημοτικό σχολείο 

Τάξη Αριθμός μουσείων  

Α΄ 10 

Β΄ 10 

Γ΄ 12 

Δ΄ 12 

Ε΄ 13 

ΣΤ΄ 13 

Σύνολο  70 

 

3. Συμπεράσματα 

     Η αξιοποίηση, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, των μουσείων και των 

λειτουργιών τους ως εργαλείων μάθησης μπορεί να εφαρμοστεί  σε πλήθος μαθημάτων του 

Δημοτικού Σχολείου. Η εισαγωγή πολιτιστικών προγραμμάτων στα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών αφενός φέρνει σε επαφή μαθητές/ τριες με την πολιτιστική κληρονομιά της 

ανθρωπότητας αφετέρου αναδεικνύει την πολιτιστική πολυμορφία τους, κάνει κατανοητές τις 

όποιες διαφορές τους και αμβλύνει τα  χαρακτηριστικά της διαφοροποίησής τους μέσα στη 

σχολική τάξη. Μέσα από την ερευνητική δουλειά και τη βιωματική προσέγγιση των συλλογών 

των μουσείων, οι μαθητές/ τριες ενισχύουν τις νοητικές, σωματικές και κοινωνικές τους 

δεξιότητες και αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.  

    Με την υποχρεωτική εισαγωγή της Μουσειακής Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου και κάνοντας τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές και 

βελτιώσεις είναι εφικτό, κατά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό σχολείο, οι μαθητές/ 

τριες από όποιο σημείο της χώρας μας και αν προέρχονται και όποιο και αν είναι το 

κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο να έχουν έρθει σε επαφή με τουλάχιστον 

70 μουσεία, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.  

    Θα είχε, επίσης, (μελλοντικό) ενδιαφέρον να καταδεικνυόταν αυτή η δυνατότητα καθόλη τη 

διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο) και, με 

προϋπόθεση την εφαρμογή της, να γινόταν η αξιολόγησή της.  
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http://ayla.culture.gr/%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-3/
http://ayla.culture.gr/%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-3/
http://ayla.culture.gr/%ce%bc%cf%89%ce%bc%ce%bf%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ad%ce%b8%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85/
http://ayla.culture.gr/%ce%bc%cf%89%ce%bc%ce%bf%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ad%ce%b8%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85/
http://ayla.culture.gr/%ce%bc%cf%89%ce%bc%ce%bf%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ad%ce%b8%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85/
http://ayla.culture.gr/%ce%bc%cf%89%ce%bc%ce%bf%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ad%ce%b8%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85/
http://conservation.nationalgallery.gr/EducationWorks.aspx?menuid=18&cul=el
https://www.namuseum.gr/education_category/scholikes-omades
https://www.emst.gr/training/ekpedevtiko-yliko
https://mouseiopsomiou.com/wpcontent/uploads/2019/09/viomatikes_draseis_dimotika.pdf
https://mouseiopsomiou.com/wpcontent/uploads/2019/09/viomatikes_draseis_dimotika.pdf
http://ancienttheater.culture.gr/el/psifiaki-bibliothiki/--8/--9/14-sxediazontas-enaekpaideutiko-programma-gia-to-arxaio-theatro-5/file
http://ancienttheater.culture.gr/el/psifiaki-bibliothiki/--8/--9/14-sxediazontas-enaekpaideutiko-programma-gia-to-arxaio-theatro-5/file
http://athensmuseums.net/museum.php?id=6&tag=educational
http://mnep.gr/gr/ekpaideysi/gia-sholikes-omades
https://elmp.gr/wpcontent/uploads/2020/01/SXOLIKOS_ODIGOS_ELMP_2020
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Νομισματικό Μουσείο: Το νόμισμα στον  αρχαίο ελληνικό κόσμο.  Ανακτήθηκε  στις 15/ 5/2020 από: 

http://www.nummus.gr/category/ekp_prog/ .  

  

http://www.nummus.gr/category/ekp_prog/
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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο ελλαδικός χώρος υποδέχεται μετανάστες και πρόσφυγες από το σύνολο 

σχεδόν των χωρών παγκοσμίως. Στην ταχύτερη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία 

πρωταρχικό «εργαλείο» συνιστά η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Σκοπό της εργασίας αποτελεί 

η διερεύνηση, με τη μέθοδο του ανώνυμου αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, του προφίλ 

των μεταναστών που επιλέγουν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά ινστιτούτα εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας, τους λόγους εκμάθησής της, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Από τη 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συμπεραίνεται ότι οι μετανάστες, οι οποίοι επιλέγουν να 

φοιτήσουν σε ιδιωτικά ινστιτούτα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας έχουν υψηλό μορφωτικό και 

οικονομικό επίπεδο και οι λόγοι εκμάθησής της είναι κυρίως επαγγελματικοί, κοινωνικοί και 

προσωπικοί, ενώ οι τομείς που τους δυσκολεύουν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι η 

γραμματική, η εκφορά των λέξεων και το λεξιλόγιο.  

 

Λέξεις κλειδιά: εκμάθηση γλώσσας, μετανάστες, Ελλάδα 

 

1. Εισαγωγή 

Στον ελλαδικό χώρο η εκμάθηση της επίσημης γλώσσας του κράτους πραγματοποιείται μέσω της 

τυπικής ή της άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και με επίσημο ή μη τρόπο. Πιο αναλυτικά, οι ανήλικοι 

μετανάστες και πρόσφυγες δύνανται να φοιτήσουν και συνεπώς, να μάθουν την ελληνική γλώσσα σε 

σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, για τα παιδιά 

μετανάστες και πρόσφυγες υφίσταται η δυνατότητα να ιδρυθούν, υπό προϋποθέσεις, Τάξεις 

Υποδοχής (ΥΠΑΙΘ, 2019α, 2019β) ή Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) 

(ΦΕΚ 2985), οι οποίες συμβάλλουν στην καλύτερη και ταχύτερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Εκτός από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, επιπρόσθετο όφελος αποτελεί ότι τα  δίγλωσσα 

παιδιά αναπτύσσουν μη γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες παραμένουν και μετά το πέρας της παιδικής 

ηλικίας (Bialystok, 1997). 

Όσον αφορά τους ενήλικες μετανάστες, δύνανται να μάθουν την ελληνική γλώσσα σε ιδιωτικά 

ινστιτούτα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, καταβάλλοντας δίδακτρα ή σε κατά τόπους κοινωνικά 

φροντιστήρια, τα οποία διοργανώνουν χωρίς οικονομικό αντίτιμο, διάφορες συλλογικότητες ή μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. 

mailto:elenhgalanop@gmail.com
mailto:katpappouli@yahoo.gr
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Σκοπό της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του προφίλ των μεταναστών, οι οποίοι επιλέγουν να 

φοιτήσουν σε ιδιωτικά ινστιτούτα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, τους λόγους εκμάθησής της, 

καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε αυτή τη διαδικασία.  

2. Αιτίες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες  

Στα μέσα του εικοστού αιώνα και για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες η Ελλάδα αποτελούσε κατά κύριο 

λόγο χώρα αποστολής μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, του εικοστού αιώνα η Ελλάδα μεταβλήθηκε από χώρα 

αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής. Το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα προς τον ελλαδικό 

χώρο προήλθε κατά κύριο λόγο από τις χώρες των Βαλκανίων και της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ 

(Καδιγιαννόπουλος, 2014), ενώ το επόμενο προέρχονταν κυρίως από ασιατικές και αφρικανικές 

χώρες. 

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η εκμάθηση της γλώσσας, της κουλτούρας και του τρόπου ζωής της 

χώρας υποδοχής συνιστούν κρίσιμο πεδίο για την ανάπτυξη μιας νέας ταυτότητας, αντιλήψεων και 

απόψεων από τους μετανάστες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση θεωρείται ο κρισιμότερος 

παράγοντας για την κατάρριψη ή άμβλυνση προκαταλήψεων και στερεοτύπων, τα οποία 

αναπόφευκτα ενυπάρχουν σε μια κοινωνία με ετερογενή χαρακτηριστικά (Triandafyllidou & Gropas, 

2011). 

Η απόκτηση από τους μετανάστες γνώσεων σε επίπεδο γλώσσας, κουλτούρας και τρόπου ζωής θα 

βελτιώσει την προσβασιμότητά τους στην αγορά εργασίας και θα δημιουργήσει ορισμένες από τις 

αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις για την ενεργή ένταξή και συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Την αδήριτη αναγκαιότητα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες κατέδειξε η 

έρευνα του Mattheoudakis (2005). Ειδικότερα, προέκυψε ότι η ανάγκη εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας είναι σε συνάρτηση με την έμφαση που αποδίδουν οι μετανάστες στην ένταξη και στη 

συμμετοχή τους στη χώρα υποδοχής. 

Παράλληλα, η έρευνα των Kantzou et al (2017), η οποία πραγματοποιήθηκε, σε περιβάλλοντα μη 

τυπικής εκπαίδευσης, σε μετανάστες και πρόσφυγες κατέληξε στο συμπέρασμά ότι η ανάπτυξη 

γλωσσικών δεξιοτήτων έχει σημαίνοντα ρόλο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ειδικότερα, 

οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί επιδιώκουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποσκοπώντας να 

αμβλύνουν τις υφιστάμενες δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα 

επιβίωσης και εύρεσης εργασίας. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα αναφορικά με τους λόγους εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από τους 

μετανάστες κατέληξε και η έρευνα των Mogli & Papadopoulou (2018). Πιο αναλυτικά, η έρευνα 

κατέληξε ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας, κατανόησης 

του κοινωνικού συνόλου και εύρεσης εργασίας. Συγχρόνως, καταγράφηκε ότι η ελληνική γλώσσα 

λειτουργεί και αξιοποιείται και ως μέσο για να αναδειχθούν οι φιλοδοξίες και να 

επαναπροσδιοριστεί η ταυτότητα των μεταναστών.  

Καταληκτικά, οι κυριότεροι λόγοι που ωθούν τους μετανάστες στην εκμάθηση της γλώσσας της 

χώρας υποδοχής είναι η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στην αγορά εργασίας, η καλυτέρευση 

της επικοινωνίας και ευρύτερα η βελτίωση της καθημερινής τους ζωής. Αυτά συνιστούν βασικά - 

πρωτεύοντα ζητούμενα για τους μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς.  
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3. Δυσκολίες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες  

Είναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι η ελληνική γλώσσα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις γλώσσες, οι 

οποίες εμφανίζουν αυξημένη δυσκολία σε πολλαπλά επίπεδα στην εκμάθησή τους ως ξένων 

γλωσσών. Αυτή η δυσκολία επαυξάνεται από την απουσία κατάλληλων γλωσσικών εγχειριδίων, 

μαθησιακών προσεγγίσεων κά. Το σύνολο αυτών των δυσκολιών καθιστούν περαιτέρω δυσχερή την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες και πρόσφυγες (Louca – Crann, 2005). 

Συγκεκριμένα, εστιάζοντας στον τομέα της γραμματικής διαπιστώνεται ότι τα γραμματικά 

φαινόμενα, τα οποία δυσκολεύουν σημαντικά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας είναι: η ρηματική όψη, η χρήση των άρθρων, η ορθογραφία των λέξεων κ.ά. 

Επιπρόσθετες, ουσιώδεις δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην κατάκτηση του λεξιλογίου, 

καθώς δεν έχουν καταφέρει να αναπτύξουν και κατά συνέπεια να υιοθετήσουν στρατηγικές για την 

κατανόηση του λεξιλογίου, το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευομένων 

(Mogli & Papadopoulou, 2018). Οι αλλόγλωσσοι που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σύνολο των γλωσσικών επιπέδων εκκινώντας από τη φωνολογία και 

καταλήγοντας στη σύνταξη και στο λεξιλόγιο (Μήτσης, 2004). Σε κάθε περίπτωση, η κατανόηση και 

η χρήση του λεξιλογίου συνιστά κρίσιμο παράγοντα κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας ως δεύτερης 

/ ξένης γλώσσας (Read, 2002). 

Την ίδια στιγμή, η έρευνα των Milona & Koutras (2018), η οποία είχε ως δείγμα μετανάστες μαθητές 

που κατοικούσαν στην Ελλάδα και Έλληνες μαθητές, οι οποίοι κατοικούσαν μόνιμα στη Γερμανία, 

κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν επιδρούν αρνητικά 

στην ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπροσθέτως, έρευνα για το γραπτό 

λόγο ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, διαπίστωσε τη μεγάλη συχνότητα λαθών σε ζητήματα 

συνδυασμού των λέξεων, φαινόμενο χαρακτηριστικό του λόγου των μη φυσικών από τους φυσικούς 

ομιλητές (Θώμου, 2001). Παράλληλα, άλλη επιστημονική έρευνα σημείωσε ότι στην προσπάθεια 

κατάκτησης της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας σημειώνονται λάθη στα άρθρα, στην κλίση, 

στη ρηματική όψη κ.ά (Κατσιμαλή, 2014), δηλαδή ευρύτερα στη χρήση της γραμματικής. Ένα από τα 

συχνότερα λάθη σε επίπεδο γραμματικής αποτελεί η ασυμφωνία γένους στο λόγο των μαθητών της 

ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας (Κουτσογιάννης & Παπαδοπούλου, 2007, Tantos et al., 2013). 

Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετώπισαν ακόμα και οι ομιλητές, οι οποίοι τοποθετούνταν στα 

προχωρημένα στάδια ελληνομάθειας (Αμπάτη & Ιορδανίδου, 2006, Agathopoulou et al., 2008). 

Επιπλέον, οι αλλοδαποί, οι οποίοι σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα αντιμετωπίζουν σοβαρές 

δυσκολίες στην ορθογραφία της (Κουτσογιάννη & Παπαδοπούλου 2007, Tantos et al., 2013), ενώ 

σημαντικό εύρημα πλήθους ερευνών, αναφορικά με την κατάκτηση της ελληνικής ως δεύτερης / 

ξένης γλώσσας, αποτελεί ότι οι ενήλικες, μη φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, εμφανίζουν 

υπεργενίκευση του συνοπτικού σε σχέση με το μη συνοπτικό τύπο στο γραπτό λόγο (Παπαδοπούλου, 

2005). 

Αξίζει ιδιαίτερης μνείας, ότι αρκετοί μετανάστες και πρόσφυγες προβαίνουν στη σύγκριση της 

μητρικής τους γλώσσας με την ελληνική και εκτιμούν ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πιο δύσκολη. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή συμμετοχή τους στα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας, καθώς αισθάνονται, ότι ανεξάρτητα από την προσπάθειά τους, τα αποτελέσματα δε θα 

είναι τα προσδοκώμενα με συνέπεια να απογοητεύονται (Androulakis et al., 2016). 
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Είναι απολύτως αναγκαίο να εστιάσει κανείς ότι το επίπεδο δυσκολίας κατά την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, επαυξάνεται τόσο από τη χρησιμοποίηση μη κατάλληλων διδακτικών 

εγχειριδίων, όσο και από την αξιοποίηση μη κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας. Τα τελευταία χρόνια 

έχει υιοθετηθεί, παιδαγωγικά και μαθησιακά, προσφορότερος ο μαθητοκεντρικός τρόπος 

διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας σε μετανάστες. Γι’ αυτό το λόγο, οι 

εκπαιδευτές προχωρούν στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των προσωπικών τους εγχειριδίων, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να υλοποιήσουν επιτυχέστερα 

τη μαθησιακή διαδικασία, αυξάνοντας συγχρόνως το μαθησιακό ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων 

(Kantzou et al, 2017). Επομένως, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με τη χρήση των Τ.Π.Ε, συνεισφέρει, 

ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες, οι οποίες ανακύπτουν σε θέματα γλωσσικής ακρίβειας 

(Granger & Tribble 1997, McEnery et al., 2006, Granger, 2009). 

Η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας από μετανάστες, δεν ακολουθεί 

συγκροτημένες και οργανωμένες γλωσσικές πολιτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την 

επιτυχή εκμάθησή της. Επομένως, το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται στη διακριτική προαίρεση του 

διδάσκοντα για το κατά πόσο θα ενσωματώσει τις προαναφερόμενες πρακτικές στο μάθημά του. 

Καταληκτικά, η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας παρουσιάζει ποικίλες 

δυσκολίες, οι οποίες αφορούν τόσο την ίδια τη γλώσσα, όσο και άλλες παραμέτρους όπως: τα 

διδακτικά εγχειρίδια, τις μεθόδους διδασκαλίας κ.ά. 

4. Ερευνητική μεθοδολογία 

Η επιλογή της πιο κατάλληλης μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή μιας έρευνας αποτελεί κομβικό 

στοιχείο για τη συλλογή των στοιχείων και την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων. Για την υλοποίηση 

της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε ως καταλληλότερη μέθοδος το αυτοσυμπληρούμενο ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο. Το ανώνυμο ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε με γνώμονα την αντίστοιχης 

θεματολογίας βιβλιογραφία για το θέμα και περιείχε δεκατρία ερωτήματα, τα οποία αφορούσαν 

κατά σειρά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, τους λόγους εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Το 

ερωτηματολόγιο ήταν γραμμένο τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι ερωτώμενοι, οι οποίοι δεν κατείχαν, σε ικανοποιητικό βαθμό, την ελληνική 

γλώσσα, στη συμπλήρωσή του. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τριάντα δύο μετανάστες, οι 

οποίοι φοιτούσαν σε τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην Ελληνοαμερικανική Ένωση 

στην πόλη της Αθήνας και η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με το SPSS 21. 

Αναμφίβολα, η διεξαχθείσα έρευνα υπόκειται σε ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς, οι οποίοι 

δύνανται να μειώσουν ουσιαστικά την αξία των αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση των συναγόμενων 

συμπερασμάτων της. Πρώτο περιορισμό της έρευνας, αποτελεί ο μικρός αριθμός των ερωτώμενων, 

ο οποίος καθιστά τόσο το δείγμα, όσο και τα εξαγόμενα συμπεράσματα επισφαλή. Ο δεύτερος και 

ίσως πιο σημαντικός περιορισμός της έρευνας είναι ότι οι ερωτώμενοι προέρχονται από ένα μόνο, 

και μάλιστα ιδιωτικό, ινστιτούτο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, γεγονός, το οποίο συνιστά πολύ 

σημαντικό περιορισμό, καθώς δε λαμβάνει υπόψη όσα επισυμβαίνουν στα κοινωνικά φροντιστήρια 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας όπου τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν. 

5. Ερευνητικά αποτελέσματα 

Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός δείγματος μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε ορισμένα 

χρήσιμα συμπεράσματα. Πιο αναλυτικά, από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων 
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προέκυψε ότι το 56,25% των συμμετεχόντων σε αυτή ήταν άνδρες και το 43,75% γυναίκες, οι οποίοι 

είχαν κατά μέσο όρο τρία χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα είχαν μέγιστη παραμονή στον ελλαδικό χώρο τα έξι χρόνια και ελάχιστη τον ένα χρόνο. Το 

28,12% των ερωτώμενων ήταν ηλικίας από 19 έως 35 ετών, ενώ το 34,37% βρίσκονταν ηλικιακά 

ανάμεσα στα 36 και 45 έτη. Την ίδια στιγμή, το 25% ήταν ηλικίας από 46 έως 55 ετών και το 12,5% 

είχε ηλικία μεγαλύτερη από τα 56 έτη. Επιπροσθέτως, το 50% των ερωτώμενων ήταν παντρεμένοι, 

το 37,5% ήταν άγαμοι και το 12,5% διαζευγμένοι. Η χώρα προέλευσης του 53,13% των ερωτώμενων 

ήταν ευρωπαϊκή, το 25% προέρχονταν από χώρες της αμερικανικής ηπείρου, ενώ το 21,88% είχε 

καταγωγή από ασιατική χώρα. Αναφορικά με το εργασιακό προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

το 34,38% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ αντίστοιχο ποσοστό εργάζονταν ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες. Επίσης, το 18,75% ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και το 6,25% ήταν επιχειρηματίες ή 

άνεργοι. Ως προς το οικονομικό τους προφίλ, το 18,75% αποκόμιζε μηνιαία εισοδήματα από 0-1000 

ευρώ, το 46,88% δήλωσε ότι είχε μηνιαίες αποδοχές από 1001-2000 ευρώ το μήνα, το 12,5% κέρδιζε 

από 3001-4000 ευρώ, ενώ το 9,38% των ερωτώμενων κέρδιζαν είτε από 2001-3000 ευρώ, είτε από 

4001-5000 ευρώ. 

Κρίσιμο στοιχείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων αποτελούν τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. Πιο αναλυτικά, το 65,63% των ερωτηθέντων ήταν κάτοχοι πτυχίου από 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ, το 15,63% κατείχαν μεταπτυχιακό δίπλωμα, ενώ το 9,38% είχε σπουδές επιπέδου ΙΕΚ. Το 

3,13% των ερωτώμενων ήταν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ενώ αντίστοιχα καταγράφηκε 3,13% 

των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι είχαν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Σημαντική παράμετρο αποτελεί η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τους ερωτώμενους, καθώς η 

παρούσα έρευνα εστιάζει στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες. Συγκεκριμένα, το 

56,25% δήλωσε ότι γνώριζε «άριστα» την αγγλική γλώσσα, το 28,13% υποστήριξε ότι την κατείχε 

«καλά», το 12,5% σε μέτριο βαθμό, ενώ το 3,13% ελάχιστα. Αξιοσημείωτο εύρημα αποτελεί ότι μόνο 

το 3,13% των ερωτώμενων γνώριζε και δεύτερη ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα, τη γαλλική γλώσσα. 

Ιδιαίτερα χρήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι τα 

ερωτήματα που αφορούν τους λόγους εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από τους ερωτώμενους, 

καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εκμάθησή της. Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι το 

δείγμα αποτελούνταν από ερωτώμενους, οι οποίοι ήταν ισόποσα κατανεμημένοι, από 25%, στα 

τέσσερα επίπεδα γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Α1, Α2, Β1, Β2). Εν συνεχεία, προκαλεί σημαντικό 

ενδιαφέρον, ότι το 9,38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μαθαίνει την ελληνική γλώσσα για 

εκπαιδευτικούς λόγους, το 37,5% για επαγγελματικούς, το 18,75% για κοινωνικούς και το 68,75% για 

προσωπικούς λόγους. Καταδεικνύεται συνεπώς, από τη στατιστική επεξεργασία, ότι οι προσωπικοί 

και επαγγελματικοί παράγοντες αποτελούν το βασικό κίνητρο για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας, ενώ κατά δεύτερο λόγο, κίνητρο αποτελούν οι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί λόγοι. 

Χρήζει αναφοράς ότι το 71,88% των ερωτηθέντων δήλωσε, ότι εμφάνιζε «μεγάλη» δυσκολία στην 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, το 21,88% υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει «πάρα πολύ» δυσκολία, 

ενώ το 6,25% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε, ότι αντιμετώπιζε «μέτρια» δυσκολία. Τα 

ευρήματα αυτά συνάδουν με τα αντίστοιχα άλλων ερευνών (Androulakis et al., 2016; Milona & 

Koutras, 2018). Πιθανότατα το γεγονός ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων δηλώνει ότι εμφανίζει 

σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εν μέρει, να οφείλεται και στην 

αναπόφευκτη σύγκριση των δυσκολιών σε σχέση με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, την οποία 

οι περισσότεροι γνωρίζουν σε ικανοποιητικό επίπεδο.  
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Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα στην εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας ήταν διαφόρων μορφών. Οι σημαντικότερες, όμως, δυσκολίες σχετίζονταν, για την 

πλειονότητα των ερωτώμενων, με την προσπάθεια εκμάθησης των κανόνων της γραμματικής 

(84,38%) και του λεξιλογίου (84,38%). Επίσης, σημαντικές δυσκολίες ανέκυπταν στην εκφορά των 

λέξεων (75%), ενώ σε ανοικτή ερώτηση το 9,38% των ερωτώμενων δήλωσε ότι δυσκολεύεται στον 

τονισμό των λέξεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα συμφωνούν με τα αντίστοιχα ανάλογων ερευνών 

(Μήτσης, 2004, Κατσιμαλή, 2014). 

6. Συμπεράσματα 

Από το σύνολο όσων αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα 

συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, από τη μελέτη του θεωρητικού πλαισίου προκύπτει ότι οι μετανάστες 

επιδιώκουν να αποκτήσουν γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, προκειμένου να διευκολύνουν 

την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και ευρύτερα, στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, η μελέτη 

της σχετικής βιβλιογραφίας ανέδειξε, ως κυριότερους παράγοντες δυσκολίας στην εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, τη γνώση της γραμματικής και του λεξιλογίου. 

Από την εμπειρική έρευνα που διεξήχθη προέκυψε ότι οι μετανάστες, οι οποίοι επιλέγουν να 

φοιτήσουν σε ιδιωτικά ινστιτούτα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας είναι κυρίως άνδρες, μέσης 

ηλικίας, με υψηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Οι βασικότεροι λόγοι για την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας είναι επαγγελματικοί, κοινωνικοί και προσωπικοί, ενώ οι κυριότεροι τομείς που 

προκαλούν στους μετανάστες σοβαρή δυσκολία στην εκμάθησή της είναι η γραμματική, η εκφορά 

των λέξεων και το λεξιλόγιο. Αυτοί οι τομείς συμφωνούν με τα ευρήματα, αντίστοιχης θεματικής 

ερευνών, τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και παγκοσμίως.  

Καταληκτικά, συμπεραίνεται ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μπορεί να προσφέρει, 

ουσιαστικά, στην επιτυχή εργασιακή και κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Η πλειονότητα, όμως, 

των μεταναστών στην προσπάθεια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας αντιμετωπίζει συγκεκριμένα 

προβλήματα στους τομείς της γραμματικής και του λεξιλογίου.  
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Σ Χ ΕΤ ΙΚΑ Μ Ε Τ ΗΝ  ΕΦ ΑΡ Μ ΟΓΗ Τ ΗΣ  ΠΑΙ ΔΑΓΩΓ ΙΚΗΣ F R EINET Κ ΑΙ  Τ ΗΣ  Θ ΕΣ ΜΙΚΗΣ 

ΠΑΙ ΔΑΓΩ Γ ΙΚΗΣ Μ Ε Τ ΗΝ  ΕΜ ΠΕΙ ΡΙΑ  ΑΠΟ  Τ Ο  Μ ΑΘ ΗΜ Α Τ Ω Ν  ΓΑΛΛΙ ΚΩΝ Σ Τ Ο  

ΔΗΜ Ο Τ ΙΚΟ  

 

Γάτου Παρασκευή  

                                                   evigatou@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ05 

 

Περίληψη 

Η εισήγηση αφορά την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας στο Δημοτικό με βάση 

την Παιδαγωγική Freinet και τη Θεσμική Παιδαγωγική (ΠΦΠΘ). Οι παρατηρήσεις και οι 

προτάσεις αφορούν το μάθημα των γαλλικών, αλλά μπορούν να εμπνεύσουν τους 

εκπαιδευτικούς και σε άλλα αντικείμενα διδασκαλίας.  

Σε μία ανοιχτή μαθησιακή κατάσταση και ειδικά στο πλαίσιο μίας ετερογενούς ομάδας, δεν  

μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα συμβεί. Η διαδικασία γίνεται λιγότερο προβλέψιμη όταν 

αφήνει ελεύθερες τις επιλογές των παιδιών ως προς τον προσδιορισμό των στόχων, των μέσων 

και των μεθόδων που θα ακολουθηθούν, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στις ταχύτητες και 

τις ανάγκες του καθενός.  

Το εγχείρημα δεν διεκδικεί δάφνες πρωτοπορίας και προοδευτικότητας, αλλά αποπειράται να 

αναδείξει μερικές μεθοδολογικές προκλήσεις στην εφαρμογή της ΠΦΘΠ. Το ζητούμενο είναι 

να προχωρήσει ένα εγχείρημα εφαρμογής μίας ξενόφερτης παιδαγωγικής διαφορετικής στην 

αντικειμενική συνθήκη του σημερινού ελληνικού σχολείου.  

Ένα βασικό προσωπικό πόρισμα είναι ότι οι ομαδοσυνεργατικές τεχνικές και η συγκρότηση 

συνεργατικών ομάδων-τάξεων είναι προϋπόθεση για την οργανική λειτουργία της ζωής στο 

σχολείο στον ορίζοντα των προκλήσεων της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.  

 

Λέξεις κλειδιά : Παιδαγωγική Freinet, Θεσμική Παιδαγωγική, Τι νέα;, Συμβούλιο, πλάνα 

εργασίας, συνεργατική μάθηση 

 

Εισαγωγή. Η διδασκαλία των γαλλικών στην Αθμια εκπαίδευση  

Η σημερινή παρουσίαση έχει να κάνει με τη δυνατότητα εφαρμογής της ΠΦΘΠ στο δημοτικό 

σχολείο στο μάθημα των γαλλικών.  

Το μάθημα των γαλλικών στο Δημοτικό διδάσκεται στις δύο τελευταίες τάξεις, Ε και ΣΤ, για δύο 

ώρες την εβδομάδα στην κάθε τάξη. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν γαλλικά είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ, κυρίως, δευτεροβάθμιοι καθηγητές, μεταταγμένοι στο δημοτικό με τις υποχρεωτικές  

μετατάξεις του 2013. Για να καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους είναι 

αναγκασμένοι να μετακινούνται σε περισσότερες από μία μονάδες, με ανώτατο όριο τις πέντε. 

Ωστόσο, με βάση το νόμο οι συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες καίτοι μπορεί να αριθμούν 

διοικητικά δύο σχολεία, για τους μετακινούμενους καθηγητές λογίζονται ως μία. Έτσι πολλοί 

καθηγητές γαλλικών μπορεί να απασχολούνται ακόμα και σε έξι ή επτά σχολεία 

mailto:evigatou@gmail.com
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συμπεριλαμβανομένων των συστεγαζομένων. Οι μετατάξεις του 2013 ήταν υποχρεωτικές, 

καθώς έγιναν την περίοδο που οι καθηγητές, οι οποίοι θεωρήθηκαν υπεράριθμοι απειλούνταν 

με απόλυση και για πολλούς από τους Βθμιους ΠΕ05 Γαλλικής ήταν ο μόνος τρόπος να 

μετατεθούν από μακρινές περιοχές στις οποίες υπηρετούσαν για χρόνια, με ανύπαρκτη 

δυνατότητα μετάθεσης. Η διοικητική αυτή περιπέτεια καθιστά τους καθηγητές γαλλικών στην 

Αθμια σε αρκετές περιπτώσεις εκπαιδευτικούς, που βρέθηκαν να δουλεύουν σε συνθήκες τις 

οποίες οι ίδιοι δεν επέλεξαν και για τις οποίες δεν ήταν προετοιμασμένοι, ούτε επιστημονικά 

ούτε ψυχολογικά. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Αθμιας βαθμίδας είναι, κατά την 

άποψή μου, η βαθιά παιδαγωγική διάσταση της Αθμιας για την οποία ως εκπαιδευτικοί της 

Βθμιας δεν είχαμε την κατάλληλη κατάρτιση, δεν προβλέφθηκε κάποιου είδους εισαγωγή για 

να την αποκτήσουμε και κληθήκαμε με δικά μας μέσα σεμιναρίων, μεταπτυχιακών και 

αυτομόρφωσης να αποκτήσουμε.  

Τα αναλυτικά προγράμματα των ξένων γλωσσών στην Αθμια εκπαίδευση  

Το μάθημα των γαλλικών διδάσκεται με βάση το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών του 2016 για τις 

ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Το ΕΠΣ-ΞΓ προσδιορίζει τους γενικούς και 

επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας από το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) μέχρι το 

επίπεδο Β2 (καλή γνώση της γλώσσας), που μπορούν τα παιδιά να ολοκληρώσουν στη 12ετή 

σχολική φοίτηση και ορίζει το πλαίσιο της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας επαρκώς, 

αφήνοντας σημαντικές παιδαγωγικές ελευθερίες στον εκπαιδευτικό. Πέραν των ελευθεριών 

που παρέχει είναι ίσως το μόνο σχολικό πρόγραμμα που διατρέχεται στον άξονά του από μία 

εγκάρσια προσέγγιση όλων των ξένων γλωσσών αποφεύγοντας σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη 

διαδεδομένη μηχανιστική, επιστημονικοφανή, στενά τεχνοκρατική αντίληψη για τη 

διδασκαλία. 

Η πρώτη φάση του εγχειρήματος εγκατάστασης τεχνικών ΘΠ  

Το αρχικό πείραμα για τη δημιουργία πρωτότυπου εγχειριδίου έγινε όταν θέλησα να διευρύνω 

τους περιορισμένους διδακτικούς στόχους, που συνήθως θέτει η σχολική πραγματικότητα -

γιατί ακριβώς βρίσκεται πολύ μακριά από τα αναερόβια αναλυτικά προγράμματα- το 2018, σε 

μία απόπειρα να χρησιμοποιήσω ορισμένες τεχνικές της ΠΦΘΠ και ειδικότερα την τεχνική του 

«Τι νέα;», ώστε να χτίσουμε μαζί με τα παιδιά ένα δικό τους εγχειρίδιο για τα γαλλικά. Η χρήση 

της λέξης «παιδιά» και όχι «μαθητές»/«μαθήτριες» είναι επιλεγμένη. Αναφέρεται στη βαθιά 

φύση των «παιδιών» σε ηλικία σχολειοποίησης και περιλαμβάνει τα στοιχεία που 

συμμετέχουν στην έννοια του υποκειμένου. Η «παιδικότητα» αποτελεί αντικείμενο μελέτης 

πολλαπλών επιστημών και δεν περιορίζει τα υποκείμενα σε αυτόν που βρίσκεται στο σχολείο 

για να «μάθει». Δεν περικλείει, επίσης, έμφυλα χαρακτηριστικά. Η προσδοκία ήταν ότι θα 

ένιωθαν πως η διεργασία και το αποτέλεσμά της τα αφορά περισσότερο και αμεσότερα. Το 

κάθε εγχειρίδιο συνοδευόταν και από ένα ηχητικό αρχείο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να 

παρακολουθήσουν ακουστικά το κείμενο και να ασκηθούν στην προφορά της γαλλικής 

γλώσσας. Σε παλαιότερη εισήγησή μου σε συνέδριο του ΙΕΠ  έχω μιλήσει για το εγχείρημα 

αυτό. Σήμερα θα ήθελα η εμπειρία αυτή να συμπληρωθεί, ώστε η διδασκαλία των γαλλικών 

να χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τα εργαλεία της ΠΦΘΠ σε όλο το παιδαγωγικό εύρος 

τους. Στο σημείο αυτό θα επιθυμούσα να σχολιάσω κάποια από τα σημεία που θεωρώ ότι 

μπορούν να διευκολύνουν ή να δυσκολέψουν την εξέλιξη της απόπειρας αυτής.  
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Αναζητώντας για ακόμα μια φορά τη διάκριση παιδαγωγικής και διδακτικής  

Οι τελευταίες φουρνιές εκπαιδευτικών των τελευταίων δεκαετιών, κυρίως των 

δευτεροβάθμιων και ειδικότερα αυτών που διδάσκουν ξένες γλώσσες, είναι προϊόν μιας 

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που έδωσε ξεχωριστή διάσταση στη διδακτική. Η διδακτική εισάγει, 

κατά την άποψή μου, έναν προεξάρχοντα τεχνοκρατικό, επιστημονικοφανή χαρακτήρα, μία 

μάλλον μηχανιστική, τεϊλορική προσέγγιση της διδασκαλίας που εγκαθιστά μία σχέση 

πομπού/δέκτη και εξετάζεται από το μάτι ενός «ειδικού εμπειρογνώμονα», που μπορεί να 

εγκαταστήσει μοντέλα και ρουτίνες στον τρόπο που κάποιος μαθαίνει. Η παιδαγωγική, 

αντιθέτως, εστιάζει στις σχέσεις που χωρίς αυτές δεν υπάρχει ομάδα-τάξη ή δάσκαλος στο 

πλαίσιο της ομάδας-τάξης, επιτρέποντας την ανάδυση του υποκειμένου, της ενικότητας του 

υποκειμένου, του ασυνείδητου της ομάδας-τάξης και ενσωματώνοντας την επιθυμία για 

μάθηση ως επιθυμία του παιδιού να μεγαλώσει, αλλά και του ενήλικα να «μεγαλώσει» 

μετατοπίζοντας τα όρια των φόβων του. Η Παιδαγωγική αφήνει  χώρο στην απορία, σε ανοιχτά 

ερωτήματα και σε χαοτικές διαδρομές. Άρα, κατά την άποψή μου πάντα, σε περισσότερη ζωή.  

Θεωρώ τις τεχνικές της ΠΦΘΠ πολύ βοηθητικές στο σημερινό σχολείο, γιατί ενώ προσφέρουν 

μία καθαρά υλική, εργαλειακή σκευή, δεν παύουν να εμφορούνται από τις αντιλήψεις της 

Νέας Αγωγής και να διατηρούν ακέραιο τον ανθρωποκεντρικό, ψυχοκεντρικό χαρακτήρα της, 

ο οποίος, παραδόξως, εκατό χρόνια μετά, ανταποκρίνεται με μεγάλη πληρότητα στις ανάγκες 

και στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του 21ου αιώνα. 

Η πρώτη τεχνική που χρησιμοποίησα στην τάξη μου ήταν το «Τι νέα;». Το «Τι νέα;» είναι η 

μετεξέλιξη της τεχνικής «L’ entretien du matin», δηλαδή της «πρωινής συνομιλίας», που είχε 

εισαγάγει ο Freinet και που είχε στόχο να βοηθήσει το παιδί να ξεφορτωθεί τις έγνοιες που 

κουβαλάει φτάνοντας στο σχολείο. Τα παιδιά είχαν το χώρο μέσα στην ομάδα να πάρουν το 

λόγο και να μιλήσουν για ό,τι ήθελαν, είτε αυτό είχε να κάνει με την περιγραφή τους, με ένα 

αγαπημένο αντικείμενο, μία αγαπημένη ενασχόληση, μία ιδιαίτερη  κοινωνική συνθήκη που τα 

αφορούσε. Το εργαλείο του «Τι νέα;»; φάνηκε πράγματι πολύ βοηθητικό στη μαθησιακή 

διαδικασία που θέλησα να καλλιεργήσω στην ομάδα-τάξη, αλλά ήταν ένα πολύ πρώτο βήμα. 

Και κυρίως ήταν ένα βήμα που βοηθούσε εμένα την ίδια να δω σε επίπεδο καθημερινής 

πράξης τα όρια της διδακτικής με την παιδαγωγική. Γιατί η διάκριση αυτή κάθε άλλο παρά 

ευδιάκριτη είναι.  

Αποφεύγοντας τους εκτενείς ορισμούς για τον προσδιορισμό «παιδαγωγικής» και 

«παιδαγωγού» θα κρατήσω μία πολύ αρχική περιγραφή του Henri-Irénée Marrou που 

παραθέτει ο Philippe Meirieu (μτφ. δική μου): «Η ελληνική λέξη «παιδαγωγός» και η λατινική 

της προσαρμογή υποδήλωναν τον υπηρέτη, συνήθως ένα σκλάβο, ο οποίος στην αρχαία 

κοινωνία -και σε αυτό το σημείο αναγνωρίζουμε τον αριστοκρατικό τρόπο ζωής- ήταν 

υπεύθυνος για την «οδήγηση του παιδιού» στο σχολείο. Ο ρόλος του ήταν να βοηθήσει το 

νεαρό αφέντη του (να μεταφέρει, για παράδειγμα, τις μικρές αποσκευές του κ.λπ.), αλλά πάνω 

απ’ όλα όφειλε να τον προστατεύει από τους κινδύνους του δρόμου, κινδύνους σωματικούς 

αλλά πάνω απ' όλα κινδύνους ηθικούς – γιατί ξέρουμε σε τι βαθμό επικρίθηκε η ανηθικότητα 

και το παιδί βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην αρχαία Ελλάδα (…). Όμως, από την 

απλή και ειλικρινή ευγένεια, κάποιος περνούσε εύκολα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και, 

γενικότερα, της ηθικής. 
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Αρχικά περιφρονημένος για τη θέση του δούλου στην οποία κατατάσσονταν και τη συχνά 

βάρβαρη καταγωγή του, ο παιδαγωγός είδε, με την πάροδο των αιώνων, την εκτίμησή του να 

αυξάνεται μαζί με τη σημασία του ρόλου του: κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήταν, δίπλα 

στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ένα από τα συστατικά στοιχεία της εκπαίδευσης. Ο 

δάσκαλος δεν αφήνει το παιδί, ακόμη και στο σπίτι, όταν μπορεί να παίξει το ρόλο του 

ιδιωτικού φροντιστή (...) και, δεδομένης της μικρής εμπιστοσύνης που δείχνει η αρχαία 

κοινωνία απέναντι στο σχολείο και στο δάσκαλο σε αυτόν τον τομέα, είναι σε αυτόν που 

επιστρέφει η ευθύνη του εκπαιδευτικού σε επίπεδο διδασκαλίας της ηθικής». Ο παιδαγωγός 

είναι λοιπόν όχι απλά ένας οδηγητής, αλλά ένας καθοδηγητής και φροντιστής, με την ευρύτερη 

έννοια. Και μάλιστα ένας άνθρωπος που συμβολικά συνοδεύει την πορεία ενός νέου 

ανθρώπου προς την ενηλικίωση και το ξεπέρασμα των φόβων του, σωματικών και ηθικών.  

Αυτή η διάσταση του οδηγητή δάσκαλου-παιδαγωγού έχει αλλοιωθεί με αλλεπάλληλα 

στρώματα παρεξηγήσεων και στερεότυπων αντιλήψεων. Ο στείρος διδακτισμός, η 

κατευθυντικότητα, η ηθικολογία που συχνά συνοδεύονται από επίκριση, ειρωνεία, δολοφονία 

της επιθυμίας και στέρηση ελευθερίας στη σκέψη και την αυτενέργεια έχουν καταλήξει να 

είναι σε πολλές περιπτώσεις οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά παιδιά, αγόρια και 

κορίτσια μέσα στις τάξεις ενός σχολείου, που οι ηγέτες του φαίνεται να το σπρώχνουν σε 

ακόμα μεγαλύτερη μηχανοποίηση. Και η μεγάλη διάδοση της διδακτικής τις τελευταίες 

δεκαετίες έκανε την τάξη ακόμα πιο μηχανιστική, κάνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία να 

μοιάζει μια σειρά από αλλεπάλληλες μηχανικές προδιαγεγραμμένες ρουτίνες.  

Γράφει ο Philippe Meirieu (1999, 87): «Υπάρχει, στη διδακτική, ένα είδος εμμονής που είναι 

ίσως συστατικό της ίδιας της ύπαρξής της. Τι επιδιώκει, στην πραγματικότητα, ακατάπαυστα, 

εάν όχι να κατακτήσει την κατανόηση των υλικών συνθηκών και των διανοητικών μηχανισμών 

χάρη στους οποίους ένα δεδομένο υποκείμενο κατασκευάζει δεδομένες γνώσεις; Το 

ζητούμενό της είναι, κατά κάποιον τρόπο, να εμφυτευτεί στην ίδια τη γένεση της μάθησης, να 

εννοήσει την κίνησή της, να κατανοήσει αυτό που θα μπορούσε με τρόπο δομικό να επιτρέψει 

κάτι τέτοιο και προσωρινά να το υποστηρίξει, προκειμένου να απομακρύνει όλα τα παραπάνω 

από την τυχαιότητα της κοινωνικής κατάστασης και των ευκαιριών των μεμονωμένων 

προσωπικών ιστοριών των υποκειμένων (ΣτΜ όχι απλά αγνοώντας την ενικότητα του 

υποκειμένου, αλλά ακόμα και το ίδιο το υποκείμενο, δηλαδή). Στόχος της είναι να 

εγκαταστήσει, σε συγκεκριμένους χώρους που προορίζονται για τη μάθηση, ένα σύστημα 

πόρων και υποχρεώσεων που αντιπροσωπεύουν τις βέλτιστες συνθήκες μάθησης. Η σκευή της 

είναι λοιπόν, γι’ αυτήν, ένα είδος «θεατροποίησης» αυτών των συνθηκών. Θεωρεί, λοιπόν, ότι 

οι συνθήκες αυτές έχουν αποσαφηνιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα και ότι έχουμε 

προσπαθήσει να τις εγκαταστήσουμε με τον πλέον ακριβή τρόπο. Υπό αυτή την έννοια, η 

διδακτική οφείλει περισσότερα στις έρευνες για τη σχολική επιτυχία, παρά στις έρευνες για τη 

σχολική αποτυχία, και μήπως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανάπτυξή της ήρθε τόσο 

αργά και παραμένει ακόμα, για ορισμένους κλάδους, τόσο αβέβαιη; 

Διότι το ιδανικό είναι να είναι σε θέση να απαντά, σε κάθε περίπτωση, για κάθε μάθημα και 

κάθε μαθησιακό στόχο, στην ακόλουθη ερώτηση: λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των 

προαπαιτούμενων του υποκειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους περιορισμούς 

του διδασκόμενου αντικειμένου, ποιες εργασίες μπορούν να προταθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε 

εκτελώντας τες το υποκείμενο όταν αντιμετωπίζει ένα εμπόδιο να είναι σε θέση να το 
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μετατρέψει σε πρόβλημα, που θα το λύσει μόνο του, προκειμένου να αποκτήσει μια νέα 

γνωστική ικανότητα, η οποία θα μπορεί να κινητοποιηθεί μπροστά σε νέα προβλήματα στα 

οποία θα έχει αναγνωρίσει κοινά χαρακτηριστικά;» 

Οι ιεροί τόποι της ομάδας-τάξης στη ΘΠ 

Να σημειώσουμε ότι η τάξη της ΘΠ, ως τάξη βαθιά ανθρωπολογική, τονίζει τον τελετουργικό 

χαρακτήρα των συναντήσεων της ομάδας-τάξης. Οι συναντήσεις αυτές διέπονται από 

νόμους/κανόνες. 

Η ομάδα-τάξη της ΘΠ είναι μία πραγματική μικρή κοινωνία, όπου για να υπάρξει ελευθερία 

απαιτούνται κανόνες. Οι κανόνες αυτοί –πρωταρχική συνιστώσα- της ΘΠ διέπουν τόσο την 

οργάνωση του Συμβουλίου όσο και τη συνάντηση του «Τι νέα;» και επειδή ορίζουν ανάμεσα 

στα μέλη της ομάδας τη φύση της ίδιας της της συνύπαρξης είναι ένας τόπος ξεχωριστός, 

ανθρωπολογικός με δικά του τελετουργικά που τον ενδύουν με ιερότητα.  

Η πρώτη τεχνική που χρησιμοποίησα στην τάξη μου ήταν το «Τι νέα;». Πρόκειται για την 

υποδοχή του προφορικού λόγου μέσα στην ομάδα-τάξη σε έναν τόπο που με βάση τη ΘΠ 

καθίσταται «ιερός» μέσα σε ένα φροϋδικό/λακανικό ψυχαναλυτικό πλαίσιο. Παρόλο που η 

ανάγνωση γίνεται σε ένα επίπεδο ψυχολογικό/ψυχαναλυτικό, δεν είναι ανάγκη να σκεφτούμε 

εδώ κάτι αδυσώπητα βαθύ και δυσνόητο. Θα μπορούσε να είναι απλά ένα συναπάντημα στο 

δρόμο του παιδιού για το σχολείο, ή κάτι άλλο που το παιδί θα είχε βιάση να μοιραστεί με την 

ομάδα-τάξη του, ως κοινωνία συναισθήματος και επιθυμίας.  

Υλισμός της τάξης. Τα εργαλεία στην ΠΦΘΠ 

Οι παράγραφοι που ακολουθούν και αφορούν τον υλισμό της τάξης είναι μία μεταφορά 

προφορικής εισήγησης του Pierre Johan Laffitte, maître de conférences στο Πανεπιστήμιο Paris 

VIII-Vincennes-Saint-Denis στην ομάδα του Σκασιαρχείου στην Αθήνα.  

Η ΘΠ είναι ένας συνδυασμός δύο στοιχείων: της Θεσμικής Ψυχιατρικής που εφάρμοσε κατά 

τον ισπανικό εμφύλιο και μεταπολεμικά ο Ισπανός ψυχίατρος Francesc Tosquelles Llauradó και 

του υλισμού της τάξης ΠΦ. 

Αυτό που ο Freinet ονόμαζε υλισμό της τάξης δεν έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Είναι κάτι πολύ 

απτό που απλά σημαίνει, πως εάν δεν διαθέτουμε τα εργαλεία, η τάξη δεν μπορεί να υπάρξει. 

Η δημιουργία του εργαλείου αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη της ομάδας -τάξης.  

Μιλώντας για τον υλισμό του Freinet προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα: «Εγώ 

αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση. Τι να κάνω;». Εδώ, αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς πράττω 

συγκεκριμένα, στη δεδομένη περίσταση. Η απάντηση δεν έρχεται μέσα από κάποια δογματική  

διδασκαλία παρά μέσα από την εξατομικευμένη λύση που θα προκύψει, κυρίως, στο πλαίσιο 

μίας συνεργατικής παιδαγωγικής. Και εδώ αναφερόμαστε στο συνεργατικό χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης γενικότερα, μεταξύ εκπαιδευτικών.  

Μπορεί να κάνουμε δογματικές διδασκαλίες και να ευαγγελιζόμαστε ότι «η ΠΦ δίνει λύσεις», 

ότι «το σωστό Συμβούλιο γίνεται έτσι κι όχι αλλιώς», αλλά όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις το 

Συμβούλιο και κανείς δεν μπορεί να σου εξηγήσει γιατί δεν δουλεύει, οι θεωρητικές διδαχές 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

307 
 

για το Συμβούλιο και την ΠΦ δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Η λύση μπορεί να έρθει μέσα από 

μία πραγματική συνεργατική παιδαγωγική.  

Το «Συμβούλιο» της ΠΦΘΠ 

Το Συμβούλιο είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να ρυθμίζει την καθημερινή ζωή της ομάδας-τάξης. 

Αυτός είναι ο υλισμός της τάξης. Ο δάσκαλος  μπορεί να σκέφτεται, να ονειρεύεται για την 

εφαρμογή της Παιδαγωγικής, αλλά εάν δεν γίνει πραγματικότητα, οργανώνοντας ακόμα και 

τις πιο μικρές λεπτομέρειες, που όμως είναι ουσιαστικές και θεμελιώδεις, το εγχείρημα δεν θα 

στηριχθεί, θα γκρεμιστεί.  

Στην τάξη της ΘΠ οι νόμοι καθορίζονται συλλογικά από την ομάδα-τάξη μέσα από το 

Συμβούλιο, αποδομώντας την παραδοσιακή δυαδική σχέση δάσκαλου/μαθητή, 

ενήλικα/παιδιού, και ανασυνθέτοντάς την μέσα σε ένα πεδίο θεσμικό και εκπαιδευτικό με 

γενικευμένες ανταλλαγές στο πλαίσιο της ομάδας-τάξης. Για να μπορέσουν οι μαθητές να 

εισαγάγουν τους νόμους, που θα τους επιτρέψουν να μεγαλώνουν μαθαίνοντας και να 

μαθαίνουν μεγαλώνοντας, η ΘΠ βάζει σε λειτουργία εσωτερικούς κοινωνικούς θεσμούς, 

δηλαδή τύπους διαμεσολάβησης που θα επιτρέψει στην ομάδα να κρατήσει υπό έλεγχο τα 

συναισθήματα με κορυφαίες στιγμές συνάντησης το «Συμβούλιο» και το «Τι νέα;».  

Το Συμβούλιο ανοίγει και κλείνει με τελετουργικές πράξεις. Στην εισαγωγή του ξεκινά με μία 

γενική απάντηση στα ερωτήματα : «Η τάξη  πηγαίνει καλά;», ‘Η τάξη δεν πηγαίνει καλά»; 

Ακολουθούν οι Πληροφορίες: π.χ. αντικειμενικές πληροφορίες του τύπου «θα έρθουν από τη 

διεύθυνση να εγκαταστήσουν το νέο διαδραστικό πίνακα και πρέπει να αποσύρουμε τα 

θρανία. Οι υπεύθυνοι θρανίων πρέπει να αναλάβουν δράση, ανάλογα με το διαμοιρασμό 

επαγγελμάτων που έχει δοθεί στα παιδιά. Ακολουθούν οι Προτάσεις : π.χ. υπάρχει η πρόταση 

η τάξη να κάνει ένα μπαζάρ για να μαζέψει χρήματα για μία επίσκεψη και οι Αποφάσεις 

σχετικά με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί μετά από ψηφοφορία. Έπονται τα 

Παράπονα/Κριτικές με τη μορφή: «Ο Χ μου έκανε αυτό». Ο Χ απολογείται. Οι μάρτυρες του 

γεγονότος καταθέτουν την άποψή τους. Δίνεται λύση στη διαφωνία. Ο χρόνος των παραπόνων 

πρέπει να είναι περιορισμένος, π.χ. 5-10 λεπτά. Όσα Παράπονα/Κριτικές δεν εκτεθούν στο 

παρόν Συμβούλιο μεταφέρονται κατά προτεραιότητα στο επόμενο. Στη διαδικασία αυτή που 

οργανώνεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, το Φύλακα χρόνου και το Φύλακα λόγου, οι 

οποίοι αλλάζουν σε κάθε Συμβούλιο γίνεται χρήση τελετουργικών προτάσεων: «Το κουβαδάκι 

σου (και σ’ άλλη παραλία!)» «Πάμε παρακάτω!» που δηλώνουν το ασήμαντο της Κριτικής για 

την ομάδα-τάξη. Αντί για τιμωρία προτιμάται να υπάρχει μία κύρωση με θετικό πρόσημο ή 

ακόμα καλύτερα ένα πρόστιμο στο νόμισμα της τάξης. Η ομάδα αποφασίζει με ψήφιση τις 

κυρώσεις που θα υπάρξουν. Το Συμβούλιο ολοκληρώνεται με Ευχαριστίες και Επιβραβεύσεις. 

Το τελετουργικό φινάλε είναι το Μετεωρολογικό δελτίο : Ήλιος, Ήλιος με σύννεφα, Βροχή, ή 

οποιαδήποτε άλλη προσυμφωνημένη κατηγοριοποίηση μέσα στο πλαίσιο της ομάδας.  

Τα παραπτώματα είναι ιεραρχημένα καθώς και οι κυρώσεις τους. Το πρώτο παράπτωμα σε 

σοβαρότητα είναι η επίθεση στην ακεραιότητα, την προσωπικότητα ενός ατόμου. Κάποιος έχει 

χτυπήσει κάποιο, τον έχει βρίσει πολύ άσχημα, έχει καταστρέψει με τη θέλησή του την εργασία 

του. Αυτές είναι οι τρεις συμβολικές εικόνες της απαγόρευσης του φόνου. Το δεύτερο 

παράπτωμα είναι να ενοχλώ την τάξη, να είμαι σπαστικός. Δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, 

αλλά είναι κάτι που δείχνει μίαν ανώριμη συμπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή βοηθάει μία 
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θετική κύρωση. Δηλαδή μια επανόρθωση με τη μορφή βοήθειας προς την ομάδα. Η τελευταία 

περίπτωση παραπτώματος είναι να επαναλαμβάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα. Πρόκειται για 

κλασικό φαινόμενο και τα Συμβούλια στην αρχή είναι συχνά έτσι. «Μου πήρε το μολύβι μου» 

«Όχι αυτός μου πήρε το μολύβι μου» κοκ. Με τον καιρό τα παιδιά που συμμετέχουν αποκτούν 

όλο και μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στο Συμβούλιό της τάξης τους. Οι αποφάσεις του 

Συμβουλίου γράφονται από τον Γραμματέα στο βιβλίο του Συμβουλίου, που φυλάσσεται στην 

τάξη. 

Το Συμβούλιο είναι μία τεχνική που οφείλει να υπάρχει σε μία συνεργατική τάξη, γιατί είναι η 

πρακτική βάση της συνεργασίας και της δημοκρατίας. Το ευκταίο είναι η τεχνική να υιοθετείται 

εκτός από τον εκπαιδευτικό της ξένης γλώσσας και από το δάσκαλο της τάξης. Ωστόσο, μπορεί 

να γίνεται και μόνο από το δάσκαλο της ξένης γλώσσας, όταν ο δάσκαλος της τάξης δεν είναι 

διαθέσιμος. Πέρα από τη φυσική αντίσταση που μπορεί να παρουσιάζουν οι δάσκαλοι του 

δημοτικού σε νεόκοπες τεχνικές υπάρχουν πολύ συχνά δεκάδες προβλήματα που προκύπτουν 

από τα προγράμματα των σχολείων.  

«Τι νέα;». Μία εφαρμογή της ΘΠ 

Το «Τι νέα;»;» βρίσκει ένα φυσικό χώρο μέσα στην ομάδα-τάξη. Μέσα στην ομάδα-τάξη 

δημιουργούνται δυναμικά φαινόμενα που δεν αποτελούν απλά το άθροισμα των ατόμων που 

συνιστούν την ομάδα. Φαινόμενα ηγεσίας, ανάληψη εξουσίας, υποταγή, αποδιοπομπαίος 

τράγος, επίθεση, συσχετισμοί δυνάμεων… φαινόμενα που δημιουργούν υποομάδες και 

μπορεί είτε να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα είτε να δημιουργούν συγκρούσεις.  Τα 

δυναμικά φαινόμενα που δημιουργούνται δεν αποτελούν απλά το άθροισμα των ατόμων που 

συνιστούν την ομάδα. Φαινόμενα ηγεσίας, ανάληψη εξουσίας, υποταγή, αποδιοπομπαίοι 

τράγοι, επιθέσεις, συσχετισμοί δυνάμεων… φαινόμενα που δημιουργούν υποομάδες και 

μπορεί είτε να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα είτε να δημιουργούν συγκρούσεις.  

Η ΘΠ προσδιορίζει τη συνεργατική τάξη ως χώρο ανταλλαγών και συναντήσεων που γεννά 

φαινόμενα μεταβίβασης και ταυτότητας με μία ανάγνωση φροϋδική. Το ασυνείδητο της 

ομάδας-τάξης εκδηλώνεται μέσα από συμπτώματα όπως οι συγκρούσεις, οι διαταραχές της 

συμπεριφοράς, η επιθετικότητα, οι αναστολές. Θέτει το ζήτημα της ανάδυση ς του 

υποκειμένου, το θέμα της ενικότητας του υποκειμένου και το θέμα της επιθυμίας μέσα στην 

τάξη. Στην ομάδα-τάξη πρέπει ο δάσκαλος να λαμβάνει υπόψη το ασυνείδητο για να μην 

κινδυνεύσει να καταστεί κακοποιητικός και βλαπτικός.  

Σε τι βοηθάει το «Τι νέα;» 

• συντείνει στην εγκατάσταση σχέσης με τα παιδιά 

• συμβάλει στη δημιουργία ενός συμβολικού χώρου ομιλίας  

• καλλιεργεί την εμπιστοσύνη και νοηματοδοτεί τις σχέσεις στην ομάδα-τάξη 

• εγκαθιστά σχέσεις δάσκαλου και παιδιού ώστε ο δάσκαλος να μην είναι κομήτης στη 

ζωή του 

• μπορεί να δώσει ακόμα και υλικά αποτελέσματα (π.χ. τα εγχειρίδια γαλλικών του 

2018). 
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Προτάσεις για ένταξη περισσότερων εργαλείων της ΠΦΘΠ 

Μέσα στο πλαίσιο της ΘΠ όπου έχουμε ήδη τοποθετήσει τους ιερούς τόπους της ομιλίας, 

εντάσσονται, επίσης, οι ζώνες μάθησης και συμπεριφοράς μία έμπνευση του Fernand Oury 

από το τζούντο. Αλλά και η οργάνωση της ομάδας-τάξης με επαγγέλματα και νόμισμα, που 

προϋποθέτουν βέβαια σε επίπεδο εφαρμογής σε μία τάξη ή σχολείο την συνεργασία του 

δάσκαλου της τάξης με τον εκπαιδευτικό ειδικότητας. 

Κάποια άλλα στοιχεία της ΠΦΘΠ που μπορεί κανείς σταδιακά να εντάξει σε μία τάξη ξένης 

γλώσσας είναι το ελεύθερο κείμενο, η αλληλογραφία, η σχολική εφημερίδα, η έρευνα στη 

φύση ή την κοινότητα. Τα παραπάνω εργαλεία οδηγούν σε διπλώματα  της ΠΦ ή σε ζώνες της 

ΘΠ. Εδώ βλέπουμε το δίπλωμα ενός μηχανικού φυτών/ ενός γεωπόνου μηχανικού θα λέγαμε 

από την εποχή του Freinet! 

 

Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη συνεργατική τάξη είναι τα πλάνα εργασίας.  
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Εδώ έχουμε ένα πλάνο εργασίας μαθητή  στο σχολείο του Freinet στη Vence το 1962. Καλύπτει 

μία ημερολογιακή περίοδο από τις 18 έως τις 25 Οκτωβρίου, αφορά το μαθητή Φρανσουά 

Μαρού. Καλύπτει στα μαθηματικά την ολοκλήρωση των καρτελών 71 έως 81 (που σημαίνει ότι 

ο δάσκαλος έχει ένα οπλοστάσιο καρτελών αυτοδιόρθωσης το οποίο επιλέγει κάθε φορά 

ανάλογα με τις δυνάμεις του παιδιού) και συγκεκριμένες θεματικές στην Ιστορία, στη 

Φυσικοχημεία και τη Βιολογία. Προϋποθέτει επίσης δύο κείμενα και μία εισήγηση στους 

συμμαθητές για ένα ταξίδι του Φρανσουά. Ενδιαφέρον έχει η πρακτική εργασία στα τεχνικά 

που ζητείται από το Φρανσουά: να φτιάξει μία σκούπα από ρείκια.  

Στο κάτω μέρος του πλάνου εργασίας υπάρχει μία γραφική παράσταση της απόδοσης του 

Φρανσουά στο κάθε αντικείμενο που κυμαίνεται από άσχημα έως καλά.  

Σημαντικό στοιχείο μίας συνεργατικής τάξης είναι οι καρτέλες αυτοδιορθούμενης εργασίας. 

Τέτοιες είναι οι καρτέλες που αναφέρονται παραπάνω (από την 71 έως την 81 για την 

αριθμητική και αντίστοιχα για τη γραμματική).  

Συμπεράσματα 

Η Νέα Αγωγή στην οποία υπάγονται η ΠΦ και η ΘΠ γεννήθηκαν από την ανατροπή των αξιών 

που διαπνέουν την παραδοσιακή παιδαγωγική, τέτοια όπως τη βλέπουμε να εφαρμόζεται 
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ακόμα στην Ελλάδα. Στόχος των εναλλακτικών παιδαγωγικών που περιλαμβάνονται κάτω από 

την ευρεία ομπρέλα της Νέας Αγωγής βρίσκονται παιδαγωγικές που προσπαθούν να 

κατανοήσουν το άτομο, να ερμηνεύσουν τις στάσεις του, να το βοηθήσουν να αναπτύξει 

ελεύθερα το δυναμικό του. Έχουν το πλεονέκτημα να είναι διαθεματικές αγγίζοντας 

ψυχολογία, ψυχανάλυση, φιλοσοφία, κοινωνιολογία κ.λπ. Ορισμένες από τις φιλοσοφικές 

αρχές της Νέας Αγωγής είναι πως «η ζωή μπαίνει μέσα στο σχολείο». Πως η εργασία και η 

επιθυμία συνιστούν κίνητρα. Πως το παιδί έχει κοινή φύση με τον ενήλικα. Πολιτικές αξίες της 

είναι: η Δημοκρατία, η Χειραφέτηση, η Ελευθερία, η Αυτονομία, η Υπευθυνότητα. Και η 

παιδαγωγική που προτείνει στην ΠΦΘΠ είναι το κοινωνικό, συνεργατικό μοντέλο, όπου 

έμφαση δίνεται στα δικαιώματα των παιδιών, στο δικαίωμα των παιδιών να αποφασίζουν, στη 

μάθηση με φυσική μέθοδο… 

Κανένα από τα παραπάνω δεν απέχει από τους πυλώνες της έκθεσης Delors του 1996 για την 

εκπαίδευση του 21ου αιώνα: Μαθαίνω να μαθαίνω, Μαθαίνω να κάνω, Μαθαίνω να υπάρχω, 

Μαθαίνω να συνυπάρχω.  

Κλείνοντας, να πούμε πως συνεργατική τάξη παιδιών/μαθητών δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 

συνεργατικό σχολείο εκπαιδευτικών/ενηλίκων. Χωρίς ουσιαστική και όχι προσχηματική 

συνεργατικότητα δεν μπορούμε να έχουμε συνεργατικό σχολείο και να περιμένουμε να 

απολαύσουμε τα οφέλη του. 

Μελετώντας και βιώνοντας εδώ και χρόνια μέσα από διάφορες  οπτικές και σε διαφορετικά 

πλαίσια τη λειτουργία ομάδων θα εντόπιζα την ανάγκη παρέμβασης σε τρία επίπεδα.  

Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν συνεργατικές τεχνικές απαιτείται ώριμη 

διαχείριση της εξουσίας, είτε αυτή είναι εξουσία θέσης είτε εξουσία προσωπικότητας. 

Απαιτείται, επίσης, ανάληψη ευθύνης, αλλά, και ανάληψη λάθους. 

Τέλος, απαιτούνται λιγότεροι τακτικισμοί.  

Ας αποπειραθούμε να κάνουμε τις τάξεις μας χώρους μάθησης, με επιμονή και υπομονή, με 

ελευθερία στη σκέψη, δίνοντας χώρο στη να χτίζουμε κάτι κοινό. Απέναντι στις ανισότητες και 

την αδικία, στην επέλαση του ατομικισμού και του ρατσισμού, στις κρίσεις που απειλούν το 

κοινό μας μέλλον, η εκπαίδευση μπορεί ακόμα να προσφέρει πολλά. Το ζητούμενο είναι πώς 

θα την επανεφεύρουμε ώστε να μπορέσει να δώσει απάντηση στα καυτά ερωτήματα της 

εποχής. 
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Περίληψη 

Προσανατολισμός του σύγχρονου σχολείου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η 

εκπαιδευτική  αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Στόχος είναι η παρουσίαση 

του σχεδιασμού ενός project με εφαρμογή της μεθοδολογίας STEM και αξιοποιώντας τον 

εξοπλισμό Lego Education WeDo. Το ερώτημα είναι πώς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

μπορεί να αξιοποιηθεί το παραπάνω υλικό, ώστε να αποκτηθούν βασικές γνώσεις Φυσικής και 

προγραμματισμού, στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και με συνέπειες στη 

διαχείριση της τάξης. Η δράση υλοποιήθηκε σε μαθητές ΣΤ΄ τάξης σε δημοτικό σχολείο της 

Αττικής και αφορούσε τον πειραματισμό και τη βιωματική μάθηση στο γνωστικό αντικείμενο 

της Φυσικής για την αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων. Η παρατήρηση της εργασίας 

και  η συλλογή των αποτελεσμάτων των εργασιών, ανέδειξαν πως η δράση ήταν εφικτή και 

συνέβαλε πρώτιστα στην απόκτηση βασικών γνώσεων Φυσικής και προγραμματισμού, στην 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσω του πειραματισμού, της μεταγνωστικής ικανότητας 

κατά τη διερεύνηση των ερωτημάτων, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, στην απόκτηση 

δεξιοτήτων χρήσης Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη και δευτερευόντως στη διαχείριση της 

τάξης. 

Λέξεις κλειδιά: Lego WeDo, STEM, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διαχείριση τάξης 

1. Εισαγωγή 

Το σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  του ελληνικού 

σχολείου δομείται σύμφωνα με τις αρχές του κονστρουκτιβισμού, της ανακαλυπτικής μάθησης 

του Bruner, της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, της συναισθηματικής νοημοσύνης του 

Goleman και την εφαρμογή της βιωματικής μεθόδου προσέγγισης της γνώσης, της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της μεθόδου project. Η μάθηση στο σχολείο επιτυγχάνεται 

διαθεματικά με διάχυση των δραστηριοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (ΔΕΠΠΣ 2003).  

Η οικοδόμηση της νέα γνώσης στηρίζεται στις πρότερες  γνωστικές κατακτήσεις και δεξιότητες 

του μαθητή και είναι μια διαδικασία που καλλιεργείται και από το σχολικό περιβάλλον. Μέσω 

της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. διαμορφώνεται κλίμα συνεργατικής μάθησης, όπου οι μαθητές 

ενεργοποιούνται, αυξάνονται τα κίνητρα μάθησης και επιτυγχάνεται η συνοικοδόμηση της 

γνώσης. Η εποικοδομητική μάθηση (Daniels 2005) με χρήση Η/Υ αξιοποιεί τις γνωστικές και 

μεταγνωστικές λειτουργίες και οργανώνει τους τρόπους που οι μαθητές αναπαριστούν τη 

γνώση τους (Jonassen 1998). Το ψηφιακό περιβάλλον λειτουργεί υποστηρικτικά στη βιωματική 

μάθηση και τη δια ζώσης διδασκαλία (Basogain et al 2018) με πολυαισθητηριακή και 

εξατομικευμένη προσέγγιση των διδασκόμενων εννοιών (Gardner 1995).  
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας προγραμματισμού στηριζόμενων στη διερευνητική μάθηση. Ο τομέας  της 

ρομποτικής είναι διεπιστημονικός, περιλαμβάνει θέματα μηχανικής, ηλεκτρονικών 

συστημάτων με αυτοματισμούς, έννοιες που  εισάγονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

μέσω του προγράμματος σπουδών. Η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας, κριτικής σκέψης, προγραμματισμού και 

παρατήρησης, επίλυσης προβλημάτων (Komis & Misirli 2016). Η εκπαίδευση STEM αναφέρεται 

στις Επιστήμες (Science), την Τεχνολογία (Technology), τη Μηχανική (Engineering) και τα 

Μαθηματικά (Maths), όπου διαθεματικά πραγματοποιείται η σύνδεση των επιστημονικών 

αυτών πεδίων, ώστε να γίνει αντιληπτή από τον μαθητή, συνειδητά ή ασυνείδητα, η σχέση των 

επιστημονικών κλάδων, λειτουργώντας συνδετικά με την καθημερινότητα και στηριζόμενη σε 

προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του ίδιου του μαθητή. Βασικός στόχος είναι η επίλυση 

προβλημάτων μέσω της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών, του πειραματισμού, της 

αυθόρμητη αμφισβήτηση, της βιωματικής μάθησης (Δραγογιάννης 2017), διαμορφώνοντας το 

κατάλληλο περιβάλλον (Hwang &Taylor 2016). 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Σύμφωνα με τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ) προτείνονται για την 

σχολική οργάνωση και την επεξεργασίας της γνώσης όροι προσέγγισης, όπως η 

«διεπιστημονικότητα», η «διαθεματικότητα» και η «ενιαιοποίηση». Στο σύγχρονο σχολείο 

επιχειρείται η διαθεματικότητα των γνωστικών αντικειμένων. Σε αυτό το πλαίσιο έχει 

προβλεφθεί η διάθεση χρόνου σε κάθε θεματική ενότητα εκάστου γνωστικού αντικειμένου για 

την ολοκλήρωση διαθεματικών σχεδίων εργασίας με εφαρμογή της μεθόδου project σε 

θέματα σχετικά με την επεξεργαζόμενη θεματική που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

(Ματσαγγούρας 2002) 

Η μέθοδος project στο σχολικό περιβάλλον, ορίζεται ως ομαδική διαδικασία μάθησης κατά την 

οποία η ενεργή συμμετοχή των μαθητών και η ανάληψη βιωματικών δράσεων κρίνεται 

απαραίτητη (Ταρατόρη 2002). Πρόκειται για μια βιωματική και επικοινωνιακή διδασκαλία που 

βασίζεται στα βιώματα των μαθητών, στις προγενέστερες γνώσεις τους, τα ενδιαφέροντα και 

τους προβληματισμούς τους. Η σπουδαιότητά της έγκειται στη βαρύτητα που δίνεται στη 

δραστηριότητα και την πράξη που ο μαθητής εφαρμόζει συνεπικουρούμενος από την 

εφαρμογή της θεωρίας. Έτσι ο μαθητής από παθητικό σχολικό μέλος ενεργοποιείται και 

μετατρέπεται σε δημιουργό, έχοντας ως γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τους προσωπικούς 

προβληματισμούς. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από μια δημιουργική συλλογική εξερεύνηση 

και ανακάλυψη, μέσω του συλλογικού πειραματισμού με προγραμματισμό και πρόσληψη 

ευχαρίστησης (Ταρατόρη 2002), αβίαστα από την πλευρά των μαθητών (Ματσαγγούρας  

1995). 

Όλοι ενεργοποιούνται, με συνέπεια τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της προσοχής, τον 

περιορισμό ανεπιθύμητων συμπεριφορών, την ανάλωση περισσότερου χρόνου στη διδακτική 

διαδικασία και επομένως αυξημένα αποτελέσματα μάθησης. Επιπλέον μέσω της ομαδικής 

δράσης, συνοικοδομείται η γνώση, καθώς υπάρχει περιβάλλον αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

μελών και το τελικό αποτέλεσμα είναι απόρροια του συλλογικού προβληματισμού, όπου η 

ομαδική μάθηση είναι αποτελεσματικότερη από την ατομική σε πολύπλοκες εργασίες. Σε αυτό 
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το πλαίσιο η κάθε μαθητική μονάδα θεωρείται απαραίτητη και ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του 

καθενός στο εσωτερικό της ομάδας αρχικά και στο σύνολο της τάξης κατόπιν 

(Αναγνωστοπούλου 2001 & Ματσαγγούρας 1995). 

Πλήθος ψηφιακών εφαρμογών διατίθενται για χρήση από τον εκπαιδευτικό που αξιοποιούνται 

και στη βιωματική μάθηση. Το ψηφιακό περιβάλλον του scratch αξιοποιείται για την εκμάθηση 

της γλώσσας προγραμματισμού μέσω πειραματισμού με άμεσα ορατά αποτελέσματα και για 

τη σύνδεσή της με τον προγραμματισμό του εξοπλισμού της Lego Education, το WeDo. Μπορεί 

επιπλέον να αξιοποιηθεί ο ηλεκτρονικός λογαριασμός χρηστών για τον διαμοιρασμό του 

περιεχομένου (https://scratch.mit.edu/). 

Ο εξοπλισμός Lego Education WeDo διαθέτοντας αισθητήρες απόστασης και κλήσης, 

προγραμματίζεται από τους μαθητές με αξιοποίηση είτε της δικής του «ψευδογλώσσας», 

διαθέσιμης στη βιβλιοθήκη του, είτε της γλώσσας προγραμματισμού scratch. Μέσω της 

χρήσης του προωθείται η διερευνητική μάθηση και η κατανόηση της σχέσης αιτίας και 

αποτελέσματος. 

Σε έρευνα των Sullivan & Umaschi Bers (2015) που εφαρμόστηκε σε μαθητές Προσχολικής 

Αγωγής, φάνηκε πως είναι εφικτή η εφαρμογή της ρομποτικής  και η αξιοποίηση της 

εκπαίδευσης STEM στις μικρές ηλικίες με θετικά αποτελέσματα στην αντίληψη και την 

κατανόηση των εντολών προγραμματισμού.  

Η Pinto-Llorente (2016) κατέγραψε στην έρευνά της, κάνοντας χρήση του Lego Education 

WeDo, την κινητοποίηση των συμμετεχόντων μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά 

με την υπολογιστική σκέψη και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με την αντίληψη των 

μαθητών, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες, τούς έδωσε δυνατότητες 

να μάθουν να χτίζουν μοντέλα σε 3D και να τα προγραμματίζουν. Ομοίως και η Mayerová 

(2012), με τον ίδιο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, υποστηρίζει πως η εκπαιδευτική ρομποτική 

παρέχει πολλές ανεξερεύνητες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των μαθητών.  

Σε έρευνα του Σαρημπαλίδη (2015) η διδασκαλία του scratch στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

στηρίζεται στο εποικοδομιστικό μοντέλο, την καθοδηγούμενη ανακάλυψη, τις πρότερες 

γνώσεις και τη βελτίωσή τους, την παιχνιδοκεντρική μάθηση και συνέβαλε στη μεγαλύτερη 

συμμετοχή των μαθητών και στην απόκτηση γνώσεων προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο.  

Το ερευνητικό ερώτημα λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι:  

Πώς επιτυγχάνεται η αξιοποίηση του Lego Education WeDo στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με μέθοδο STEM για την απόκτηση από τους μαθητές 

γνώσεων Φυσικής και προγραμματισμού στα πλαίσια της διαχείρισης της τάξης.  

3. Μεθοδολογία – Υλοποίηση 

3.1. Μεθοδολογία  

Στα πλαίσια της παρούσας δράσης  και υλοποίησης project διάρκειας έξι (6) μηνών, 

αξιοποιήθηκε ο εξοπλισμός Lego Education WeDo  και το ψηφιακό περιβάλλον του scratch. 

Επιλέχθηκε η εφαρμογή της μεθόδου STEM στα πλαίσια του project (Lewin 1946), καθώς έχει 

συνεργατικό, συμμετοχικό χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες δρουν και στοχάζονται με 

https://scratch.mit.edu/
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σκοπό την κατανόηση και τη βελτίωση, την αποδοχή  των μελών της ομάδας, την  

συνειδητοποίηση της προστιθέμενης αξίας του καθενός στο τελικό αποτέλεσμα. Υπήρξε 

ενοποίηση της διδασκαλίας με τη δράση, σύνδεση της θεωρίας με την πράξη ,  ακολουθώντας 

την σπείρα αναστοχασμού των συμμετεχόντων, που στηρίζονταν σε κύκλους σχεδιασμού, 

δράσης, παρατήρησης, στοχασμού και κατόπιν επανασχεδιασμού για βελτίωση (McNiff 1999).  

Για τη διερεύνηση του στόχου υιοθετήθηκε η μέθοδος STEM στα πλαίσια του project και 

εφαρμόστηκε σε Δημοτικό σχολείο της Αθήνας σε 23 μαθητές, 12 αγόρια και 11 κορίτσια της 

ΣΤ΄ τάξης, ηλικίας 11 ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε 

ατόμων, λαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους ο καθένας, του συντονιστή γραμματέα (1), των 

προγραμματιστών (2) και των κατασκευαστών (2) στο WeDo. Στις ομάδες των τεσσάρων 

ατόμων τον ρόλο του γραμματέα είχε ο ένας προγραμματιστής του WeDo.  Υπεύθυνος 

εκπαιδευτικός ήταν ο δάσκαλος της τάξης. Το προς διερεύνηση γνωστικό αντικείμενο ήταν η 

Φυσική.  

Οι προς ενασχόληση θεματικές της Φυσικής και ακολουθώντας τη ροή του σχολικού βιβλίου 

της ΣΤ τάξης του ελληνικού σχολείου, ήταν οι εξής:  

• Τριβή/Δυνάμεις 

• Ενέργεια  

• Μαγνητισμός 

Οι θεματικές προσεγγίστηκαν από τους συμμετέχοντες μαθητές πρώτα με τον πειραματισμό 

κάνοντας χρήση του εξοπλισμού Lego Education WeDo στο μάθημα της Φυσικής και μετά με 

το scratch. 

Για τη δράση μαγνητοσκοπήθηκαν, με σχετική άδεια γονέων και με σεβασμό στα προσωπικά 

δεδομένα, οι προσπάθειες των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Έγινε καταγραφή 

από τον κάθε μαθητή γραμματέα των προβληματισμών και συμπερασμάτων της δράσης της 

ομάδας, αξιολόγηση των ορθών αποτελεσμάτων από όλους και ημερολογίου από τον 

εκπαιδευτικό έπειτα από παρατήρηση. Η αρχική διερεύνηση με ερωταποκρίσεις σχετικά με τις 

πρότερες γνώσεις προγραμματισμού των μαθητών, έδειξε πως δύο από αυτούς διέθεταν 

προηγούμενη εμπειρία με τον εξοπλισμό Lego Education WeDo και όλοι τους είχαν έρθει σε 

επαφή με την εφαρμογή scratch με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής του σχολείου, όμως χωρίς 

να έχουν προγραμματίσει τον παραπάνω εξοπλισμό με το scratch. H διαμορφωτική 

αξιολόγηση για τη χρήση του WeDo εφαρμόστηκε στο τέλος κάθε κύκλου, έπειτα από 

στοχασμό των μαθητών, παρατήρηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων του πειραματισμού 

στη Φυσική από μαθητές και εκπαιδευτικό. Στην τελική αξιολόγηση των μαθητών 

καταγράφηκαν οι απόψεις, οι στάσεις, οι γνώσεις προγραμματισμού που αποκόμισαν και 

κατανόησης των εννοιών της Φυσικής, ενώ η αξιολόγηση του project γινόταν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της υλοποίησης με το σκεπτικό της έρευνας δράσης (McNiff 1999).  

3.2. Εφαρμογή-Υλοποίηση 

Ο κεντρικός προβληματισμός ήταν η αξιοποίηση του κιτ ρομποτικής Lego Education WeDo στην 

διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Για την 

υλοποίηση του project ακολουθήθηκε το στάδιο του σχεδιασμού, της δράσης, της 

παρατήρησης, του στοχασμού, του επανασχεδιασμού (McNiff 1999). Βασικοί άξονες της 
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παρατήρησης και του στοχασμού που αναπτύχθηκαν από τον εκπαιδευτικό κατά την 

υλοποίηση της δράσης ήταν η αρχική εξοικείωση των μαθητών με τον εξοπλισμό του κιτ 

ρομποτικής LEGO Education WeDo 1.0 και WeDo 2.0 και κατόπιν η αξιοποίησή τους στις 

δραστηριότητες µε αναφορά στους στόχους.  

Αρχικά επιχειρήθηκε γνωριμία με το υλικό των Lego ως παιχνίδι. Οι μαθητές διαμόρφωσαν 

κατασκευές στηριζόμενοι στις πρότερες εμπειρίες και γνώσεις με προσανατολισμό στη χρήση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις κατασκευές αυτοκινήτων, αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη 

του WeDo και λαμβάνοντας ιδέες από το βιβλίο της Φυσικής.  

Στα πλαίσια της συνολικής εργασίας του project οι μαθητές επεξεργάστηκαν τις θεματικές της 

Φυσικής με τη μέθοδο STEM με την χρήση του Lego Education WeDo και κάνοντας σύνδεση με 

την καθημερινότητα. Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό ήταν διαθέσιμο στο σχολείο, όπου 

έγινε η ανακάλυψη της λειτουργίας του λογισμικού. Επιπλέον οι μαθητές συζήτησαν τους 

προβληματισμούς τους, πειραματίστηκαν στη δόμηση του υλικού, στην κατανόηση της 

«ψευδογλώσσας» του, στην εκμάθηση της γλώσσας scratch και στη χρήση της για 

προγραμματισμό του WeDo, στην εφαρμογή στην πράξη για επίλυση προβλημάτων 

καθημερινότητας και σύνδεση με το μάθημα της Φυσικής (Δραγογιάννης 2017). Συγκεκριμένα 

χρειάστηκε να προβληματιστούν, να πειραματιστούν, να καταγράψουν τις διαπιστώσεις τους, 

να συγκρίνουν αποτελέσματα.  

Από το Lego Education WeDo αξιοποιήθηκε αρχικά η διαθέσιμη βιβλιοθήκη των έργων του, 

ώστε οι μαθητές λειτουργώντας ερευνητικά (Mayerová 2012), να ανακαλύψουν τον τρόπο 

δόμησης των κατασκευών, να προγραμματίσουν τις δημιουργίες τους με τη δική του γλώσσα, 

με προσανατολισμό σε ένα οικολογικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σχέση της τεχνολογίας 

με τη Φυσική και τα Μαθηματικά. Εντόπισαν από τη διαθέσιμη λίστα τις κατασκευές που τους 

αφορούσαν, γίνονταν αναγνώστες και σταδιακά συζητώντας, λειτουργώντας συνεργατικά 

κατανόησαν τον κώδικα προγραμματισμού, πειραματίστηκαν, βελτίωσαν, εμπλούτισαν την 

κατασκευή τους (Pinto-Llorente et.al. 2016). 

Διαμορφώθηκαν κατασκευές κάνοντας χρήση των αισθητήρων κλήσης και απόστασης. 

Αξιοποιήθηκε η αιολική ενέργεια στην ενεργοποίηση της ανεμογεννήτριας και μετατροπή σε 

ηλιακή, κατασκευάστηκαν αυτοκίνητα για κατανόηση της τριβής, των δυνάμεων και του 

μαγνητισμού, όπου ενσωματώθηκαν μαγνήτες. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γινόταν 

ομαδικά στην αίθουσα διδασκαλίας από την κάθε ομάδα. Σε κάθε περίπτωση λειτούργησε η 

συνοικοδόμηση της γνώσης καθώς στην κάθε ομάδα ήταν ορατή η εργασία των συμμαθητών.  

Όλοι οι μαθητές στο εργαστήριο υπολογιστών εργαζόμενοι δυαδικά ασχολήθηκαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του project, σε διδακτικές ώρες Φυσικής, με τη γλώσσα scratch, ώστε να επιτευχθεί 

ο τελικός στόχος του προγραμματισμού του Lego Education WeDο με scratch.   Μέσω της 

αξιοποίησης των εντολών της εφαρμογής σε θέματα Φυσικής, διαμορφώθηκαν παρουσιάσεις 

της θεωρίας των θεματικών της Φυσικής, για εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού. 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε σύνδεση των κατασκευών Lego Education WeDo με το scratch.  

Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των προβληματισμών στην αξιοποίηση του κιτ,  στο 

στάδιο του στοχασμού και της υποστήριξης στην ομάδα, λειτούργησε η αλληλοδιδακτική 

μέθοδος (Ματσαγγούρας 1999), όπου ένας συντονιστής-γραμματέας ανά ομάδα υποστήριζε 
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τα υπόλοιπα μέλη με φθίνουσα υποστήριξη. Ο εκπαιδευτικός είχε τον ρόλο του υποστηρικτή 

– παρατηρητή. Η συλλογή του υλικού γινόταν με φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση εντός του 

εργαστηρίου της Πληροφορικής για το scratch και εντός της διδακτικής αίθουσας για το WeDo.  

Χρειάστηκε κατά τον στοχασμό να απαντηθούν από τους μαθητές ερωτήματα σχετικά με τον 

προγραμματισμό του υλικού, την διαμόρφωση των κατασκευών, την τροποποίησή τους για 

τον πειραματισμό. Καταγράφηκε μέσω παρατήρησης και σε ημερολόγιο αν οι δραστηριότητες 

ήταν ενδιαφέρουσες και κινητοποιούσαν τη συμμετοχή και τη συνεργασία των μαθητών, αν 

υποστηρίζονταν η ελεύθερη έκφρασή τους, πόσο προωθούνταν η επικοινωνία μεταξύ 

μαθητών και μαθητών-εκπαιδευτικού. Σε κάθε είδος δραστηριότητας, και μέχρι την 

ολοκλήρωσή της, ο επανασχεδιασμός από τον εκπαιδευτικό λάμβανε υπόψη την συμμετοχή 

και το ενδιαφέρον των μαθητών, την συνεργασία μεταξύ τους, την επίτευξη των διδακτικών 

στόχων, τα εμπόδια στην αξιοποίηση του  υλικού, όπως ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος και 

τους τρόπους υπέρβασής τους.  

Κάθε τροποποίηση των  κατασκευών στις δραστηριότητες, είχε στόχο την καλύτερη 

προσέγγιση της εκάστοτε έννοιας της Φυσικής. Στον στοχασμό που αναπτύσσονταν σε κάθε 

ομάδα ήταν μεγαλύτερη η ικανοποίηση των μαθητών από τη χρήση και από το αποτέλεσμα 

της προσπάθειάς τους. Κατά τη διάρκεια της δράσης ο εκπαιδευτικός μοιράζονταν τους 

προβληματισμούς του με το σύνολο των μαθητών, για αξιοποίηση του δυναμικού τους και 

καταγράφονταν οι παρατηρήσεις μαθητών και εκπαιδευτικού.   

Αντίστοιχα και με τον προγραμματισμό σε scratch, οι μαθητές ασχολήθηκαν σε θεωρητικό 

επίπεδο με τις προς επεξεργασία έννοιες της Φυσικής αποδίδοντάς τες στο περιβάλλον της 

ψηφιακής εφαρμογής. Ο αναστοχασμός μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια 

της δράσης, ο πειραματισμός και η προσπάθεια για βελτίωση του αποτελέσματος οδηγούσαν 

στην υλοποίηση του επόμενου κύκλου προσπαθειών. Αρχικά οι ομάδες προγραμμάτισαν τις 

κατασκευές με τη γλώσσα του WeDo και κατέληξαν σε προγραμματισμό με scratch. 

3.3. Αποτελέσματα 

Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η παρατήρηση, η μαγνητοσκόπηση με σεβασμό 

στην ανωνυμία των μαθητών και η καταγραφή ημερολογίου με τις δράσεις και τα 

συμπεράσματα των μαθητών. Τα αποτελέσματα της δράσης συγκεντρώθηκαν στον 

υπολογιστή. Αφορούσαν τις κατασκευαστικές δημιουργίες των μαθητών με Lego Education 

WeDo και scratch δημιουργίες, τους πειραματισμούς τους με το υλικό και αξιολογήθηκαν 

βάσει της επίτευξης του εκάστοτε κάθε φορά στόχου.  

Πραγματοποιήθηκε συνδημιουργία των μαθητών σε scratch. Καθώς είχε προηγηθεί ομαδική 

επεξεργασία των εντολών της γλώσσας προγραμματισμού, δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες 

στην κατανόησή της και στην επεξεργασία. Η διαμορφωτική αξιολόγηση των γνωστικών 

κατακτήσεων των μαθητών γινόταν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των εφαρμογών.  

Οι ομάδες διαμόρφωσαν κατασκευές με ερεθίσματα από το περιβάλλον τους, σε μια 

προσπάθεια κατανόησης των κωδίκων προγραμματισμού και σύνδεσης της Τεχνολογίας με την 

καθημερινότητα. Τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας παρουσιάζονταν στην ολομέλεια.   
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Με Lego Education  WeDo δημιουργήθηκαν κατασκευές, αξιοποιώντας πιλοτικά τη βιβλιοθήκη 

των έργων του εξοπλισμού. Η κατανόηση της λειτουργίας, η κίνηση των κατασκευών τους με 

τη βοήθεια της «ψευδογλώσσας» καταγράφηκαν φωτογραφικά και βιντεοσκοπήθηκαν. 

Εφαρμόστηκε, έτσι, η εκπαίδευση STEM, η ανακαλυπτική μάθηση, η συνδημιουργία. Ο 

προγραμματισμός του WeDo  με το scratch οδήγησε στην ολοκλήρωση του στόχου. Η 

ενασχόληση συνέβαλε στην καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού, στην επίλυση 

προβλημάτων, στη συνεργασία, την κινητοποίηση των μαθητών και στην ανακάλυψη μέσω 

πειραματισμού των προς διερεύνηση φυσικών εννοιών.  

Η αρχική διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών έδειξε πως μόνο δύο μαθητές 

γνώριζαν τον εξοπλισμό κιτ ρομποτικής, όμως η ολομέλεια είχε μικρή επαφή με τη γλώσσα 

προγραμματισμού scratch.  Κανείς από τους μαθητές δεν είχε ασχοληθεί με ρομποτική στο 

σχολείο και μάλιστα στο μάθημα της Φυσικής.     

Στην τελική αξιολόγηση με ερωταποκρίσεις σημειώθηκε από τους μαθητές πως τους άρεσε ο 

προγραμματισμός με scratch και κυρίως ο προγραμματισμός του Lego Education WeDo, έγιναν 

καλύτερα κατανοητές οι έννοιες της Φυσικής, καθώς τα αποτελέσματα ήταν άμεσα ορατά.  

Αξιολογήθηκε η επίτευξη των κύριων στόχων του συνολικού εγχειρήματος που ήταν η 

κατανόηση εννοιών Φυσικής ΣΤ τάξη του Δημοτικού με προγραμματισμό σε WeDo, η 

αξιοποίηση των πόρων της εφαρμογής  και η συμμετοχή των μαθητών σε αυτές και τελικά οι 

απόψεις των μαθητών σχετικά με τη χρήση των Lego Education WeDo. Η αξιολόγηση της 

δράσης έγινε συνδυαστικά μέσω των αποτελεσμάτων των εργασιών των μαθητών, των 

καταγραφών των ομάδων και του ημερολογίου του εκπαιδευτικού, ώστε να υπάρχουν 

εγκυρότερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Μέσω αυτών αξιολογήθηκαν οι απόψεις τω ν 

μαθητών, η επιθυμία τους για συνεργασία ανάλογου τύπου και στο μέλλον, η εμπειρία τους 

από το περιεχόμενο του μαθήματος, οι δυσκολίες που συνάντησαν και επιλύθηκαν ή 

χρειάζονταν περαιτέρω στοχασμό, η επικοινωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 

4. Συμπεράσματα 

Κατά την επεξεργασία του θέματος με εφαρμογή της εκπαίδευσης STEM, της μεθόδου project, 

παρατηρήθηκε η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών στα 

πλαίσια της διαχείρισης της τάξης. Υποστηρίχτηκε η συνοικοδόμηση μέσω της 

αλληλεπίδρασης των μαθητών (Mayerová 2012) και η πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

(Gardner 1995). Βελτιώθηκε η κριτική τους σκέψη λόγω της διερεύνησης για την εξεύρεση 

λύσης κατά την επεξεργασία των πληροφοριών, καλλιεργήθηκε η μεταγνωστική ικανότητα, 

καθώς έγινε κατανοητό πώς κατακτάται η γνώση (McNiff 1999) και αποκτήθηκαν βασικές 

γνώσεις προγραμματισμού.  

Η εργασία υποστηρίζει τις μελέτες που έχουν γίνει και αφορούν στην εφαρμογή των ψηφιακών 

εφαρμογών στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης STEM, συμβάλλοντας 

στη δημιουργία ευχάριστου, συνεργατικού κλίματος στην τάξη, στην αύξηση της 

ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων μαθητών, στην αποδοχή των μελών της ομάδας 

(Αναγνωστοπούλου 2001 & Ματσαγγούρας 1995) και στην κατάκτηση με ευχάριστο τρόπο 

γνώσεων προγραμματισμού ( Hwang & Taylor 2016; Komis & Misirli 2016; Sullivan & Umaschi 
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Bers 2015; Pinto-Llorente, et,al 2016; Mayerová 2012; Δραγογιάννης 2017; Σαρημπαλίδης 

2015). Αποτελεί δείγμα εφαρμογής των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην οποία προωθείται η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  

Οπωσδήποτε βέβαια κρίνεται αναγκαία επιπλέον διερεύνηση και εφαρμογή του project με 

προσανατολισμό στην εκπαίδευση STEM και κάνοντας χρήση του Lego Education  WeDo, σε 

μαθητές της ίδιας ή διαφορετικής ηλικιακής ομάδας, για να αποτιμηθεί η απόκτηση γνώσεων 

προγραμματισμού, κατανόησης Φυσικών εννοιών και  επίλυσης προβλημάτων, καθώς και να 

παρατηρηθεί η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας στα 

πλαίσια της διαχείρισης της τάξης.  
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Καραπέτρος Πέτρος 
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Φλουσκούνη Θεοδώρα 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

 

Περίληψη 

Η διδακτική τόσο της Φιλοσοφίας όσο και της Τέχνης διαθέτει έναν πολυσχιδή χαρακτήρα, ο οποίος 

θέτει διαρκώς ερωτήματα, συνομιλεί με τη συγχρονία και τη διαχρονία και εκβάλλει σε διαρκή 

διάλογο. Και τα δύο αντικείμενα, χωρίς να ταυτίζονται, προϋποθέτουν γνώση και πρακτική, γεγονός 

που ενθαρρύνει το «άνοιγμά» τους σε δομές και εκπαιδευτικά σχήματα εργαστηριακού χαρακτήρα. 

Η πρότασή μας συμπορεύεται και προϋποθέτει τη συμβατική τάξη ενώ  ταυτόχρονα διαφοροποιείται 

από αυτή, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την προσέγγιση της «αλήθειας», όπως θα μπορούσε να 

αναδυθεί μέσα από πρωτεϊκές μορφές λόγου, εικόνας, αναπαράστασης και δείξης, με στόχο τη 

διερεύνηση του εαυτού και του άλλου, τη συμφιλίωση και τη νοηματοδότηση του πραγματικού. Στην 

πορεία αυτή όχημα γίνεται το σώμα και το πνεύμα και τελικός προορισμός η πόλη, που καλείται να 

αλληλεπιδράσει με τα παραπάνω ενεργήματα. Πρόκειται για μία «άλλη τάξη», συνεχώς 

διαμορφωνόμενη, επί της ουσίας ενεργή και πολιτική.    

 

Λέξεις κλειδιά: Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Τέχνης, περφόρμανς, φωτογραφία, φιλοσοφική 

χειρονομία, εὖ ζῆν 

 

Εισαγωγή 

Φαίνεται πως η «επιθυμία για φιλοσοφία» γίνεται ολοένα και πιο αισθητή στο σύγχρονο σχολείο. 

Όπως κάθε άλλη επιθυμία χρειάζεται να τύχει ειδικής μέριμνας ώστε να ολοκληρώσει ή τουλάχιστο 

να φτάσει κοντύτερα στον στόχο της, που είναι η νοητική και ηθική συγκρότηση των μελετητών της 

στην κατεύθυνση του εὖ ζῆν.  

Η καθημερινή σχολική πρακτική, δυστυχώς, δεν μας ανατροφοδοτεί θετικά σε ό,τι αφορά στο ζήτημα 

του κορεσμού της «επιθυμίας για φιλοσοφία». Χωρίς να αποτελεί πρόθεσή μου να το διερευνήσω 

ενδελεχώς και προκειμένου να κρατηθώ εντός του πλαισίου που ορίζει το θέμα της εργασίας, 

παραθέτω ορισμένους λόγους, τους κυριότερους κατά τη γνώμη μου, για τους οποίους η φιλοσοφία 

της τάξης έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να ολοκληρώσει τους στόχους της.  

mailto:athigri@yahoo.gr
mailto:petroskarap@gmail.com
mailto:roula.fil6@gmail.com
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BD%96
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B6%E1%BF%86%CE%BD
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BD%96
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B6%E1%BF%86%CE%BD
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1. Το εξετασιοκεντρικό σύστημα που ταξινομεί τα μαθήματα σε εξεταζόμενα και μη. Τα πρώτα 

χρήζουν, υποτίθεται, ιδιαίτερης προσοχής, πολύ περισσότερο εκείνα που περιλαμβάνονται στην 

εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων.  

2. Το υποτιθέμενο χάσμα ανάμεσα στις θετικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η μονομέρεια και 

η αποσπασματικότητα στη μάθηση, η στεγανά τεχνοκρατική οπτική. 

3. Το «ανύπαρκτο» για τους επιφανειακά και στενά σκεπτόμενους αντίκρισμα της φιλοσοφίας στην 

αγορά εργασίας. 

4. Η ιδιαιτερότητα του φιλοσοφικού λόγου και η έλλειψη εξοικείωσης με αυτόν. Ο φόβος, η 

προκατάληψη, η αποστροφή από τη δυσκολία κατανόησης και χειρισμού της ειδικής του 

γλώσσας, γραπτά και προφορικά. 

5. Η έκδηλη προτίμηση των διδασκόντων στα υπόλοιπα αντικείμενα της        ειδικότητάς τους για 

λόγους προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή απουσίας επιμόρφωσης.  

6. Η παραμέληση της ανάδειξης του πρακτικού χαρακτήρα του φιλοσοφεῖν. 

7. Η θεωρητικοποίησή του και η απόλυτη επικράτηση της νοησιαρχικής του οπτικής.   

 

Για τις επισημάνσεις 1-5 δεν θα μπορούσε κανείς να αισθανθεί ότι διαθέτει ευρεία περιθώρια 

πρωτοβουλίας, αυτενέργειας και αναστοχασμού, προκειμένου να αναστρέψει τις δυσμενείς 

συνέπειες που απορρέουν από αυτές.  

Η 6η και η 7η κατά σειρά επισημάνσεις είναι που απαγκιστρώνουν κατά τη γνώμη μου τη συζήτηση 

από το πλέγμα των αιτιάσεων συλλογικού χαρακτήρα, άλλοτε διαχρονικού και άλλοτε συγχρονικού, 

αιτιάσεων που σχετίζονται περισσότερο με ατοπήματα, αδιέξοδα, συσσωρεύσεις, προκαταλήψεις 

στην πράξη μάλλον ανυπέρβλητων και πολυσύνθετων. Τούτη η απαγκίστρωση εμπεριέχει όλη τη 

δυναμική του νοητικού αυτού πεδίου.  

Αυτό σημαίνει πως με την ευχέρεια και την ευελιξία που εξ ορισμού η φιλοσοφία διαθέτει 

επωφελείται από τη διαλεκτική με την επιστήμη (Βιρβιδάκης, Καρασμάνης, Τουρνά, 2011) και την 

τέχνη που  δύναται να εγκαθιδρύσει, με σκοπό τη νοηματοδότηση του κόσμου. Πρόκειται για ένα 

κομβικό σημείο που προβληματίζει όσους καταβάλλουν προσπάθειες να διδάξουν αποτελεσματικά 

την «τέχνη του βίου».  

Η έρευνα και μελέτη μας οδήγησε στην ίδρυση Εργαστηρίου Φιλοσοφίας και Τέχνης. Πρόκειται για 

ένα εκπαιδευτικό στην πρόθεση και τον σχεδιασμό του ενέργημα, μία φιλοσοφική χειρονομία, μία 

απόπειρα άσκησης, προκειμένου η φιλοσοφία να γίνει «ένας τρόπος ζωής, μια μορφή ζωής, μια 

επιλογή ζωής» (Hadot, 2001). Το Εργαστήριο δεν φιλοδοξεί επί ουδενί να υποκαταστήσει ή να 

καταργήσει τη συμβατική τάξη της φιλοσοφίας, όπως εξελίσσεται βάσει των προγραμμάτων 

σπουδών για τους παρακάτω λόγους: 

• Σε επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και εμπειρίας οι θεσμοθετημένοι φορείς και πρόσωπα 

επαρκούν σε μεγαλύτερο πιθανότατα βαθμό από τις πρωτοβουλίες και τις πειραματικές 

πρακτικές που προϋποτίθενται για ένα Εργαστήριο.  

• Ο αριθμός των μαθητών που απαρτίζουν τη συνήθη σχολική τάξη είναι μεγάλος και ως εκ τούτου 

απαγορευτικός για την εργαστηριακή διευθέτησή του.  

• Η παρουσία των μαθητών στο Εργαστήριο δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.  
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• Η εξοικείωση και η επαφή με τον φιλοσοφικό λόγο που επιτυγχάνεται στην τάξη προϋποτίθεται 

στο Εργαστήριο και βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με αυτό. Συχνά εμπνέει, αφυπνίζει, 

κινητοποιεί και αποτελεί έναυσμα για τις δράσεις του.  

• Το Εργαστήριο δέχεται μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις του σχολείου, συνεργάζεται 

και με άλλες σχολικές δομές. 

• Η δυναμική του Εργαστηρίου εξ ορισμού βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και ανατροφοδοτείται από 

τα μέλη, την κοινότητα και τις συνεργασίες  του. Η τάξη εκ των πραγμάτων παρουσιάζει 

μεγαλύτερη στατικότητα.  

 

Η «επιθυμία για φιλοσοφία» ή η «επιθυμία για αναστοχασμό» στο Εργαστήριο διασταυρώνεται με 

την «επιθυμία για τέχνη». Στην τάξη ανάλογα εγχειρήματα είναι περιορισμένα, παρουσιάζουν 

μεγάλες πρακτικές δυσκολίες, εμπεριέχουν τον κίνδυνο της απομάκρυνσης από τους διδακτικούς 

στόχους ενώ συχνά δεν εκπηγάζουν από το σύνολο των μαθητών, δεν αποτελούν αποτέλεσμα 

συλλογικής δουλειάς και αλληλεπίδρασης ή βασίζονται σε προϋπάρχουσες γνώσεις ή δεξιότητες που 

δεν αποκτήθηκαν εντός του σχολικού πλαισίου ή χρειάστηκαν σε μεγάλο βαθμό τη συνδρομή 

γονέων, φροντιστών, εξειδικευμένων επαγγελματιών κ.ά., για να πραγματοποιηθούν.  

Τα ρητορικά και εκφραστικά σχήματα, οι κειμενικοί δείκτες, η δομή του επιχειρήματος, οι τρόποι 

πειθούς, τα είδη των συλλογισμών και άλλες γλωσσικές επισημάνσεις, μορφικού ή δομικού 

χαρακτήρα, που διδάσκονται οι μαθητές κατά την επαφή τους με τον λόγο –φιλοσοφικό, δοκιμιακό, 

ερμηνευτικό, λογοτεχνικό, επιχειρηματολογικό, επιστημονικό- στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα 

αξιοποιούνται εργαστηριακά, καθώς οι συμμετέχοντες καλούνται να αυτενεργήσουν, να  

συνεργαστούν και να επιχειρηματολογήσουν, παίρνοντας αποφάσεις, γράφοντας δημιουργικά, 

συντάσσοντας σενάρια, μορφοποιώντας τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους 

μέσω εικόνων, δημιουργικής γραφής, εγκαταστάσεων, κατασκευών, ψηφιακής αφήγησης, 

περφόρμανς, χωρίς μεν το βαθμολογικό ή αξιολογικό άγχος, με την εντατικότητα και την προσοχή 

της αυτόβουλης δέσμευσης δε. 

Η τελευταία ενδέχεται να αντλήσει μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τόσο των συντελεστών όσο 

και των μελών του Εργαστηρίου, οδηγώντας στη χαρά της δημιουργίας και της επικοινωνίας, 

ανεξαρτήτως απτού ή ωφελιμιστικού αποτελέσματος.  

   

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ «ΜΟΡΦΗ ΖΩΗΣ» 

Σε ένα Εργαστήριο Φιλοσοφίας το αίτημα παρουσίας διαμορφώνεται ξεκάθαρα στο βαθμό που 

κανείς όχι απλά εξοικειώνεται με τους νόμους της Νόησης, αλλά προβληματίζεται και διερευνά τις 

κανονιστικές αρχές βάσει των οποίων οι νόμοι αυτοί νοηματίζουν τη θέση του υποκειμένου μέσα 

στον κόσμο, έπειτα από τη διαμόρφωση μίας «συνολικής και λογικά συνεκτικής θεώρηση ς του 

κόσμου» (Βιρβιδάκης, Καρασμάνης, Τουρνά, 2011).  

Η διασάφηση του σύγχρονου κόσμου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ατομικά και προπαντός 

αποκλειστικά θεωρητικά. Προϋποθέτει έναν «κόσμο», τον εργαστηριακό μικρόκοσμο για την 

ακρίβεια, ώστε ο συμμετέχων να αυτοπαρατηρηθεί κατοπτριζόμενος, να κατοπτρίσει άλλους 

συμμετέχοντες αλλά και τον ίδιο τον μικρόκοσμο μέσα στον οποίο αλληλεπιδρά, σκέπτεται, λαμβάνει 
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αποφάσεις, δημιουργεί, ώστε να προετοιμαστεί για την είσοδό του στον κόσμο της εμπειρίας 

(Τσινόρεμα, 2014).  

Οι διυποκειμενικές αυτές πρακτικές εντός του σχολικού πλαισίου με τον καιρό «θεσμοθετούνται», 

γίνονται «συνήθειες», φορείς μιας ειδικής κουλτούρας που ασκεί επιρροή στη σχολική και την 

ιδιωτική ζωή, τους τρόπους επίλυσης των καθημερινών προβλημάτων, την αισθητική και την 

αξιολογική προσέγγιση της πραγματικότητας. Αναπτύσσεται με άλλα λόγια η «μορφή ζωής» που 

καθιστά τους συμμετέχοντες ικανούς να προσεγγίζουν με πιο ξεκάθαρη και ευρεία οπτική τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, τα γνωστικά ζητήματα, το κοινωνικό γίγνεσθαι, τα καλλιτεχνικά ενεργήματα 

(Τσινόρεμα, 2014), θεμελιώνοντας μία παραγωγική σχέση με τον κόσμο.  

Η σχέση αυτή ξεκινά με τη συνειδητοποίηση της εσωτερικής σχέσης ανάμεσα στον κόσμο και το 

υποκείμενο που τον παριστάνει και προχωρά σε μία εμπειρική κατά βάση γνωριμία του (Τσινόρεμα, 

2014). Τούτη η πορεία καθίσταται για το υποκείμενο μία αναζήτηση «της δυνατότητας του 

νοήματος» και ολοκληρώνεται, με την ηθική συγκρότησή του, όπως εδραιώνεται στην πράξη και τη 

βούλησή του (Wittgenstein, 1914-1916).  

Το ηθικά συγκροτημένο υποκείμενο «αποδέχεται τα γεγονότα ως τυχαία και ενδεχομενικά, όπως 

είναι» και ως εκ τούτου μπορεί να είναι ευτυχισμένο (Τσινόρεμα, 2014).  

Άλλωστε, η φιλοσοφία επιδιώκει το εὖ ζῆν μέσω της εξισορρόπησης της σχέσης μας με τον κόσμο και 

της διαμόρφωσης μιας ξεκάθαρης οπτικής έτσι ώστε ούτε να τον φοβόμαστε, ούτε να τον θεωρούμε 

κτήμα που μπορούμε να ελέγξουμε απόλυτα, αλλά να παίρνουμε τις ορθότερες για την κάθε 

περίσταση αποφάσεις και να προχωρούμε στην υλοποίησή τους, ανατροφοδοτούμενοι τόσο από τα 

εμπόδια και τις δυσκολίες που προκύπτουν, όσο και από τις διαφορετικές, ρεαλιστικότερες, 

αποτελεσματικότερες ή καλύτερες εκδοχές των λύσεων, που αναδύονται στην πορεία.  

           Η μεθοδολογία επίτευξης του παραπάνω στόχου διαφέρει από την πρακτική της συνήθους 

σχολικής τάξης από την άποψη ότι το γλωσσικό παιχνίδι που στήνεται εργαστηριακά ως βάση του 

έχει τη φυσική γλώσσα και τον καθημερινό εμπειρικό λόγο που πηγάζουν από την κοινή πρακτική. 

Οι έννοιες δεν εισχωρούν έξωθεν, αυστηρά προκαθορισμένες. Ακολουθούν, εξελίσσονται και 

νοηματίζονται εντός του συγκεκριμένου πλαισίου. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να 

δημιουργηθεί μία λογική δομή που παράγει νόημα με μία «αποκαλυπτική» διαδικασία που η 

μεσολάβηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας εξασφαλίζει (Wittgenstein, 1978).  

 Σε όλα τα στάδια που περιγράψαμε προϋποτίθεται απαρέγκλιτα η ενεργός συμμετοχή και η 

αλληλεπίδραση όλων των μελών του Εργαστηρίου. Τα μέλη συζητούν, προτείνουν, συναποφασίζουν, 

δημιουργούν, αξιολογούν, κοινοποιούν, θεμελιώνουν την κοινή ζωή και πρακτική τους (Τσινόρεμα, 

2014). Μαθαίνουν πού, πώς και γιατί να αντλούν αξιόπιστα δεδομένα αναφοράς και έμπνευσης είτε 

από τη συγχρονία είτε από τη διαχρονία της τέχνης και του λόγου. Με άλλα λόγια μέσω των 

κανονικοτήτων του εργαστηριακού μικρόκοσμου αναγνωρίζουμε «τους εαυτούς μας ως σκεπτόμενα 

γλωσσικά όντα, ως υποκείμενα που έχουν συγκεκριμένες σκέψεις ή εμπειρίες, τις οποίες μπορούν 

να μοιράζονται με άλλα όμοια υποκείμενα.» (Τσινόρεμα, 2014), λειτουργώντας  άλλοτε στο «εμείς» 

και άλλοτε στο «εγώ». Αυτή τη γνώση (Cavell, 1979) οι μαθητευόμενοι μπορούν και είναι καλό να 

αξιοποιούν και να εμπλουτίζουν δια βίου, «νομοθετώντας» συλλογικά και έλλογα, χωρίς 

προκατασκευασμένα, «έτοιμα» μοντέλα (κατά κανόνα δογματικά), «βλέποντας» ξεκάθαρα και 

«έξω», με τη βοήθεια περισσότερο της φιλοσοφίας και «μέσα», με τη συνδρομή της τέχνης.  

https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B5%E1%BD%96_%CE%B6%E1%BF%86%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ» 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των καταστάσεων, των προοπτικών και των προβλημάτων που 

ανακύπτουν στις σύγχρονες κοινωνίες και προκειμένου να κρατηθεί αλώβητος ο «ανθρώπινος 

πυρήνας» του ανθρώπου ώστε να κυριαρχήσει και να κατευθύνει τα ανεξερεύνητα, χαοτικά  και 

συνεχώς εξελισσόμενα δίκτυα σκέψης και δράσης στα οποία τον εισάγουν –ή τον εμπλέκουν- ο 

φυσικός και ο ψηφιακός ιστός, είναι απαραίτητη η άσκηση της ηθικής φαντασίας του, που σαν 

ουσιώδες συστατικό της θα περιλαμβάνει την ενσυναίσθηση και τη συγκίνηση  (Καραγεωργάκης, 

2012).  

Είναι εδώ που αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της απαγκίστρωσης από μονοσήμαντα 

θεωρητικά σχήματα που συχνά λειτουργούν διαβρωτικά: πυροδοτούν τον ανταγωνισμό, τη στείρα 

απομνημόνευση, τη λογοκλοπή, τη μοναχική στα όρια της αντικοινωνικότητας ζωή, τον 

ακαδημαϊσμό, τη μονομέρεια, την έλλειψη προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, την απομάκρυνση 

από το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.  

Σαν μία λυτρωτική κίνηση τόσο για την ίδια όσο και για τη συνομιλήτριά της, θα βλέπαμε το 

«άνοιγμα» της φιλοσοφίας προς τις τέχνες, πρωτίστως την τέχνη του θεάτρου. Τούτο δεν μπορεί να 

σημαίνει μία «αισθητικοποίηση» της φιλοσοφίας, αλλά ούτε και μία «εργαλειοποίηση» της τέχνης, 

αμφότερες θα διολίσθαιναν σε μία μορφή υποτέλειας, αυτοκαταστροφής ή επιτήρηση ς. Απεναντίας, 

για μία περισσότερο εξωστρεφή φιλοσοφία ή για μία διανοητικότερη τέχνη, θα θέταμε ως στόχο την 

«ωραία τελική ενότητα ενός άυλου σημείου και ενός πνευματικού νοήματος» (Deleuze, 1964).  

Η δικαιολόγηση μίας τέτοιας διαλεκτικής ανιχνεύεται στην «αξίωση αλήθειας» (Ricoeur, 1983) που 

τόσο η τέχνη όσο και η φιλοσοφία προβάλλουν. Τα εργαλεία και οι στρατηγικές προσέγγισης της 

αλήθειας, όπως και η υφή της αλήθειας που κάθε μία τους προσεγγίζει, διαφέρουν, χωρίς ωστόσο 

να αναιρούν την εσωτερική σύνδεση του φιλοσοφικού και του καλλιτεχνικού.  

Τις προοπτικές αυτές δεν θα μπορούσαμε να τις σκεφθούμε μονοσήμαντα και με τρόπο απολύτως 

προβλέψιμο (Badiou, 1998). Τα καλλιτεχνικά εγχειρήματα προϋποθέτουν φιλοσοφούντες 

αναγνώστες, θεατές, ακροατές, συμμέτοχους που να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το 

πολύπλοκο και σύνθετο «δίχτυο σκέψης» που έχουν εξυφάνει (Cull, 2012).  

Η θεώρηση του υποκειμένου ως ενεργού θεατή που δημιουργεί και μετασχηματίζει τη γνώση σε 

πράξη ή ενεργώντας γνωρίζει, αποτελεί θεμελιώδη ιδέα της. Ο ‘θεατής’ αντί να οριοθετήσει τη σκηνή, 

με επιδιωκόμενο αποκλειστικό προορισμό την αριστοτελική κάθαρση, την προσεγγίζει σαν μία 

«μεταφορά του κόσμου» (Πεφάνης, 2019), έχοντας την ευκαιρία να διερευνήσει τη σχέση είναι και 

φαίνεσθαι, πραγματικότητας και ψευδαίσθησης. Από τον μικρόκοσμο της σκηνής, ανοίγεται στον 

σύνθετο και πολύπλοκο κόσμο της πραγματικότητας με ενισχυμένα μέσα και τεχνικές θέασης και 

διάδρασης. Τα μέσα αυτά θα μπορέσουν να τον προφυλάξουν από τον κίνδυνο μιας μονοδιάστατης, 

πεσιμιστικής ενατένισης της ζωής ως αποτέλεσμα των απογοητεύσεων, των ματαιώσεων, του φόβου 

για το αύριο, που η καθημερινότητα με τις δυσκολίες και τις ακρότητες της επικαιρότητας προκαλεί. 

Τούτο δεν σημαίνει διόλου την απομάκρυνση από την πραγματικότητα και την ατέρμονη 

ονειροπόληση σε έναν φανταστικό κόσμο.  

Σημαίνει την «απαρχή μιας σημαίνουσας ζωής» (Πεφάνης, 2012) με τις αντιξοότητες και τις 

αντιφάσεις που εκ των πραγμάτων εμπεριέχει και καλείται να αναμετρηθεί.  
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Ο ‘θεατής’ – συντελεστής, ως γνήσιο φιλοσοφικό υποκείμενο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ζωντανό 

σύμβολο» των ανοιχτών ερωτημάτων της ζωής που η φιλοσοφία διατυπώνει. Τότε είναι που τη θέση 

του θεατή παίρνει το «δρων υποκείμενο της καθημερινής ζωής» (Πεφάνης, 2012), πολιτικά και 

κοινωνικά συμμετοχικό και παράλληλα ικανό να διαχειρίζεται κατάλληλα τον εαυτό του σε σχέση με 

τον άλλο.  

Θεμέλιο αυτής της μετεξέλιξης, ο λόγος. Ο λόγος με την πρωτεϊκή σημασία του: θεατρική και 

φιλοσοφική, βαθύτατα ανθρώπινη (Πεφάνης, 2012). Τα ομιλούντα πρόσωπα που διαμορφώνονται 

μέσω του πρωτεϊκού λόγου, γίνονται φορείς νέων τρόπων πρόσληψης και κατανόησης του κόσμου. 

Οι τρόποι αυτοί εκπτυχώνονται σταδιακά, υποδηλώνοντας την ύπαρξη, τον χαρακτήρα και το αξιακό 

τους σύστημα στο στενό και το ευρύτερο περιβάλλον που ανήκουν. Με άλλα λόγια γίνονται σημεία 

αναφοράς για την οικογένεια, την κοινότητα, την πόλη μέσα στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαλεκτικής. 

 Σε ένα Εργαστήριο Φιλοσοφίας μέσα από τη διάδραση θεατρικού και φιλοσοφικού λόγου ερχόμαστε 

πιο κοντά στο δημιουργικό δίπολο που ο Bergson έχει επισημάνει, μιλώντας για διάκριση «ανάμεσα 

στην προσωπικότητα που έχει κανείς και σε κείνην που θα μπορούσε να έχει». Η συνειδητοποίηση 

της διάκρισης αυτής αποτελεί για το Εργαστήριο το «πρώτο σκαλί» της ανανέωσης και της 

αυτόβουλης δέσμευσης (Πεφάνης, 2012) προς ένα βίο στοχαστικό, δημιουργικό, συλλογικό και επί 

της ουσίας πολιτικό. 

 

Η ‘ΠΛΑΣΤΙΚΗ’ ΚΑΙ ‘ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ’ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Παρακολουθήσαμε τον λόγο να εικονοποιείται παραστατικά ως ένα «συμβάν αλήθειας» (Πεφάνης, 

2012), χάρη στον πρωτεϊκό χαρακτήρα του. Ενίοτε δύναται εργαστηριακά να λάβει εικαστική, υλική 

μορφή.  

Η κατάκτηση μιας από τις προαναφερθείσες εκφραστικές φόρμες για το Εργαστήριο Φιλοσοφίας και 

Τέχνης δεν είναι τυχαία, μηχανιστική, μιμητική ή «τεχνική», αλλά αποτελεί «μια τάση ικανή να 

αφομοιώσει ηθικά κάτι το πραγματικά αυθεντικό» (Κουνέλλης, 1990). Η αυθεντικότητα του 

εγχειρήματος αποτιμάται από την κατάθεση μίας δημιουργικής εκδοχής της πραγματικότητας.  

Αυτό σημαίνει πως ο μαθητευόμενος δεν αναπαριστά πειραματιζόμενος, επικεντρώνοντας στις 

τεχνικές και τα μέσα ωσάν να παρακολουθούσε ένα εισαγωγικό μάθημα φωτογραφίας, γλυπτικής, 

εικαστικών, ψηφιακής αφήγησης κλπ. Η έρευνα, η διερώτηση και η δημιουργία του προχωρούν πέρα 

από την απλή καταγραφή, πέρα από την τεχνική αρτίωση, καθώς το κέντρο βάρους πέφτει στη βαθιά 

κατανόηση και στον σχολιασμό της πραγματικότητας, καθώς επίσης και στη διατύπωση της 

αντιπρότασης που θα μπορούσε να αναμετρηθεί με αυτή.  

Η «συζήτηση» που εγείρεται δεν έχει νόημα να αναλώνεται  στην όψη των πραγμάτων αλλά στη 

σκέψη και τον προβληματισμό «μήπως ο καλλιτέχνης είχε τους λόγους του για να αλλάξει την όψη 

των πραγμάτων.» (Gombrich, 1998).  

Οι λόγοι αυτοί άπτονται φιλοσοφικής προσέγγισης, προκειμένου να  φωτιστεί η βαθύτερη υφή της 

πραγματικότητας του καλλιτεχνήματος ως μία άσκηση να ξεπεραστεί «το παραπέτασμα των 

φαινομένων» (Gombrich, 1998), να ισχυροποιήσουν οι συμμετέχοντες το αίτημα για αλήθεια, 

κοινωνώντας το στην πόλη με τα ενεργήματα και τις επιτελέσεις τους.  
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Τότε είναι, άλλωστε, που προσεγγίζεται η ομορφιά: όταν αφήνουμε να αναδυθούν εικόνες της 

πραγματικότητας που εσωτερικεύσαμε ή ανιχνεύσαμε μέσα μας, έπειτα και διαμέσου της 

διαλεκτικής που εδραιώσαμε με τους άλλους· η ιδιαιτερότητα της διαλεκτικής αυτής έγκειται στην 

απουσία φόβου.  

Οπωσδήποτε, χωρίς την ασφάλεια της απεικόνισης, θα χρειαστεί «μια διαφορετική τάξη», μια 

σημασιοδότηση, «μια ενοποιητική κίνηση» (Κουνέλλης, 1990), μία νέα συνθήκη.  

Τη νέα συνθήκη θα τη συντάξουν οι μαθητευόμενοι ενεργοποιώντας τη γραμματική των συμβόλων. 

Η νέα για τους μαθητευόμενους ‘γραμματική’ θα τους βοηθήσει να θέσουν τα δικά τους όρια, 

συνειδητοποιώντας τη δυνατότητα και ταυτόχρονα το δικαίωμά τους να το πραγματοποιήσουν 

(Κουνέλλης, 1990).  

Εντός του Εργαστηρίου διευκολύνονται τόσο από την άποψη των προσφερόμενων μέσων και 

τεχνικών, όσο και από την άποψη της διανοητικής πορείας που πρέπει να διανύσουν μέχρις ότου οι 

επιλογές τους υλοποιηθούν.  

Η διανοητική πορεία σαν χάρτη έχει τη μεταφορά, την αναλογική σκέψη, η οποία μέσω της 

φαντασίας, εντοπίζει ομοιότητες και αντιστοιχίες σε φαινομενικά ανόμοιους ή μη συσχετίσιμους 

παράγοντες. Μέσω των αναλογιών που η φαντασία καταδεικνύει, αποκαλύπτονται κάποιες 

λανθάνουσες συνιστώσες, με αποτέλεσμα ο μαθητευόμενος να έχει την εντύπωση της βαθύτερης 

κατανόησης ενός θέματος ή μίας δεδομένης κατάστασης (Ιεροδιακόνου, 2005). Ορατό αποτέλεσμα 

της προαναφερθείσας διαδικασίας είναι η προβολή των σκέψεών του  με τη μορφή έργου που τις 

συμβολοποιεί και τις μετουσιώνει (Πεφάνης, 2012).  

Για τη μορφή ζωής του Εργαστηρίου θα πρέπει να τονιστεί επίσης ο ρόλος των συντονιστών του, οι 

οποίοι με τη σειρά τους ‘πιστοποιούν’ την παρουσία και την αισθητική τους, ενοποιώντας, όπου είναι 

εφικτό, τις δοκιμές των μαθητευόμενων σε ενιαία έργα εκθέσεων ή εγκαταστάσεων. Προκειμένου 

αυτό να συμβεί, έχουν φροντίσει πρώτα να εγκαθιδρυθούν ή να εκδιπλωθούν τα ειδικά 

ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και οι κλίσεις τους σε μία διττή λειτουργία, όπως την ορίζει ο Bloch, 

λέγοντας πως «Η Τέχνη είναι ταυτοχρόνως ένα εργαστήριο και ένα καρναβάλι δυνατοτήτων» (1959).      

Τούτες οι δυνατότητες καθώς αποκαλύπτονται στον κάθε συμμετέχοντα, μαθητευόμενο αλλά και 

συντονιστή, του αφήνουν σαν παρακαταθήκη  όχι το αξιοποιήσιμό τους από άποψη επαγγελματική 

ή ως δεξιότητες καθαυτές, ούτε τη θεραπευτική τους χροιά, όσο και αν αυτή απέδωσε καρπούς 

τονώνοντας το αυτοσυναίσθημά τους, κάνοντάς τους πιο κοινωνικούς και βελτιώνοντας τη διάθεσή 

τους –για αυτά θα πανηγύριζε, ενδεχομένως, ένας ψυχολόγος ή ψυχοθεραπευτής- αλλά τη 

δυνατότητα διάνοιξης προς το κοινωνικό-ιστορικό ως πυξίδας για την πορεία τους μέσα στον κόσμο 

και τη ζωή.  

Σχετικά με τη «χρησιμότητα» ή την «ωφέλεια» του εγχειρήματος που προσπαθήσαμε να 

περιγράψουμε δεν θα σχολιάσουμε περεταίρω. Θα αναφέρουμε τα λόγια του Γιάννη Κουνέλλη 

(1990) ως επιστέγασμα της πρότασής μας για μία φιλοσοφημένη θέαση της ζωής: 

Η τέχνη δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Σε τι χρησιμεύει η τέχνη; Η τέχνη δεν χρησιμεύει σε τίποτα, αλλά 

είναι μια δοκιμασία υψηλού επιπέδου. Η τέχνη είναι ένα στοίχημα αλλά από εκείνα τα στοιχήματα 

υψηλού επιπέδου: δεν χρησιμεύει σε τίποτα αλλά θα είναι απώλεια αν πάψει να υπάρχει.  
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Επίλογος 

Θελήσαμε να δείξουμε τις δυνατότητες που διανοίγονται σε έναν εκπαιδευτικού χαρακτήρα χώρο, 

καθώς η φιλοσοφία ‘καλλιτεχνίζει’ ή η τέχνη ‘φιλοσοφεί’. Η θεσμοθέτηση δομών ανάλογης 

στοχοθεσίας και πρακτικής πληθαίνουν, τόσο στον εκπαιδευτικό (1η Διεθνής Biennale Πρακτικής 

Φιλοσοφίας 2018 & Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2020) όσο στον κοινωνικό (Εργοτάξιο Ιδεών) ή τον χώρο 

της δια βίου μάθησης (Κέντρο Φιλοσοφίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας).  

Το κατεξοχήν επίκαιρο και αξιοποιήσιμο πλεονέκτημα της προτεινόμενης μεθόδου είναι, 

πιστεύουμε, η αξιοποίηση της εικόνας, η οποία επιδρά καταλυτικά στη σκέψη και τη δράση μας. Ο 

ρόλος της φιλοσοφίας στοχεύει στο όχι απλά να ‘διαβάζουμε’ τις εικόνες που ρέουν ασταμάτητα 

γύρω μας, αλλά να αναγιγνώσκουμε τις εικόνες που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε και να τις 

κατευθύνουμε κατά την ηθική μας βούληση, αποδίδοντας «ένα νόημα εν δράσει» (Nancy, 2015), 

αποτελεσματικότερο και ισχυρότερο έναντι του τέλματος στο οποίο κινδυνεύουμε να βυθιστούμε. 

Συστατικό στοιχείο αυτής της απειλής η απουσία μνήμης, η απάθεια και η αδιαφορία έναντι του 

ιστορικο-κοινωνικού γίγνεσθαι, η απανθρωποποίηση. Αντίδοτο η «παραστατική συμπεριφορά» 

(Leroi – Gourhan, 1975), που συνδιαμορφώνεται μέσω της παραστατικής λειτουργίας από τα μέλη 

ενός πολιτιστικού συστήματος, όπως το Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Τέχνης. Καθώς παγιώνεται αυτή 

η συμπεριφορά συντελεί στην αυτοθέσμιση σε κάθε καινούριο «μέλλον» με τρόπο αυθεντικό, άφοβο 

και αληθινό. 

Θα κλείσουμε με τον Wittgenstein (2000) και την προτροπή του για περισσότερη φιλοσοφία και τέχνη 

στη ζωή: 

Όχι ο φόβος, αλλά η κατανίκηση του φόβου είναι άξιο θαυμασμού κι αυτό που κάνει τη ζωή ν’ αξίζει 

να τη ζεις. Το θάρρος, κι όχι η επιδεξιότητα ή ακόμη η έμπνευση,  είναι ο σιναπόσπορος που θα 

μεγαλώσει και θα γίνει δέντρο. Όσο είναι το θάρρος σου, τόσος και ο δεσμός σου με τη ζωή και τον 

θάνατο.  
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Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής 

 

 

Περίληψη  

Η παρούσα πρόταση αποτελεί παράδειγμα «θετικών» παρεμβάσεων στην προσχολική 

εκπαίδευση και ακολουθεί αντίστοιχες θετικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται 

σε διεθνές επίπεδο την τελευταία δεκαετία. (Gross National Happiness -GNH  “Coping with 

emotions” κλπ.). Αποτελεί μια πιλοτική εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας στη νηπιακή ηλικία. 

Περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενδοσχολικών δραστηριοτήτων οι οποίες μέσω βιωματικής 

μάθησης στοχεύουν στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων (Fredrickson,1998), αξιών και 

δεξιοτήτων συναισθηματικής επάρκειας (Mayer&Cobb,2000, Salovey&Sluyter,1997), όπως η 

αισιοδοξία, η ενσυναίσθηση, ελπίδα, το χιούμορ, η ψυχική ανθεκτικότητα, όσο και η 

διαχείριση συναισθήματος. Ο ερευνητικός σχεδιασμός περιελάβανε χορήγηση 

ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της, στην εκπαιδευτικό (κλίμακα Εκπαιδευ τικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας, TSES) (Tschannen- Moran & Hoy, 2001) (Cronbach A =0,89) και 

ατομικές ημι δομημένες συνεντεύξεις με τους γονείς των παιδιών μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Η πιλοτική εφαρμογή της συνεισέφερε στην προσωπική ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και ανέδειξε θετικές στάσεις και συμπεριφορές στους μαθητές/τριες, ενώ 

παράλληλα βοήθησε στην αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με τους γονείς τους  

Λέξεις κλειδιά: Θετική Ψυχολογία, θετική εκπαίδευση, προσχολική αγωγή, βιωματικές 

δράσεις 

1. Εισαγωγή  

Η προσχολική αγωγή συνιστά αναπτυσσόμενο πεδίο εφαρμογής της θετικής ψυχολογίας και 

κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι δυνατόν να επιτευχθεί ψυχική ενδυνάμωση των 

μαθητών /τριών όσο και ενίσχυση δυνατών σημείων του χαρακτήρα τους μέσα από δράσεις, 

ομαδικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, αφηγηματική 

τεχνική, καλλιτεχνική έκφραση, ιδιαίτερα ελκυστικά για τους μικρούς μαθητές/τριες. 

Επιχειρείται να ενισχυθούν θετικά συναισθήματα όπως η αισιοδοξία, η ενσυναίσθηση, ελπίδα, 

το χιούμορ, η ψυχική ανθεκτικότητα, όσο και η διαχείριση συναισθήματος και η ψυχική 

ανθεκτικότητα (resilience). Επιπρόσθετα άλλος ένας λόγος που μας μας ώθησε στη σύνθεση 

της συγκεκριμένης πρότασης αποτέλεσε η περιορισμένη βιβλιογραφία που εντοπίζεται στις 

εφαρμογές της θετικής εκπαίδευσης στην προσχολική αγωγή στη χώρα μας, μέχρι σήμερα.  
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2. Κυρίως μέρος 

Μέσω του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος στοχεύουμε στην ανάπτυξη του 

συναισθηματικού κόσμου, στην υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών,  στην ενίσχυση 

των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Στόχος είναι η 

άνοδος του δείκτη θετικότητας, συναισθηματικής και κοινωνικής επάρκειας μέσα στα πλαίσια 

της δομημένης εκπαίδευσης. 

 Η συναισθηματική αγωγή αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ικανότητες που πρέπει να έχει ένα 

άτομο με ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους 

μαθητές μας, για να αποκτήσουν αυτές τις ικανότητες, έτσι ώστε να μπορούν να 

αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον 

(Gottman, 2000). Μέσω των εφαρμογών που παρουσιάσαμε τα παιδιά πιστεύαμε ότι ήταν 

περισσότερο ικανά να γνωρίζουν, να εκφράζουν και να χειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά 

τους, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους, επιλύοντας ευκολότερα 

προβλήματα και συγκρούσεις που μπορεί να προκύπτουν στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης. Ανάμεσα στα αποτελέσματα της συναισθηματικής αγωγής εντοπίζεται καλύτερη 

σχολική επίδοση, καλύτερη ψυχική υγεία, ποιοτικά καλύτερες και σταθερότερες φιλίες, 

λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς ,λιγότερες πράξεις βίας και περισσότερα θετικά 

συναισθήματα (Gottman,2000).Το παιδί πρέπει να είναι ικανό να αναγνωρίζει, να διακρίνει, 

να κατανοεί, να παίρνει αποφάσεις, να επικοινωνεί και να συζητά και να διαχειρίζεται τόσοτα 

δικά του συναισθήματα, όσο και των άλλων (Joseph & Strain, 2003). Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός, καθοδηγητικός και 

εμψυχωτικός. Σύμφωνα με τον Gottman (2000) θα πρέπει να δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα 

ώστε τα παιδιά να μπορούν να εκφράζουν το συναίσθημά τους, να εφαρμόζει διαδικασίες 

επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, να αντιλαμβάνεται την θέση και την οπτική των 

άλλων, να μπορεί να ελέγχει και να χειρίζεται τα δυσάρεστα συναισθήματα, τόσο τα δικά του 

όσο και των μαθητών. Είναι ευνόητο ότι ο χαρούμενος δάσκαλος αποτελεί παράδειγμα  και 

εμπνέει τη σχολική τάξη (Ηappy Teacher-Happy Class). Η επιμόρφωση των εμπλεκομένων 

εκπαιδευτικών στοχεύει  στην προσωπική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ,στην ενίσχυση  

θετικών στάσεων και συμπεριφορών  απέναντι στα παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας ως 

άτομα και ως ομάδα, ενώ παράλληλα βοηθάει στην αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με 

τους γονείς των παιδιών. 

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αποδέχονται τους εαυτούς τους, με τις αδυναμίες και τα 

προτερήματα τους, να κατανοούν την οπτική του άλλου, ως προς την ηλικία, το φύλο, την 

εθνικότητα, να ασκούνται σε τεχνικές αυτοέλεγχου και να εφαρμόζουν στρατηγικές επιλύσεις 

διαπροσωπικών συγκρούσεων. Να μην ντρέπονται να εκφράσουν τα συναισθήματα τους είτε 

θετικά είτε αρνητικά, να εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους (λεκτικά, κινητικά, μέσω 

καλλιτεχνικής έκφρασης), να είναι συνεπείς και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να 

ακολουθούν τους κανόνες αφού σέβονται τα όρια που έχουν συμφωνηθεί μέσα στην τάξη 

(Θεοδοσάκης, 2011). Η εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας στα πλαίσια της εκπαίδευσης 

βοηθάει την άρτια συναισθηματική ανάπτυξη και βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών (Waters, L. 2017, Gutman, Vorhaus, 2012). Συγχρόνως, όπως έχει δειχθεί, συμβάλλει 
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σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στην τάξη και ενισχύει την αυτοεικόνα 

των εκπαιδευτικών οπλίζοντάς τους με ανθεκτικότητα απέναντι σε δύσκολες καθημερινές 

καταστάσεις (Seligman, Adler, 2018). Επιπλέον, ο Green (2014) υποδηλώνει ότι η θετική 

εκπαίδευση ορίζεται ως "η εφαρμογή της επιστήμης της ευημερίας σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον που στοχεύει στην αύξηση της ανθεκτικότητας και της ευημερίας των μαθητών, 

του προσωπικού και της κοινότητας ολόκληρης της σχολικής μονάδας". Ειδικότερα στην 

προσχολική ηλικία, είναι σημαντικό να επικεντρωθεί η εκάστοτε εκπαιδευτική παρέμβαση 

στην «ευημερία» των μαθητών και του προσωπικού. Επιπλέον, τα παιδιά διευρύνοντας και 

κατανοώντας καλύτερα τον εσωτερικό τους κόσμο, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητες τους ώστε να αισθάνονται χαρούμενα και δημιουργικά. Οι εκπαιδευτικοί της 

πρώιμης παιδικής ηλικίας ,αφού επιμορφωθούν κατάλληλα, θα πρέπει να μπορούν να 

αξιοποιήσουν την επιστήμη της ευημερίας στα προγράμματα εκπαίδευσης στην παιδική 

ηλικία. Τα αποτελέσματα της θετικής εκπαίδευσης έχουν καταγραφεί ήδη σε διεθνές επίπεδο 

τις τελευταίες δεκαετίες (Σταλίκας, Μυτσκίδου, 2020).  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενισχύσει την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με την 

προϋπόθεση ότι ο ίδιος είναι ικανός να αντεπεξέλθει και να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις 

και να έχει τη δυνατότητα να εστιάζει κυρίως στην ενίσχυση των θετικών γνωρισμάτων του 

μαθητή. Το σχολείο που παρέχει τη δυνατότητα να μεταδίδει γνώσεις, ενώ παράλληλα 

δημιουργεί στενές διαπροσωπικές σχέσεις, συνιστά σημαντικό προστατευτικό παράγοντα και 

ενισχυτή της ψυχικής ανθεκτικότητας (Masten & Reed, 2002). 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με την 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη της νηπιακής ηλικίας .Τα παιδιά αντιλαμβάνονται  τα συναισθήµατά 

τους όσο και των άλλων, σε ένα σημαντικό βαθμό ενώ παράλληλα ελέγχουν τον τρόπο µε τον 

οποίο τα εκδηλώνουν(Joseph,Strain, 2003). Η νηπιακή ηλικία αποκαλείται πολλές  φορές 

«πρώτη εφηβεία» καθώς οι τάσεις αυτονοµίας που χαρακτηρίζουν την ηλικία αυτή θυµίζουν 

εκείνες της εφηβείας. Διανύοντας το στάδιο της «προσυλλογιστικής σκέψης» και της 

ανάπτυξης ατομικής  πρωτοβουλίας εκδηλώνουνυπέρμετρη ενεργητικότητα έχοντας συχνά 

εκρήξεις θυµού, ζήλιας, πείσµα, ανυπακοή, φοβίες αλλά και έντονα θετικά συναισθήματα. Η 

συναισθηµατική ανάπτυξη και η κοινωνική ανάπτυξη συνδέονται στενά. Η νηπιακή είναι η 

ηλικία του παιχνιδιού. Το παιδί αφιερώνει πολλές ώρες στο παιχνίδι, εξετομικευμένα αλλά και 

µε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας το παιχνίδι είναι τώρα περισσότερο οργανωµένο και 

ενθουσιάζεται με δημιουργικά  παιχνίδια ομαδικά παιχνίδια αλλά κυρίως παιχνίδια ρόλων. Σε 

αυτην την ηλικία μπορεί να αφιερώνει χρόνο σε δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή στις κινήσεις, όπως είναι οι χειροτεχνίες και η ζωγραφική και να τις εκτελεί με μεγάλη 

ακρίβεια (Feldman, 2019). 

Το νήπιο πλέον είναι σε θέση να συνοµιλήσει, να εκφράσει τον ψυχικό του κόσμο και τις 

επιθυµίες του. Παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει σχέδια και επιδιώκει την πραγµατοποίηση των 

στόχων του. Το οικογενειακό αλλα και το σχολικό περιβάλλον οφείλουν να ενθαρρύνουν αυτή 

την τάση του παιδιού. Αυτό βελτιώνει την αυτοεικόνα του και θωρακίζει την αυτοεκτίμηση 

του. Οπως γίνεται φανερό, οι θετικές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ενισχύουν αυτήν 

την προοπτική. Ανάμεσα στις στρατηγικές που μπορεί να επιλέξει ο εκπαιδευτικός είναι 

δημοφιλείς δραστηριότητες που εφαρμόζονται μέσα στη τάξη από το σύνολο των μαθητών, 
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προκαλούν ευφορία και συναισθήματα χαράς, καθώς πολλές από αυτές έχουν χαρακτήρα 

ομαδικού παιχνιδιού. 

 

2.1.Μεθοδολογία 

         Ο ερευνητικός σχεδιασμός περιελάβανε χορήγηση στην εκπαιδευτικό σταθμισμένα 

ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση της. Έγινε η επιλογή της κλίμακας Εκπαιδευτικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας, TSES). Teaching Efficacy Instrument: Teacher’s Sense of Efficasy 

Scale (schannen- Moran & Hoy, 2001) (Cronbach A =0,89 ) για το εκπαιδευτικό προσωπικό, και 

ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους γονείς των παιδιών μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Προτάθηκε χρονικό πλαίσιο οκτώ εβδομάδων και ενδείκνυται η επιμόρφωση 

των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών πριν την εφαρμογή της. Η χρήση χρονοδιαγράμματος, 

εξάλλου, διευκολύνει την αξιολόγηση της. Επίσης χρησιμοποιήθηκε επικουρικά και η 

παρατήρηση ως ποιοτική μέθοδος. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά, εκπαιδευτικές δράσεις που εφαρμόσθηκαν σε 27 

μαθητές και μαθήτριες νηπιακού σταθμού της Αθήνας ,περιφέρεια Αττικής το πρώτο δίμηνο 

του 2020. Αντίστοιχες βιωματικές ασκήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε δομές  προσχολικής 

εκπαίδευσης και να προωθήσουν στόχους της θετικής ψυχολογίας προσαρμοσμένες στις 

αναπτυξιακές απαιτήσεις της νηπιακής ηλικίας. 

2.2.Προτάσεις, Μέσα και Εκπαιδευτικές Δράσεις 

Οι δραστηριότητες της παρούσας πρότασης έχουν βιωματικό χαρακτήρα. Μέσω της 

βιωματικής μάθησης οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν, να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους και να ενσωματώνουν νέες πληροφορίες ή γνώσεις με αποτελεσματικό 

τρόπο (Xρυσαφίδης, 2002). Μέσα από τον εναλλακτικό αυτό τρόπο μάθησης, τα παιδιά 

έρχονται σε άμεση επαφή με τη νέα γνώση, βιώνουν νέες εμπειρίες, επιστρατεύουν τη 

φαντασία τους, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και, όχι σπάνια, προσεγγίζουν καταστάσεις 

ψυχολογικής ροής. Προτού παρουσιαστούν οι επιμέρους δραστηριότητες, οφείλουμε να 

επισημάνουμε κάποια σημαντικά στοιχεία: 

Κάθε δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί με στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη μικρής ομάδας 

θετικών εννοιών (π.χ. αυτοεκτίμηση, αισιοδοξία). 

Όλες οι δραστηριότητες έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις που ακολουθεί 

συζήτηση, παίρνει μέρος όποιος το επιθυμεί, ενώ ο/η εκπαιδευτικός παίζει καθοδηγητικό ρόλο 

και προσανατολίζει στον επιδιωκόμενο στόχο. Όλες  οι δημιουργίες παρουσιάζονται και 

επιβραβεύονται από τον συντονιστή και την ομάδα.  

2.2.1. Ο κύβος των θετικών συναισθημάτων. Κατασκευάζεται με χαρτόνι ένα μεγάλο 

πολύχρωμο ζάρι. Η συγκεκριμένη δράση είναι εμπνευσμένη από τον κύβο των συναισθημάτων 

που έχει μεγάλη ανταπόκριση στο μαθητικό πληθυσμό ( Goleman, 1995). Στο ζάρι της χαράς 

(Θεοδοσάκης, 2020) επάνω σε κάθε επιφάνεια γράφεται μια θετική έννοια. Χαρά – 

ευχαρίστηση – ενθουσιασμός – γέλιο – αγάπη – έκπληξη. Καλείται προαιρετικά μια μαθήτρια 

ή ένας μαθητής μπροστά στην ομάδα. Ρίχνοντας το ζάρι ο παίχτης αναφέρεται σ ένα 
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περιστατικό που συνδέεται με το συγκεκριμένο συναίσθημα το οποίο αναγράφεται στην ορατή 

πλευρά του ζαριού. Στο τέλος χειροκροτείται και παίρνει ο επόμενος παίκτης τη  θέση του. 

Διάρκεια:≈30΄ 

Στόχος: έκφραση συναισθήματος, χιούμορ, αισιοδοξία, ενσυναίσθηση  

2.2.2.Το παιχνίδι της αγάπης. Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και ακουμπώντας το χέρι του 

διπλανού τους, δίνουν την αγάπη τους. Η παιδαγωγός μαζεύει την αγάπη όλων των παιδιών 

και τους την στέλνει με ένα φύσημα πίσω. Τα παιδιά «πιάνουν»  νοερά την αγάπη, την βάζουν 

στην καρδιά τους και από εκεί ταξιδεύει σε όλο το σώμα τους. Διάρκεια:30΄ 

Στόχος: το μοίρασμα της αγάπης τους στην ομάδα 

2.2.3.Καλλιτεχνική έκφραση. Η παιδαγωγός δείχνει στα παιδιά τον πίνακα ¨Η χαρά της ζωής¨ 

του Ρομπέρ Ντελονέ και συζητούν. Kάθε παιδί θα ζωγραφίσει το δικό του πίνακα εκφράζοντας 

τα συναισθήματα της χαράς με χρώματα της επιλογής τους και σχεδιάζοντας ομόκεντρους 

κύκλους όπως ο μεγάλος ζωγράφος. Στόχοι: α) Να εκφράσουν το συναίσθημα της χαράς μέσα 

από την τέχνη β) Να νιώσουν υπερηφάνεια και  ικανοποίηση μέσω της δημιουργίας γ) Να 

ταυτίσουν τα χρώματα και με τα συναισθήματα. Διάρκεια:≈40΄ 

Στόχος: Έκφραση συναισθήματος, επινοητικότητα, δημιουργικότητα, ψυχολογική ροή (flow) 

2.2.4.Ομαδικά παιχνίδια: Η παντομίμα διευκολύνειτα παιδιά να αντιληφθούν τις εκφραστικές 

δυνατότητες της μη λεκτικής επικοινωνίας.  Χωρίζονται σε ομάδες των 3, 4 ή και 5 ατόμων, 

αγόρια μαζί με κορίτσια κατά κανόνα και επιλέγουν ένα διαφορετικό εκπρόσωπο κάθε φορά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αποτύπωση θετικών συναισθημάτων μέσα από εκφράσεις 

προσώπου και κινήσεις σώματος λ.χ. περηφάνια, χαρά, ενθουσιασμός, ανακούφιση, αγάπη. 

Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και με το θεατρικό παιχνίδι επιλέγοντας σενάρια με θετική  

έκβαση. Διάρκεια:≈30΄ 

Στόχος: αισιοδοξία, έκφραση συναισθήματος, μη λεκτική επικοινωνία  

2.2.5.Ασκήσεις ενσυνειδητότητας (Mindfulness): Τα παιδιά ξαπλώνουν άνετα και κλείνουν τα 

μάτια τους, ακούγοντας Vivaldi: The four seasons, παίρνουν βαθιές αναπνοές από τη μύτη, 

βγάζουν τον αέρα από το στόμα. Οι μικροί μαθητές/τριες μαθαίνουν τεχνικές διαλογισμού και 

χαλάρωσης. Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού αξιδεύουν νοερά σε φανταστικά μέρη (λχ 

δάσος). Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι: α) Τα παιδιά να αποκτήσουν νοητικό έλεγχο, 

να χαλαρώσουν μέσω των σωστών αναπνοών και ενός νοητού ταξιδιού β) να νιώσουν θετικά 

συναισθήματα όπως ηρεμία, γαλήνη, ασφάλεια, χαρά γ) να συνειδητοποιήσουν τους φόβους 

τους, να τους λεκτικοποιήσουν και τέλος να τους αποβάλλουν. Διάρκεια:≈30΄ 

2.2.6.Θεατρικό παιχνίδι: Ο καλοκάγαθος γίγαντας: Οι μαθητές με την παιδαγωγό φτιάχνουν 

μια ιστορία και την δραματοποιούν όλοι μαζί. Ο γίγαντας, που επινοήθηκε από την παιδαγωγό 

κ.Σοφούλη Γ., είναι τόσο καλοκάγαθος που όλοι τον εκμεταλλεύονται όταν καταλαβαίνουν ότι 

δεν είναι επικίνδυνος (Στην αρχή τους προκαλούσε φόβο). Εκείνος είναι πολύ στενοχωρημένος 

και αποφασίζει να φύγει μακριά. Τα παιδιά βιώνουν την απώλεια. Έτσι αποφασίζουν να πάνε 

να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω. 
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Στόχοι: Να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα τους, να τα καταγράψουν με την τεχνική του 

παγώματος της εικόνας, να συνεργαστούν ομαδικά, να ενεργοποιήσουν τηνενσυναίσθηση 

τους μέσω της τέχνης. Διάρκεια:≈50΄ 

2.2.7.Αφηγηματική τεχνική: Ο συντονιστής ή η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί στοχευμένα την 

αφήγηση ιστοριών ή μύθων για να προβάλλει μία θετική  έννοια και την αξία της στ ζωή. 

Αφηγείται ιστορίες με  συμβολικό/παραβολικό χαρακτήρα. Ακολουθεί συζήτηση και συχνά 

αποτελεί αφορμή για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Προτιμότερο είναι η ιστορία να 

είναι περιορισμένης έκτασης και μικρής χρονικής διάρκειας, από το χώρο της παράδοσης και 

της ελληνικής μυθολογίας. Διάρκεια: ≈30΄ 

 2.3. Αποτελέσματα 

Η πιλοτική εφαρμογή της συνεισέφερε στην προσωπική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και 

ανέδειξε θετικές στάσεις και συμπεριφορές στους μαθητές/τριες, ενώ παράλληλα βοήθησε 

στην αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με τους  γονείς τους. Στη σχολική τάξη, ένας 

εκπαιδευτικός με ενισχυμένη θετικότητα, αισιόδοξος, χαρούμενος, είναι πιθανότερο να 

υιοθετήσει ανθρωποκεντρικό τρόπο διδασκαλίας, που ενθαρρύνει ένα ενεργητικό μοντέλο 

μάθησης, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση των μαθητών με αποτέλεσμα να διευκολύνεται 

η μαθησιακή διαδικασία και η σχολική τους επίδοση. Διαμορφώθηκε ευχάριστο ψυχολογικό 

κλίμα στην τάξη και αμβλύνθηκαν φαινόμενα επιθετικότητας όπως αποτυπώθηκε μέσα από 

την παρατήρηση των μαθητών τις επόμενες εβδομάδες. Το πρόγραμμα θετικής εκπαίδευσης 

βελτίωσε τις κοινωνικές δεξιότητες όπως την ενσυναίσθηση, την συνεργασία, τον αυτοέλεγχο, 

σύμφωνα με τις συνεντεύξεις μητέρων και εκπαιδευτικών.  

 3.Συμπεράσματα 

Η εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της  θετικότητας μπορεί 

να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό με την κατάλληλη επιμόρφωση σχολικών 

ψυχολόγων, συμβούλων, συντονιστών ή άλλων ειδικών μέσα από προγράμματα που αφορούν 

στο σύνολο των παιδιών της τάξης. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η κατάκτηση 

κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων, που θα τους βοηθήσουν ευρύτερα στην 

ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και στις σχέσεις τους με τους «σημαντικούς άλλους» 

(Goleman, 1995). Γενικότερα, η καλλιέργεια της αισιοδοξίας, της ενσυναίσθησης, τη ς 

αυτεπίγνωσης, της ποιοτικής επικοινωνίας, της ελπίδας, του χιούμορ, της δημιουργικότητας, 

της αυτοεκτίμησης, της ψυχικής ανθεκτικότητας, της συναισθηματικής αγωγής γενικότερα, 

προετοιμάζει ουσιαστικά τους μαθητές να γίνουν δεκτικοί σε έννοιες, όπως η 

διαφορετικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση απέναντι στον συνάνθρωπο ενώ δρα 

προληπτικά όσον αφορά στις συγκρούσεις και τον εκφοβισμό στον χώρο του σχολείου.  

Επιπλέον, τα ίδια τα παιδιά διευρύνοντας και κατανοώντας καλύτερα τον εσωτερικό τους 

κόσμο, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους ώστε να αισθάνονται 

χαρούμενα και δημιουργικά. Επιπρόσθετα, έχουν αναδειχθεί οι διασυνδέσεις ανάμεσα στην 

ευημερία και στις ακαδημαϊκές επιδόσεις (Gutman & Vorhaus, 2012). Από την άλλη, οι 

εκπαιδευτικοί θέτουν τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος στην τάξη, το οποίο 

προάγει τη μάθηση και την ψυχική υγεία των παιδιών, ενώ οι ίδιοι έχουν την ευκαιρία να 

βελτιώνουν την επικοινωνία τους, τόσο μέσα στο σχολικό πλαίσιο όσο και έξω από 
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αυτό.Ανακαλύπτουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε δραστηριότητες που τους ερεθίζουν τη 

φαντασία, αναδεικνύουν τα ταλέντα τους, βιώνουν καταστάσεις ψυχολογικής ροής και εντέλει 

«ανθίζουν» σε ένα γόνιμο και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον.  

Kατ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένα αρμονικό ψυχολογικό κλίμα στην τάξη και 

αμβλύνονται φαινόμενα εκφοβισμού και επιθετικότητας.Στόχος είναι η άνοδος του δείκτη  

θετικότητας, συναισθηματικής και κοινωνικής επάρκειας μέσα στο πλαίσιο της δομημένης 

εκπαίδευσης όχι με τη μορφή θεραπευτικής αγωγής για «δύσκολα» παιδιά που διαπιστωμένα 

έχουν διάφορα θέματα, αλλά με τη μορφή παρέμβασης η οποία απευθύνεται σε ένα σώμα 

δεξιοτήτων που αφορούν στον μαθητικό πληθυσμό στο σύνολό του.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει οι μελλοντικές εφαρμογές να περιλαμβάνουν μεγαλύτερο 

δείγμα μαθητών και γονέων από διαφορετικές περιοχές της χώρας ημιαστικές αστικές και 

αγροτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα κρίνεται αναγκαίο να εντάξουν στα αναλυτικά 

προγράμματα και γενικότερα στη φιλοσοφία τους τη θετική εκπαίδευση, δίνοντας παράλληλα 

μεγαλύτερη ευελιξία στο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο με ανάλογη κατάρτιση θα 

μπορέσει να υποστηρίξει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. 

 

Βιβλιογραφία  

Ελληνόγλωσση 

Feldman, R .(2019 ).Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Δια βίου προσέγγιση  Gutenberg  

Gottman, J. (2000), Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών.  Ελληνικά Γράμματα,  

Θεοδοσάκης Δ., (2011). Η συναισθηματική νοημοσύνη στο σύγχρονο σχολείο. Η συναισθηματική 

αγωγή στην εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Γρηγόρη.  

Θεοδοσάκης Δ., (2020).:Θετικές παρεμβάσεις στη Εκπαίδευση-Εφαρμογές ΙΙ :προτάσεις για την                    

πρωτοβάθμια και  τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Σταλίκας Α. Γιωτσίδη Β., Καρακασίδου 

Ε.,( Επιμ.) (2020) Κατακτώντας την Ευημερία : Θετικές παρεμβάσεις, τεχνικές και βιωματικές 

ασκήσεις, Τόπος 

ΣταλίκαςΑ.,ΜυτσκίδουΠ.(2011). Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία, (Συλλογικό), Τόπος.  

Χρυσαφίδης, Κ. (2002) Βιωματική-Επικοινωνιακή διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Ξενόγλωσση 

Fredrickson , B.L., (1998) what good are positive emotions? Review of General Psychology : Special 

Issue: New Directions in Research on Emotion, 2, 300-319. 

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam. 

Green, L.S. (2014) Positive Education: An Australian perspective. In M. J. Furlong, R. Gilman and     E. 

S. Huebner (eds), The Handbook of Positive Psychology in Schools (2nd ed.) New York: 

Routledge/Taylor & Francis, 401-415 

Gutman, L. M., & Vorhaus, J. (2012). The Impact of Pupil Behaviour and Wellbeing on Educational 

Outcomes. Retrieved from https://www.gov.uk/government/uploads/system/ 

uploads/attachment_data/file/219638/DFE-RR253.pdf 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

338 
 

Joseph, G., Strain, P. (2003), "Enhancing Emotional Vocabulary in Young Children ",Young Exceptional 

Children, v. 6,n. 4, p. 18-26 

Masten, A. S. & Reed, M. J. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez     (Eds.), 

Handbook of Positive Psychology (pp. 117-131). New York: Oxford University Press. 

Mayer, J. & Cobb, C. (2000). Educational policy on emotional intelligence: Does it make sense? 

Educational Psychology Review, 12(2). 

Salovery,P. & Sluyter, D. J. (1997). Emotional Development and emotional intelligence :                   

Educational Implications. New York : Basic Books. 

Seligman, M.Ε. & Adler, A., (2018). Positive Education Global Happiness Policy Report 2018 

Waters, L. (2017). Progressing Positive Education and creating Visible Wellbeing.In Donaldson S. & Rao 

M. , (Eds.), Scientific Advances in Positive Psychology, (229-256) 

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001).Teacher   



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

339 
 

Μ ΕΘ Ο ΔΟΣ C L I L  Κ ΑΙ Ψ ΗΦ Ι ΑΚΗ ΑΦ ΗΓΗΣΗ: T HE  R O S ET TA  S T O NE  /  Δ Ι ΔΑΣ ΚΟΝΤΑΣ 

ΕΝ Α Μ ΑΘ ΗΜ Α Ι Σ Τ ΟΡΙΑΣ Μ ΕΣ Ω Τ ΗΣ  ΑΓΓΛΙ ΚΗΣ  ΓΛΩ ΣΣΑΣ Σ Τ ΗΝ  Τ ΕΛΕΥ ΤΑΙΑ Τ ΑΞΗ 

Τ Ο Υ  ΔΗΜ Ο Τ ΙΚΟ Υ  

 

Καπαραλιώτη Ουρανία 
okaparal@sch.gr 

Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Αγγλικής γλώσσας 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η χρήση της μεθόδου CLIL σε συνδυασμό με την ψηφιακή 

αφήγηση για τη δημιουργία ενός σχεδίου μαθήματος ιστορικού περιεχομένου, το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές  της τελευταίας τάξης του Δημοτικού σχολείου. Θα περιγραφούν οι βασικοί 

άξονες της μεθόδου CLIL,  τα στάδια και ο τρόπος δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας με τίτλο “the 

Rosetta stone” καθώς και ο τρόπος χρήσης της στο πλαίσιο της μεθόδου CLIL.   

 

Λέξεις κλειδιά: CLIL, ψηφιακή αφήγηση, Αγγλική γλώσσα 

 

1. Εισαγωγή 

Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται 

ευρέως για την εκμάθηση διάφορων γνωστικών-επιστημονικών αντικειμένων μέσω μιας ξένης 

γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια μέθοδο διπλής εστίασης, όπου οι μαθητές 

διδάσκονται ισορροπημένα τόσο το γνωστικό αντικείμενο όσο και την ξένη γλώσσα. Η ψηφιακή 

αφήγηση από την άλλη χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθόδου καθώς διευκολύνει 

και προωθεί τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί κατά τον σχεδιασμό του μαθήματος.  

Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος με τη μέθοδο CLIL σε συνδυασμό με την ψηφιακή αφήγηση, διέπεται 

από βασικές αρχές και άξονες τους οποίους ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του κατά 

τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόσο η ψηφιακή αφήγηση όσο και η CLIL αποτελούν 

χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία αν συνδυαστούν σωστά παράγουν επιτυχημένα 

αποτελέσματα. Στην περίπτωση διδασκαλίας ένος μαθήματος ιστορικού περιεχομένου στην αγγλική 

γλώσσα, η ψηφιακή αφήγηση της ιστορίας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα καθώς τα γεγονότα 

παρουσιάζονται με ελκυστικό για τους μαθητές τρόπο και η  κατανόηση και η πρόσληψη των νέων 

πληροφοριών που παρουσιάζονται γίνεται ευκολότερη.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος CLIL 

Ο όρος CLIL εμφανίστηκε στη βιβλιογραφία το 1994 από τον David Marsh, μέλος μιας ερευνητικής 

ομάδας για τη δίγλωσση εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Jyväskylä στη Φινλανδία και αποτελεί 

ακρωνύμιο των λέξεων Content and Language Integrated Learning, ο οποίος αποδίδεται στην 

mailto:okaparal@sch.gr
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ελληνική γλώσσα ως Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας. Ως 

συνδυαστική μεθοδολογία περιλαμβάνει τόσο τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου, στην 

προκειμένη περίπτωση της Ιστορίας, όσο και της ξένης γλώσσας, στην προκειμένη  περίπτωση της 

Αγγλικής. Χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι και πως τα δυο αντικέιμενα έχουν την ίδια βαρύτητα 

και διδάσκονται ταυτόχρονα και ισορροπημένα.  

Στη βιβλιογραφία θα βρει κανείς πολλές εκδοχές και παραλλαγές της συγκεκριμένης μεθόδου. Δεν 

είναι τυχαίο πως η CLIL έχει χαρακτηριστεί ως όρος ομπρέλλα  (umbrella term) καθώς μπορεί να έχει 

πολλές και διαφορετικές εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία (Mehisto, Marsh & Frigols, 2008).  

Οι Παύλου και Ιωάννου-Γεωργίου (2008) αναφερουν πως η μέθοδος μπορεί να αξιοποιηθεί με 

διάφορους τρόπους: 

Διδασκαλία CLIL σε συγκεκριμένες-μεμονωμένες ενότητες του γνωστικού αντικειμένου (modular 

model). Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος π.χ. στην Ιστορία ή Γεωγραφία είναι δυνατόν να επιλεγούν 

ορισμένες ενότητες οι οποίες θα διδαχθούν στην ξένη γλώσσα. 

Γλωσσικά ντους (CLIL showers), συχνές  δηλαδή αλλά σύντομες δραστηριότητες στην ξένη γλώσσα σε 

εβδομαδιαία βάση.  

Επιλογή συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, τα οποία διδάσκονται στην ξένη γλώσσα μέσω της 

μεθόδου CLIL. 

Η  Ramirez Verdugo (2011) αναφέρει και κάποιες άλλες εκδοχές και τρόπους εφαρμογής της 

μεθόδου:  

• Προγράμματα γλωσσικής εμβάπτισης (language immersion) 

• Ανταλλαγές φοιτητών 

• Τοπικά προγράμματα (projects) 

• Διεθνή προγράμματα.  

Στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων  eTwinning, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί από πολλά ευρωπαϊκά 

σχολεία συνεργάζονται πάνω σε ένα πρόγραμμα (πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, αγωγής υγείας ή 

άλλο) χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα  και εργαλεία ΤΠΕ για να επικοινωνήσουν και να παράγουν 

υλικό.  

Παρότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η CLIL ως μέθοδος έχει πολλές εφαρμογές,  ωστόσο όλα τα 

μοντέλα διδασκαλίας που βασίζονται στην CLIL έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι 

γνωστά ως 4C (Coyle, 2002). Πρόκειται για τους βασικούς άξονες, πάνω στους οποίους στηρίζεται η 

συγκεκριμένη προσέγγιση οι οποίοι είναι:   

• Content/To περιεχόμενο: Το γνωστικό αντικείμενο είναι αυτό που καθορίζει τη στοχοθεσία 

του μαθήματος, καθώς μέσω αυτού θα γίνει η προώθηση γνώσεων και ικανοτήτων.  

• Communication/ Η γλώσσα: Η γλώσσα είναι το βασικότερο μέσο επικοινωνίας, στόχος της 

μεθόδου είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων, η ικανότητα να γίνεται κανείς 

κατανοητός και να κατανοεί τους άλλους.  

• Cognition/Η μάθηση. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων και στρατηγικών, 

οι οποίες συνδράμουν στην επικοινωνία και την κατανόηση γενικότερα. 
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• Culture/Η κουλτούρα. H μέθοδος CLIL βοηθάει την ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής 

αντίληψης καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή με άλλες κουλτούρες και αποκτούν 

διαπολιτισμική επίγνωση (cultural awareness).  

Τα οφέλη της μεθόδου είναι πολλαπλά καθώς οι βασικοί άξονες που αναφέρθηκαν παραπάνω 

καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος ικανοτήτων, γνώσεων και κινήτρων που αποκτούνται από τους 

μαθητές κατά τη διάρκεια εφαρμογής της μεθόδου. Οι Dale & Tanner (2012) αναφέρουν πως μέσα 

από συνδυαστική εκμάθηση γνωστικού αντικειμένου και ξένης γλώσσας οι μαθητές χτίζουν νέες 

γνώσεις πάνω στις παλιές, αναπτύσσουν πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης (γλωσσικής, 

λογικομαθηματικής, διαπροσωπικής κ.α.) και αναπτύσσουν περισσότερο τις ικανότητες τους στην  

ξένη γλώσσα με μικρότερη πιθανότητα γλωσσικής απολίθωσης (δηλαδή στο φαινόμενο απουσίας 

προόδου στην ξένη γλώσσα παρά την τακτική διδασκαλία και έκθεση σε αυτή).  

2.2. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση  

Η ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει την προφορική αφήγηση με τη χρήση πολυμέσων όπως είναι η 

εικόνα, το βίντεο, η μουσική και ο ήχος. Όσον αφορά την εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Ohler (2016) 

χρησιμοποιείται προκειμένου να εκπληρωθούν συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι. Τα ψηφιακά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα τόσο από τους εκπαιδευτικούς 

όσο και από τους μαθητές. Στην εκπαιδευτική διαδικασία μια ψηφιακή αφήγηση δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τα δύο με τέσσερα λεπτά.  

Ο Robin (2008) κατατάσσει τις ψηφιακές ιστορίες σε τρεις κατηγορίες.  

1. τις προσωπικές ιστορίες, 

2. τις ιστορίες που έχουν σκοπό να διδάξουν και  

3. τις ιστορίες που έχουν σκοπό να αφηγηθούν ιστορικά γεγονότα.  

 

Φυσικά μια ψηφιακή αφήγηση μπορεί να προκύψει και από συνδυασμό των παραπάνω  κατηγοριών 

καθώς μια προσωπική ιστορία μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα και μια ιστορική μαρτυρία.  

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ταυτόχρονα τόσο εργαλείο διδασκαλίας από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού όσο και εργαλείο μαθησης από την πλευρά του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή αφήγηση προκειμένου να διδάξουν νέο περιεχόμενο, να κάνουν 

επανάληψη σε περιεχόμενο που έχουν ήδη διδάξει, να παρουσιάσουν μια καινούργια έννοια ή ιδέα 

ή να διευκολύνουν την εμπέδωση δύσκολων εννοιών και όλα αυτά με ένα ελκυστικό για τους 

μαθητές τρόπο.  Οι μαθητές από την άλλη μπορούν να δημιουργήσουν μια ψηφιακή ιστορία για να 

μοιραστούν προσωπικά τους βιώματα, να εκφράσουν μια ιδέα ή έναν προβληματισμό, να 

συνεργαστούν για τη δημιουργία μιας εργασίας  πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Η ευκολία 

πρόσβασης σε εργαλεία web 2.0 έχει μετατρέψει πλέον την ψηφιακή αφήγηση σε ένα κυρίαρχο μέσο 

επικοινωνίας, γνώσεων και ιδεών.  

H ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο της μεθόδου CLIL προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με 

τις Ioannou-Georgiou και Ramirez Verdugo (2011) όταν οι ιστορίες χρησιμοποιούνται με τον 

κατάλληλο τρόπο κινητοποιούν τους μαθητές και τους παρακινούν σε ενεργή συμμετοχή στο 

μάθημα, στην επικοινωνία και στην έκφραση των συναισθημάτων τους. Οι ιστορίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως έναυσμα για να αφηγηθούν οι μαθητές μια άλλη ιστορία, βελτιώνοντας έτσι τις 
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γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες και μπορούν να αποτελέσουν γέφυρες, χάρη στις 

οποίες γλώσσα και περιεχόμενο χρησιμοποιείται και αξιοποιείται δημιουργικά.  

2.3. Στάδια δημιουργίας ψηφιακής ιστορίας 

Η δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης αποτελεί σίγουρα μια χρονοβόρο διαδικασία καθώς 

περιλαμβάνει αρκετή προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού, πριν προχωρήσει στην 

παραγωγή του ψηφιακού προϊόντος.  

H Morra (2013) αναφέρει αναλυτικά τα βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας τα οποία 

ακολουθήθηκαν και στην περίπτωση της ψηφιακής ιστορίας με τίτλο “The Rosetta Stone”. Πιο 

συγκεκριμένα η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η ακόλουθη:  

Βήμα 1ο: Είναι γνωστό πως για να διηγηθεί κάποιος μια ιστορία αρκεί μια ιδέα. Αυτή η ιδέα προήλθε 

από το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας για το πως μια πέτρινη επιγραφή γνωστή ως στήλη της 

Ροζέτας, και τα αρχαία Ελληνικά αποτέλεσαν το κλειδί αποκρυπτογράφησης των ιερογλυφικών, 

ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους στην επιστήμη της αρχαιολογίας και της Αιγυπτιολογίας ειδικότερα.  

Βήμα 2ο: Αφού αποφασίστηκε το θέμα της ψηφιακής ιστορίας, σειρά είχε η έρευνα προκειμένου να 

συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Σημαντική πηγή πληροφοριών αποτέλεσε το 

επίσημο ιστολόγιο του Βρετανικού Μουσείου (https://blog.britishmuseum.org), στο οποίο ανήκει και 

εκτίθεται η στήλη της Ροζέτας από το 1802 μέχρι και σήμερα.  

Βήμα 3ο: Στη συνέχεια ακολούθησε η συγγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου, στο οποίο 

συμπεριλήφθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, από τις οποίες θα δημιουργηθούν στη 

συνέχεια οι δραστηριότητες που θα κληθούν να υλοποιήσουν οι μαθητές.  

 

 

 
Εικόνα 2: Τα βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας  

https://blog.britishmuseum.org/
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Εικόνα 3: Ο ιστοριοπίνακας (storyboard) της ψηφιακής ιστορίας  

Βήμα 4ο: Το σενάριο πρέπει να ακολουθεί κάποια δομή. Έτσι δημιουργήθηκε ο ιστοριοπίνακας 

(storyboard), ο οποίος περιλαμβάνει με ιδιαίτερα αναλυτικό τρόπο το πως θα συνδυαστεί το σενάριο 

με τις εικόνες και τον ήχο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5ο: Με βάση τον ιστοριοπίνακα, συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητες εικόνες για την οπτικοποίηση 

της ιστορίας.  

Βήμα 6ο: Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής ιστορίας.  

Βήμα 7: Παρουσίαση της ιστορίας 

Βήμα 8ο: Ανατροφοδότηση από τους μαθητές που θα προκύψει μετά το πέρας της διδασκαλίας. 

Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

H ψηφιακή ιστορία δημιουργήθηκε το δωρεάν on-line εργαλείο renderforest (renderforest.com), το 

οποίο είναι εύκολο στη χρήση του και προσφέρει πολλές επιλογές. Για τη δημιουργία της 

συγκεκριμένης ιστορίας χρησιμοποιήθηκε το Whiteboard Animation pack, το οποίο έχει πληθώρα 

σκηνών (πάνω από 400), video holders, image holders και text holders. Μέσα από την ίδια την 

εφαρμογή μπορεί κάποιος να επιλέξει και μουσική επένδυση για το βίντεο του. Στην δωρεάν έκδοση 

υπάρχει υδατογράφημα και ο περιορισμός των 3΄ ανά βίντεο, ο οποίος όμως μπορεί να 

προσπελαστεί με τη δημιουργία όσων βίντεο χρειάζονται για την ολοκλήρωση της ιστορίας, τα οποία 

στη συνέχεια μπορούν να ενωθούν με το movie maker, σε λειτουργικό σύστημα Windows, ή με το 

iMovie σε λειτουργικό Mac. H εταιρεία παρέχει επίσης την εφαρμογή renderforest για φορητές 

συσκευές (Android και iOS).   

http://renderforest.com/


4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

344 
 

 

Εικόνα 4: Το Whiteboard Animation pack από το renderforest.com με το οποίο δημιουργήθηκε η ψηφιακή ιστορία  

 

2.4. Σχεδιασμός μαθήματος CLIL με χρήση ψηφιακής αφήγησης 

Το ακόλουθο διδακτικό σενάριο έχει βασιστεί πάνω στην ψηφιακή ιστορία για την στήλη της Ροζέτας, 

η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος.  

Τίτλος μαθήματος: The Rosetta stone 

Ηλικιακή Ομάδα μαθητών: 11-12 έτη (ΣΤ΄ Δημοτικού) 

Ώρες διδασκαλίας : 1-2 διδακτικές ώρες (45 ΄) 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική 

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία, Αγγλικά 

Μεθοδολογία: Μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning). Οι μαθητές με τη χρήση 

της ψηφιακής αφήγησης θα διδαχθούν ένα ιστορικό γεγονός μέσω της αγγλικής γλώσσας και 

συγκεκριμένα για το πώς μέσω των αρχαίων ελληνικών κατάφεραν οι επιστήμονες να 

αποκρυπτογραφήσουν τα ιερογλυφικά ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους στην Αιγυπτιολογία.  

Η μέθοδος CLIL είναι διπλής εστίασης: Από τη μια μεριά, μέσα από την ιστορία για τη στήλη της 

Ροζέτας,  οι μαθητές θα μάθουν καινούργιο λεξιλόγιο, θα εξασκηθούν στο listening comprehension 

και στο speaking, καθώς θα κληθούν να μιλήσουν για την αρχαία Αίγυπτο, όπως επίσης για τα 

μάρμαρα του Παρθενώνα και τη στήλη της Ροζέτας που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Από την 

άλλη, θα εμπλουτίσουν τις ιστορικές γνώσεις τους για την αρχαία Αίγυπτο, τα ιερογλυφικά και τη 

σπουδαιότητα της αποκρυπτογράφησής τους.  
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Γνωστικοί και Παιδαγωγικοί στόχοι για τη Αγγλική γλώσσα και την Ιστορία:  

• Να γίνει ανακύκλωση ήδη γνωστού λεξιλογίου  

• Να έλθουν οι μαθητές σε επαφή με νέο λεξιλόγιο σχετικό με την ιστορία που 

παρακολούθησαν 

• Να μάθουν να συμπεραίνουν το νόημα άγνωστων λέξεων από τα συμφραζόμενα και να το 

χρησιμοποιούν κατάλληλα 

• Να παρατηρήσουν πως μερικές φορές ο Present Simple μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

αφήγηση γεγονότων στο παρελθόν (ιστορικός ενεστώτας) 

• Να μάθουν πως μπορούν να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά, να εκφράζουν τη 

συμφωνία-διαφωνία τους, να λένε την άποψή τους 

• Να μάθουν πληροφορίες για την αρχαία Αίγυπτο  

• Να αναγνωρίσουν την σημασία της αποκρυπτογράφησης των ιερογλυφικών 

• Να συνειδητοποιήσουν το πως οι πολιτισμοί αλληλοσυνδέονται και επηρεάζουν ο ένας τον 

άλλον 

• Να αναγνωρίσουν τη σημασία γνώσης μιας άλλης γλώσσας πέρα της μητρικής 

• Να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα τους μέσα από δραστηριότητες παραγωγής προφορικού 

λόγου 

Πριν την προβολή του βίντεο, οι μαθητές έχουν ήδη φροντίσει να μάθουν πληροφορίες για την 

αρχαία Αίγυπτο, τις οποίες μοιράζονται προφορικά με τους συμμαθητές τους στην τάξη.(warm-up 

activity).  Σηκώνονται στο πίνακα και γράφουν λέξεις-κλειδιά όπως: ancient, Pharaohs, pyramids, the 

Nile, hieroglyphs. Γίνεται η προβολή της ψηφιακής ιστορίας. Tο βίντεο είναι διαθέσιμο στη 

διεύθυνση: https://youtu.be/9MPm_ETt0UY  (η συγκεκριμένη εκδοχή δεν περιλαμβάνει voice-over). 

Οι μαθητές δεν γνωρίζουν από πριν το περιεχόμενο της ιστορίας, εκτός από το γεγονός πως έχει 

κάποια σχέση με την αρχαία Αίγυπτο.  

Ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης και μοιράζονται φύλλα εργασίας, με στόχο την εμπέδωση του 

νέου λεξιλογίου με ασκήσεις αντιστοίχισης, κείμενο όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τη λέξη που 

λείπει κ.α. Κάποιες από αυτές τις ασκήσεις μπορούν να γίνουν διαδραστικές, με τη χρήση εφαρμογών 

όπως το learningapps ή το wordwall. 

 

slab 

Scribe                                                       

inscription                                                

decree                                                       

decipher                                                                                     

exhibit                                                       

      a. a person who copied documents 

      b. an object on display in a museum  

      c. succeed in understanding something 

      d. a large, flat piece of stone 

      e. an official order                                           

      f. write or carve words/symbols 

  

Εικόνα 4: ενδεικτική άσκηση αντιστοίχισης  

https://youtu.be/9MPm_ETt0UY
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Ακολουθεί συζήτηση πάνω στο περιεχόμενο τις ιστορίας, όπου οι μαθητές αναφέρουν ποια 

πληροφορία τους εντυπωσίασε και γιατί. Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει και 

παραπάνω πληροφορίες, που δεν αναφέρθηκαν στο βίντεο.  

Speaking Activity: Expressing opinion/agreement/disagreement 

Προβάλλεται στον πίνακα ένα από τα επιχειρήματα του  Βρετανικού Μουσείου στα αιτήματα 

επιστροφής της στήλης της Ροζέτας και των μαρμάρων του Παρθενώνα, αναφέροντας και τονίζοντας 

το αντεπιχείρημα της ελληνικής πλευράς, πως στην περίπτωση των μαρμάρων, αυτά δεν αποτελούν 

ένα μεμονωμένο αντικείμενο, αλλά μέρος ενός ολόκληρου μνημείου. Το επιχείρημα του Βρετανικού 

Μουσείου είναι το εξής:    

“Museums serve not just the citizens of one nation, but the people of every nation”  

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Στόχος της κάθε ομάδας είναι να καταγράψει τις απόψεις της  για 

το συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια, ένας μαθητής από κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ενημερώσει τις 

υπόλοιπες ομάδες. O εκπαιδευτικός έχει φροντίσει πριν την έναρξη της δραστηριότητας να διδάξει 

στους μαθητές με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να εκφράσει την άποψή του, τη συμφωνία του ή 

τη διαφωνία του με ένα επιχείρημα στην Αγγλική γλώσσα.  

3. Συμπεράσματα 

Η μέθοδος CLIL προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και μεγάλη ευελιξία στον εκπαιδευτικό καθώς 

μπορεί να συμπεριλάβει ένα πολύ μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων και να τα παρουσιάσει με 

έναν διαφορετικό τρόπο. Μέσω της Αγγλικής γλώσσας, και χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό και 

τρόπους παρουσίασης της νέας ύλης, οι διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι εκπληρώνονται μέσα 

από την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Στο συγκεκριμένο μάθημα 

έγινε χρήση ψηφιακής αφήγησης, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς του 

μαθήματος. Η ψηφιακή αφήγηση υπερτερεί από μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση της διδασκαλίας 

αφού η εικόνα και ο ήχος είναι πάντα κάτι που ελκύει τα παιδιά και κάνει την κατάκτηση της νέας 

γνώσης ευκολότερη καθώς οι πληροφορίες εμφανίζονται με πολύ πιο ευχάριστο τρόπο, που 

εντυπώνεται στη μνήμη τους. Οι μαθητές μέσω τις Αγγλικής γλώσσας εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους 

και τις ιστορικές γνώσεις τους ενώ παράλληλα ανέπτυξαν προφορικές και τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 
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Καράμηνας  Ιγνάτιος  
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ΣΕΕ ΠΕ70, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 

 

 

Περίληψη 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της σύγχρονης διδακτικής με 

βασικό στόχο την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις ανάγκες όλων των μαθητών. Ο 

σχεδιασμός, όμως, και η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη και στην 

πράξη προϋποθέτει την εξοικείωση των εκπαιδευτικών τόσο με το θεωρητικό πλαίσιο όσο και 

με τη μεθοδολογία εφαρμογής της στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της σχολικής 

τάξης.   

Έχοντας κατά νου ότι η διδασκαλία είναι μια σκόπιμη, συστηματική και μεθοδευμένη  

διαδικασία, στόχος της εισήγησής  μας είναι η εστιασμένη αναφορά κυρίως στη μεθοδολογία 

σχεδιασμού, εφαρμογής και αναστοχασμού της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με 

παρουσίαση επιλεγμένων τεχνικών εφαρμογής στην τάξη και στην πράξη.   

Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά με ευσύνοπτο τρόπο προσδιορίζεται η έννοια της διαφοροποίησης 

και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στη συνέχεια  παρουσιάζονται επιλογές εφαρμογής 

και κυρίως προτείνεται  ενδεικτική αξιοποίησή της για την κατανόηση λεξιλογίου σε 

συγκεκριμένη διδακτική ενότητα από το μάθημα της Γλώσσας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαφοροποίηση, διδασκαλία, εφαρμογή στην τάξη.  

1. Εισαγωγή 

Την αφετηρία διαφοροποίησης της διδασκαλίας ανευρίσκει κανείς στο κίνημα της 

Προοδευτικής Αγωγής, όπως διαμορφώθηκε από τον J. Dewey και τους μαθητές του. Στο εν 

λόγω κίνημα γίνεται λόγος για αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 

μαθητών και για ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας. Σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (άρθρ. 1), ο 

εκπαιδευτικός στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει υποχρέωση να βοηθήσει όλους τους 

μαθητές για να αναπτύξουν πλήρως την προσωπικότητά τους. Για το λόγο  αυτό έχει καθήκον  

να διαφοροποιεί τη διδασκαλία του ώστε  να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες όλων 

των μαθητών του. 

Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2007:131) διαφοροποίηση της διδασκαλίας «είναι τα 

οργανωτικά και διδακτικά μέτρα που υιοθετούμε, για να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία στις 

μαθησιακές δυνατότητες, στα μαθησιακά χαρακτηριστικά, στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις 

κλίσεις, με άλλα λόγια στις ατομικές διαφορές των μαθητών» ενώ σύμφωνα με τον 

Perraundeau όπως αναφ. στον Minder (2007:349) διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι «η 
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ποίκιλση των βοηθημάτων και των τρόπων μάθησης για μια ομάδα μανθανόντων με 

ετερογενείς ανάγκες αλλά κοινούς στόχους».  

Διαφοροποιημένη διδασκαλία σύμφωνα με την Tomlinson (2004) είναι μια φιλοσοφία 

διδασκαλίας, που βασίζεται στην αρχή ότι οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους 

στις διαφορετικότητες των μαθητών τους. Αντί να εφαρμόζουν το ΑΠΣ με τον ίδιο τρόπο για 

όλους τους μαθητές, τροποποιούν τη διδασκαλία τους ώστε να ανταποκρίνονται στα 

διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών, στους διαφορετικούς τρόπους που 

μαθαίνουν και στα διαφορετικά τους ενδιαφέροντα ενώ ο  εκπαιδευτικός σχεδιάζει εκ των 

προτέρων διαφορετικούς τρόπους για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοούν και να 

δείχνουν ότι έμαθαν. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ασφαλώς και προγραμματίζεται αλλά 

στην ουσία της είναι μία διαδικασία αντανακλαστική στο πλαίσιο εξέλιξης του μαθήματος κάθε 

φορά. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Gregory & Chapman (2012), διαφοροποιημένη διδασκαλία 

λαμβάνει χώρα σε μια σχολική τάξη, όταν ο εκπαιδευτικός καταφέρει να ανταποκρίνεται στις 

μοναδικές ανάγκες όλων των μαθητών του.  

Όπως υποστηρίζει η Παντελιάδου (2008) η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν ταυτίζεται με 

την εξατομίκευση της διδασκαλίας, δεν σημαίνει εργασία αποκλειστικά σε 3 έως 4 ομοιογενείς 

ομάδες, δεν αποτελεί ποσοτική προσαρμογή αλλά ποιοτική τροποποίηση της διδασκαλίας και 

δεν συνεπάγεται ένα χαοτικό περιβάλλον μάθησης στην σχολική τάξη. Είναι προσαρμογή της 

διδασκαλίας εκ των προτέρων και όχι  μετά από αποτυχία, αποτελεί οργανικό κομμάτι της 

διδασκαλίας και όχι στάδιο, η εφαρμογή της στηρίζεται στη λεπτομερή και διαρκή αξιολόγηση, 

αξιοποιεί την ευέλικτη ομαδοποίηση και είναι συμμετοχική.  

Από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι  η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία αποτελεί αντικείμενο εφαρμογής και διερεύνησης σε χώρες όπως, οι ΗΠΑ, η 

Αυστραλία, η Αγγλία, η Κύπρος κ.ά. και δύναται κανείς να σταθεί σε πολλές ερευνητικές 

προσπάθειες που εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα των στρατηγικών και τεχνικών της 

αλλά, στις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και μαθητών κ.ά. Έτσι, από σχετικές 

έρευνες προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν για τη διαφοροποίηση αλλά λόγω ελλιπούς 

επιμόρφωσης αδυνατούν να την εφαρμόσουν (Smith, 2011 στο Βαλιαντή και Νεοφύτου, 2017). 

Ειδικότερα, οι Βαλιαντή και Νεοφύτου (2017) επιχειρώντας συστηματική διερεύνηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, αναδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί λόγω άγνοιας επιλέγουν και 

χρησιμοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες που  απαιτούν μεγάλο χρόνο προετοιμασίας και 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά κάθε φορά (Santangelo & Tomlinson, 2012). 

Επιπλέον, επισημαίνεται από την εν λόγω επισκόπηση, η έλλειψη μέσων και 

διαφοροποιημένων διδακτικών υλικών καθώς και η ανεπάρκεια χρόνου για τον 

προγραμματισμό και σχεδιασμό της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό 

(Goddard et al., 2010. Smith & Humpert, 2012. Watts-Taffe et al., 2012).  

Ο ρόλος, επομένως, του εκπαιδευτικού αναδεικνύεται καθοριστικός στον σχεδιασμό, στην 

οργάνωση  και την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε ένα ολοένα και πιο 

σύνθετο και απαιτητικό πολυπολιτισμικό μαθησιακό περιβάλλον με μεγάλο αριθμό πλέον στις 

σχολικές τάξεις μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι πρόσφυγες μαθητές και οι  

μαθητές Ρομά (βλ. και Καράμηνας & Καράμηνα, 2009).  



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

350 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ακολουθεί  στη συνέχεια εστιασμένη αναφορά κυρίως στη 

μεθοδολογία σχεδιασμού, εφαρμογής και αναστοχασμού της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

με παρουσίαση επιλεγμένων τεχνικών εφαρμογής της στην τάξη και στην πράξη και ειδικότερα 

προτείνεται με αφορμή την κατανόηση λεξολογίου ενδεικτική αξιοποίησή της σε συγκεκριμένη 

διδακτική ενότητα από το μάθημα της Γλώσσας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.  

2. Επιλογές  Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας στην Τάξη και στην Πράξη  

2.1 Κοινός Διδακτικός Στόχος με Διαφορετική-Διαβαθμισμένη  Υποστήριξη (βλ. και 

Καραγεώργου, 2013) 

Οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν στην επίτευξη κοινού διδακτικού στόχου αλλά με 

διαφορετικό επίπεδο και πλαίσιο  υποστήριξης. Λ.χ. οι μαθητές διαβάζουν σιωπηρά ένα 

κείμενο στο μάθημα της Γλώσσας με σκοπό στη συνέχεια να δείξουν ότι το κατανόησαν με την 

βοήθεια των ερωτήσεων του εκπαιδευτικού (τι έγινε, πότε έγινε, πού έγινε; κλπ.). Ο 

εκπαιδευτικός γνωρίζει εκ των προτέρων ότι στη διαδικασία αυτή μπορεί να απαντήσει  

ικανοποιητικά περίπου  το ένα τρίτο των μαθητών του.  

Επομένως, δεν μπορεί να περιμένει  από όλους τους μαθητές να ανταποκριθούν στην εργασία 

αυτή ούτε φυσικά να αρκεστεί στο να απαντήσουν μόνο οι λίγοι καλοί μαθητές της τάξης του. 

Έχει καθήκον να μεριμνήσει για όλους τους μαθητές του χωρίς να δείχνει με εμφατικό τρόπο 

ότι κάνει διαχωρισμό στο επίπεδο δυσκολίας για τους καλούς και αδύνατους μαθητές. Αυτό 

μπορεί να εμπεδωθεί από όλους στην τάξη όταν ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις πρακτικές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και σε άλλα μαθήματα και δραστηριότητες ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα όλοι οι μαθητές να δείχνουν και να ασκούν όλες τις δεξιότητές  τους (λ.χ. κάποιοι 

αδύνατοι μαθητές στη Γλώσσα είναι πολύ καλοί στα Μαθηματικά  ή στη Ζωγραφική κ.ά.). Έτσι 

στην περίπτωσή μας, οι μαθητές που έχουν χαμηλό αναγνωστικό επίπεδο στηρίζονται με 

φωτοτυπία του σχετικού κειμένου με τις ερωτήσεις  (τι έγινε, πότε έγινε, πού έγινε;) γραμμένες 

σε κατάλληλο σημείο στο πλάι του κειμένου ώστε να διευκολυνθούν στην μελέτη τους ή ακόμη 

για κάποιους άλλους μαθητές με μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόηση κειμένου δίνεται 

φωτοτυπία με τις ερωτήσεις στο πλάι όπως στην προηγούμενη περίπτωση  αλλά και με  

εντοπισμένη και υπογραμμισμένη την απάντηση στο κείμενο κι επιπλέον αν είναι απαραίτητο 

και με πιο στενή υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της μελέτης τους.  

Συνεπώς, με την συγκεκριμένη επιλογή διαφοροποίησης, ο εκπαιδευτικός  θέτοντας τον ίδιο 

διδακτικό στόχο ανταποκρίνεται με διαβαθμισμένα υποστηρίγματα στην ανάγκη όλων των 

μαθητών του να τα καταφέρουν στην εν λόγω μαθησιακή δραστηριότητα. Για την 

συγκεκριμένη επιλογή διαφοροποίησης υπάρχει  εκτενέστερη και αναλυτική περιγραφή και 

εφαρμογή παρακάτω στην υποενότητα 2.3.  

2.2 Κοινός Διδακτικός Στόχος με Επιλογή Ανταπόκρισης ανάλογα με τα Ενδιαφέροντα των 

Μαθητών (βλ. και Βαλιαντή, 2013) 

Στο μάθημα της Γλώσσας οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε μια μαθησιακή 

δρατηριότητα που τους ζητά, αφού συγκροτήσουν την ομάδα τους με διαδικασία που ήδη 

έχουν εμπεδώσει και με δυνατότητα να επιλέξουν εκείνοι ποια θα είναι  τα μέλη της, να είναι 

ικανοί να δίνουν οδηγίες χρησιμοποιώντας την έγκλιση της υποτακτικής.  
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Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει στους μαθητές ότι θα επιλέξουν με βάση τα ενδιαφέροντά τους, 

ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να προετοιμάσουν-δώσουν οδηγίες-

πληροφορίες σε κάποιον που λ.χ. αποτελούν οδηγό χρήσης για την συναρμολόγηση και 

λειτουργία ενός παιδικού παιχνιδιού, δίνουν πληροφορίες για την διαδικασία μιας 

κατασκευής, παρέχουν πληροφορίες για το πώς θα φτάσει κάποιος συμμαθητής τους σε έναν 

προορισμό  χρησιμοποιώντας το ΜΕΤΡΟ ή με ότι άλλο θέλει να ασχοληθεί η εκάστοτε  ομάδα 

των μαθητών της τάξης. Η κάθε ομάδα μπορεί να συγκροτηθεί με βάση  τον τρόπο 

ανταπόκρισης στην εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.  

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση διαφοροποίησης οι μαθητές καλούνται να εργαστούν για τον 

ίδιο διδακτικό στόχο αλλά επιλέγοντας τον τρόπο εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντά τους.  

Επιπλέον, και ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας των μαθητών στη 

συνέχεια, μπορεί να διαφοροποιηθεί με βάση την δική τους επιλογή κι έτσι να απαντήσουν  με 

διαφορετικό τρόπο ανταποκρινόμενοι στον ίδιο στόχο που όπως προαναφέρθηκε είναι να 

μάθουν να δίνουν οδηγίες αξιοποιώντας την έγκλιση της υποτακτικής. Ειδικότερα, γίνεται 

πρόβλεψη ώστε  να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να παρουσιάσουν τις οδηγίες είτε με 

συνεχή λόγο, είτε με ιεραρχημένο κατάλογο των βημάτων, είτε με εικονογράφηση ή ακόμη και 

με θεατρικό δρώμενο. 

2.3 Εφαρμογή στην Πράξη στο Μάθημα της Γλώσσας 

Μάθημα: Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού (Β΄ τεύχος) 

Θεματική Ενότητα 10η: «Μυστήρια-Επιστημονική Φαντασία» 

Υποενότητα:  «Χαμένοι Πολιτισμοί –Ατλαντίδα» (σ. 60-61) 

Κοινός Διδακτικός Στόχος: (Προ) Διδασκαλία Λεξιλογίου με Διαβαθμισμένη Υποστήριξη  

Προκειμένου οι μαθητές της τάξης να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις 

κατανόησης του κειμένου της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας κρίνεται σκόπιμο ο 

εκπαιδευτικός να προσχεδιάσει δραστηριότητες διαφοροποίησης με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές 

να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών της τάξης του. 

Με δεδομένο, ότι στο εν λόγω κείμενο (βλ. παρακάτω) υπάρχουν δύσκολες έννοιες 

ενδείκνυται ο εκπαιδευτικός να προσχεδιάσει τις δραστηριότητες κατανόησης του λεξιλογίου 

λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ανταπόκρισης όλων των μαθητών του. Ενδεικτικά, από το εν 

λόγω κείμενο αξιοποιείται η 2η παράγραφος για την αξιοποίηση των επιλογών 

διαφοροποίησης που προτείνονται στη συνέχεια.  

Έχοντας υπόψη ότι αρκετοί μαθητές της τάξης έχουν την ικανότητα  να ανταποκριθούν στην 

νοηματική διερεύνηση αλλά και ότι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν δυσκολίες στη διαδικασία 

αυτή, σχεδιάζονται εκ των προτέρων δραστηριότητες με ανάλογη προσαρμογή στις δικές  τους 

δυνατότητες. 

Έτσι, οι προτεινόμενες δραστηριότητες ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας στην κατανόηση 

διαχωρίζονται σε αυτές που απευθύνονται σε μαθητές χωρίς δυσκολίες κατανόησης και σε 

μαθητές με δυσκολίες κατανόησης. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι ατομικές αλλά και 

ομαδικές. Η συγκρότηση των ομάδων μπορεί να γίνεται με βάση τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών στον τρόπο διερεύνησης μιας δραστηριότητας αλλά και στον τρόπο απάντησης σε 

αυτήν όπως προαναφέρθηκε. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός έχει τον συντονισμό της 
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όλης διαδικασίας, κινείται με ευελιξία, γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες και τις ανάγκες 

όλων των μαθητών του κι επομένως κάνει τις ανάλογες παιδαγωγικές και διδακτικές 

προσαρμογές κάθε φορά.  

Στη συνέχεια, παρατίθεται το απόσπασμα (2η παράγραφος), ολόκληρο το κείμενο αναφοράς  

και οι προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες διερεύνησης και εξάσκησης  της κατανόησης 

λεξιλογίου με επιλογές διαφοροποίησης ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας του κάθε μαθητή, 

τον τρόπο υποστήριξης εκ μέρους του εκπαιδευτικού και της δυνατότητας επιλογής εργασίας 

με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  

Απόσπασμα Διδακτικής Ενότητας/ 2η Παράγραφος 

«Είναι χαρακτηριστικός ο πλούτος των αγαθών που συγκέντρωνε το νησί των Ατλάντων. 

Μεταλλεύματα, ξυλεία, πλούσια πανίδα και χλωρίδα κι  οτιδήποτε θα μπορούσε να δώσει η 

φύση στον άνθρωπο υπήρχαν στην Ατλαντίδα υπεράφθονα και καταπληκτικά. Έχοντας τέτοιον 

πλούτο αγαθών στη διάθεσή τους, οι κάτοικοί της κατασκεύασαν μεγαλοπρεπή τείχη, ιερά, 

ανάκτορα, λιμάνια και ναύσταθμους. Τείχη με πρόσοψη επενδυμένη με χαλκό, κασσίτερο και 

ορείχαλκο, ανάκτορα και ναούς επενδυμένους με χρυσό, άργυρο, ορείχαλκο και ελεφαντοστό, 

χρυσά λατρευτικά αγάλματα. Όσο για τη Μητρόπολη, την κατοικία της μητέρας του Άτλαντα, 

ήταν ένα μικρό κυκλικό νησί  που περιβαλλόταν από κυκλικές ζώνες ξηράς και θάλασσας, ώστε 

να είναι απόρθητο». 

 

Υποενότητα 10:  Χαμένοι Πολιτισμοί –Ατλαντίδα (σ. 60-61) 
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Σχεδιασμός  Δραστηριοτήτων Διαφοροποίησης με στόχο την Κατανόηση  

Α. Επεξεργασία Κατανόησης της Έννοιας: Μέταλλα 

Μαθητές χωρίς Δυσκολίες Κατανόησης Μαθητές με Δυσκολίες Κατανόησης 

 

Ατομική Δραστηριότητα  

1. Δίνεται στους μαθητές η 2η 

παράγραφος του κειμένου και τους 

ζητείται να εντοπίσουν και να 

υπογραμμίσουν λέξεις που 

αναφέρονται σε  μέταλλα.  

Στη συνέχεια καλούνται οι μαθητές να 

αντιστοιχίσουν τις λέξεις αυτές με έναν 

απλό περιγραφικό ορισμό έχοντας τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν και το 

ατομικό τους Λεξικό. 

Οι λέξεις που αναμένεται να 

εντοπίσουν είναι: χαλκό, κασσίτερο,  

ορείχαλκο, χρυσό, άργυρο, 

ελεφαντοστό. 

Ατομική Δραστηριότητα  

1.Δίνεται στους μαθητές φωτοτυπία με 

την 2η παράγραφο του κειμένου στην 

οποία οι λέξεις που αναφέρονται σε 

μέταλλα είναι υπογραμμισμένες με 

έντονο χρώμα.  

Στην ίδια φωτοτυπία απεικονίζονται με 

εικόνες τα εν λόγω μέταλλα.  

Στη συνέχεια καλούνται οι μαθητές να 

αντιστοιχίσουν το μέταλλο με το 

εικονίδιο που ταιριάζει.  

 

Ομαδική Δραστηριότητα  

2. Οι μαθητές συζητούν στην ομάδα 

τους ποια από τα μέταλλα που 

εντόπισαν στην προηγούμενη 

δραστηριότητα χρησιμο-ποιούνται  και 

αξιοποιούνται και στην  σημερινή 

εποχή.  

Στη συνέχεια καλούνται να 

συμπληρώσουν Πίνακα με δύο στήλες 

(ΑΛΛΟΤΕ και ΤΩΡΑ) στον οποίο 

φαίνεται η διαφοροποίηση αυτή.  

 

Ομαδική Δραστηριότητα  

2. Δίνεται στους μαθητές μια λίστα με 

μέταλλα  που αξιοποιούνται στην 

σύγχρονη εποχή. Κατόπιν συζητούν στην 

ομάδα τους ποια από τα μέταλλα  που 

εντόπισαν στο κείμενο στην 

προηγούμενη δραστηριότητα χρησιμο-

ποιούνται και στην  σημερινή εποχή.  

Στη συνέχεια καλούνται να 

συμπληρώσουν Πίνακα με δύο στήλες 

(ΑΛΛΟΤΕ και ΤΩΡΑ) στον οποίο φαίνεται 

η διαφοροποίηση αυτή.  

Ομαδική Δραστηριότητα  

3.Οι μαθητές μετά από συζήτηση στην 

ομάδα τους συμπληρώνουν 

εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια 

τα μέταλλα.  

Στις ακτίνες του γράφουν λέξεις που 

σχετίζονται καθώς κι άλλες σχετικές τις 

οποίες ανακαλούν στη μνήμη τους και 

με τη βοήθεια του Λεξικού ή και του 

Υπολογιστή αν υπάρχει δυνατότητα.  

 

Ομαδική Δραστηριότητα  

3. Οι μαθητές καλούνται μετά από 

συζήτηση στην ομάδα τους να 

συμπληρώνουν μια ακροστιχίδα με 

λεξιλόγιο σχετικό με τα μέταλλα και τη 

χρήση τους. Στην ακροστιχίδα 

περιλαμβάνονται και οι λέξεις που 

υπάρχουν στο απόσπασμα του κειμένου.  

Για μεγαλύτερη υποστήριξη των 

μαθητών αυτών σε κάθε σειρά της 

ακροστιχίδας σημειώνεται με παύλες ο 

αριθμός των γραμμάτων που 
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σχηματίζουν τη ζητούμενη λέξη αλλά αν 

ο εκπαιδευτικός κρίνει απαραίτητο 

δίνονται και οι λέξεις που 

συμπληρώνουν την ακροστοιχίδα αυτή.  

Ομαδική Δραστηριότητα 

4. Οι μαθητές με καταιγισμό ιδεών 

μέσα στην ομάδα ανακοινώνουν και 

καταγράφουν επίθετα ή ουσιαστικά  

που  προέρχονται ή συμπλη-ρώνουν 

τις ονομασίες των μετάλλων  (π.χ. 

χάλκινο άγαλμα, χρυσό δακτυλίδι 

κ.ά.).  

Ομαδική Δραστηριότητα 

4. Δίνονται  οι λέξεις με την ονομασία 

των μετάλλων καθώς και επίθετα και 

ουσιαστικά  που παράγονται ή 

προέρχονται από αυτές.  

Ζητείται από τους μαθητές να κάνουν τις 

σχετικές αντιστοιχίσεις.  

 

Β. Επεξεργασία Κατανόησης της Έννοιας: Κατασκευές 

Μαθητές χωρίς Δυσκολίες Κατανόησης Μαθητές με Δυσκολίες Κατανόησης 

 

Ατομική Δραστηριότητα  

1. Δίνεται στους μαθητές η 2η 

παράγραφος του κειμένου και τους 

ζητείται να εντοπίσουν και να 

υπογραμμίσουν λέξεις που περιγράφουν 

κατασκευές στo νησί των Ατλάντων. 

Στη συνέχεια καλούνται οι μαθητές να 

αντιστοιχίσουν τις λέξεις αυτές με έναν 

απλό περιγραφικό ορισμό έχοντας τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν και το 

ατομικό τους Λεξικό. 

Οι λέξεις που αναμένεται να εντοπίσουν 

είναι: 

τείχη, ιερά, ανάκτορα, λιμάνια, 

ναύσταθμους, ναούς. 

Ατομική Δραστηριότητα  

1.Δίνεται στους μαθητές φωτοτυπία με 

την 2η παράγραφο του κειμένου στην 

οποία οι λέξεις που αναφέρονται σε 

κατασκευές  είναι υπογραμμισμένες με 

έντονο χρώμα.  

Στην ίδια φωτοτυπία απεικονίζονται και 

με εικόνες οι εν λόγω  κατασκευές.  

Στη συνέχεια καλούνται οι μαθητές να 

αντιστοιχίσουν την κατασκευή με το 

εικονίδιο που ταιριάζει.  

 

Ομαδική Δραστηριότητα  

2. Οι μαθητές συζητούν στην ομάδα τους 

ποια από τις κατασκευές  που εντόπισαν 

στην προηγούμενη δραστηριότητα είναι 

σε χρήση και στην  σημερινή εποχή.   

Στη συνέχεια καλούνται να 

συμπληρώσουν Πίνακα με δύο στήλες 

(ΑΛΛΟΤΕ και ΤΩΡΑ) στον οποίο φαίνεται 

η διαφοροποίηση αυτή.  

 

Ομαδική Δραστηριότητα  

2.Δίνεται στους μαθητές μια λίστα με 

κατασκευές που είναι σε χρήση  στην 

σύγχρονη εποχή. Κατόπιν συζητούν στην 

ομάδα τους ποιες από τις κατασκευές 

που εντόπισαν στο κείμενο στην 

προηγούμενη δραστηριότητα είναι σε 

χρήση και στην  σημερινή εποχή.  

Στη συνέχεια καλούνται να 

συμπληρώσουν Πίνακα με δύο στήλες 

(ΑΛΛΟΤΕ και ΤΩΡΑ) στον οποίο φάινεται 

η διαφοροποίηση αυτή.  
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Ομαδική Δραστηριότητα  

3.Οι μαθητές μετά από συζήτηση στην 

ομάδα τους συμπληρώνουν 

εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια 

μια από τις κατασκευές.  

Στις ακτίνες του γράφουν λέξεις που 

σχετίζονται καθώς κι άλλες σχετικές τις 

οποίες ανακαλούν στη μνήμη τους και με 

τη βοήθεια του Λεξικού ή και του 

Υπολογιστή αν υπάρχει δυνατότητα.  

 

Ομαδική Δραστηριότητα  

3. Οι μαθητές καλούνται μετά από 

συζήτηση στην ομάδα τους να 

συμπληρώνουν μια ακροστιχίδα με 

λεξιλόγιο σχετικό με μια κατασκευή και 

τη σημασία της. Στην ακροστιχίδα 

περιλαμβάνονται λέξεις σχετίζονται με 

την κατασκευή αυτή.  

Για μεγαλύτερη υποστήριξη των 

μαθητών αυτών σε κάθε σειρά της 

ακροστιχίδας σημειώνεται με παύλες ο 

αριθμός των γραμμάτων που 

σχηματίζουν την ζητούμενη λέξη αλλά αν 

ο εκπαιδευτικός κρίνει απαραίτητο 

δίνονται και οι λέξεις που 

συμπληρώνουν την ακροστοιχίδα αυτή.  

Ομαδική Δραστηριότητα 

4. Οι μαθητές με καταιγισμό ιδεών μέσα 

στην ομάδα ανακοινώνουν  και 

καταγράφουν επίθετα ή ουσιαστικά  που  

προέρχονται ή συμπληρώνουν τις 

ονομασίες των συγκε-κριμένων  

κατασκευών  (π.χ. αρχαία ανάκτορα, 

σύγχρονα λιμάνια, ιερά θυσιαστήρια 

κ.ά.).  

Ομαδική Δραστηριότητα 

4. Δίνονται  οι λέξεις με την ονομασία 

των κατασκευών καθώς και επίθετα και 

ουσιαστικά  που παράγονται ή 

προέρχονται από αυτές.  

Ζητείται από τους μαθητές να να κάνουν 

τις σχετικές αντιστοιχίσεις.  

 

3. Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί έναν συνδυασμό και συγκερασμό εκπαιδευτικών 

θεωριών, μεθόδων και πρακτικών. Είναι μια φιλοσοφία της διδασκαλίας, μια αέναη 

διαδικασία που συνεχώς «δοκιμάζεται» στην πράξη από τον εμπνευσμένο εκπαιδευτικό που 

δεν επαναπαύεται στα τετριμμένα, δεν αναπαράγει την γνωστή πορεία διδασκαλίας, δηλαδή 

την λογική και χρονική σειρά εξέλιξής της αλλά βασικά πειραματίζεται, διαμορφώνει και 

εμπλουτίζει το μαθησιακό περιβάλλον όντας έτοιμος κάθε φορά να προσαρμόσει τις 

παιδαγωγικές και διδακτικές του πρακτικές στον βαθμό γνωστικής ετοιμότητας, στα 

ενδιαφέροντα και στο μαθησιακό προφίλ  των μαθητών του. 

 Αν και είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειψη εμπειρικών δεδομένων και ειδικότερα στην χώρα 

μας για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο πεδίο της διδασκαλίας, 

υποστηρίζεται από ειδικούς επιστήμονες  πως είναι εφικτή η εφαρμογή της στην πράξη.  Η 

δική μας θέση με βάση την εμπειρία μας ως εκπαιδευτικός και στέλεχος της εκπαίδευσης είναι 

ότι αν και είναι πολύ ενδιαφέρουσα ως θεωρητική περιγραφή και παρουσίαση εντούτοις είναι 

δύσκολη και απαιτητική η εφαρμογή της στις ισχύουσες συνθήκες της σχολικής μας 

πραγματικότητας.  
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Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στο ασφυκτικό και κλειστό ΑΠΣ και στο βιβλιοκεντρικό 

εκπαιδευτικό μας σύστημα στο οποίο με εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα είναι 

αυστηρά προσηλωμένη η μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών μας. Επιπλέον, βασική 

παράμετρος υστέρησης στην αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η έλλειψη 

οργανωμένης και συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και η απουσία 

ποικιλόμορφου εκπαιδευτικού υλικού για τη διευκόλυνση του σύνθετου και απαιτητικού τους 

έργου.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι το κενό αυτό είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί από 

τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ), οι οποίοι έχουν την  ευθύνη της επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών καθώς λ.χ. στη δημοτική εκπαίδευση οι δύο ημέρες επιμόρφωσης τη 

σχολική χρονιά είναι αδύνατο να λειτουργήσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά  παρά μόνο 

ενημερωτικά και  αποσπασματικά αν λάβει κανέις υπόψη του ότι σε πολλές περιοχές της 

πατρίδας μας (νησιωτική Ελλάδα, Δυτική Αττική κ.ά.) οι  εκπαιδευτικοί είναι αναπληρωτές και 

κατά συνέπεια κάθε σχολική χρονιά είναι και διαφορετικό το σχολείο που καλούνται να 

υπηρετήσουν. 

Το επιμορφωτικό αυτό κενό μπορεί να αναπληρωθεί  μόνο από την  πολιτεία μέσω του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο διαθέτει τους ανθρώπινους και υλικούς  

πόρους και τα μέσα ώστε να οργανώσει την απαιτούμενη επιμόρφωση με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Να επισημανθεί εδώ ότι η προηγούμενη διοίκηση του ΙΕΠ ξεκίνησε έναν 

φιλόδοξο επιμορφωτικό  εγχείρημα για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία  με τη συγκρότηση 

επιστημονικής επιτροπής, με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, με τη προκήρυξη και την 

συγκρότηση μητρώου επιμορφωτών. Ας ελπίσουμε ότι η νέα διοίκηση του ΙΕΠ θα προωθήσει 

άμεσα αυτή την τόσο αναγκαία για τους εκπαιδευτικούς μας επιμορφωτική πρωτοβουλία. 

 Συμπερασματικά,  η προηγούμενη αναφορά μας στην υποχρέωση της πολιτείας για τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν απαλλάσσει τον ΣΕΕ από το να 

αναλαμβάνει επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και για την διαφοροποιημένη διδασκαλία και 

κυρίως τον εκπαιδευτικό της πράξης να ενημερώνεται, να επιμορφώνεται, να δοκιμάζει 

σύγχρονες και διαδραστικές   εκπαιδευτικές πρακτικές που ανταποκρίνονται εποικοδομητικά  

στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των μαθητών της τάξης του. 
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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία έγινε στο πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την επίλυση προβληματικών συμπεριφορών, οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα στην καθημερινή πράξη. Η διοργάνωση των ημερίδων σε επίπεδο Νομών της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έδειξε την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όσον 

αφορά θέματα διαχείρισης δυσκολιών προσαρμογής των μαθητών. Σκοπός των 

επιμορφώσεων αυτών ήταν να αλλάξει ο παραδοσιακός τρόπος σκέψης των εκπαιδευτικών, 

να αντιμετωπιστεί από διαφορετική οπτική γωνία, να δοθεί μία εναλλακτική ερμηνεία σε 

προβλήματα της σχολικής ζωής. Η οικοσυστημική προσέγγιση είναι μία διαφορετική τεχνική, 

σύμφωνα με την οποία η οποιαδήποτε αλλαγή μέσα στην τάξη, επηρεάζει και το υπόλοιπο 

σχολικό οικοσύστημα-και το αντίστροφο.   

Αναπτύχθηκε το θεωρητικό πλαίσιο αυτής, έγινε βιωματική προσέγγιση των τεχνικών, 

εφαρμόστηκαν μελέτες περίπτωσης με τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών, με  την 

ενεργητική συμμετοχή τους, με τον διαμοιρασμό σκέψεων και απόψεων στην ολομέλεια της 

ομάδας.  

Το αποτέλεσμα ήταν η θετική ανιμετώπιση των εκπαιδευτικών, η προσέγγιση ενός 

διαφορετικού τρόπου σκέψης, αν και δύσκολα μπορεί να επέλθει μία αλλαγή, ιδιαίτερα όταν 

νιώθουν ασφαλείς από την εφαρμογή προηγούμενων τεχνικών παρέμβασης.  

 

Λέξεις κλειδιά: οικοσυστημική προσέγγιση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση,βιωματική εφαρμογή.  

 

1. Εισαγωγή 

Είναι γεγονός σήμερα, ότι οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

αντιμετωπίζουν ασυνήθιστες συμπεριφορές μαθητών που προκαλούνται από διαφορετικές 

αιτίες. Ένα από τα βασικά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι είναι η διαχείριση 

των ήπιων ή πιο σοβαρών καθημερινών προβλημάτων συμπεριφοράς στο πλαίσιο της τάξης. 

Η σχολική λειτουργία και αποτελεσματικότητα διαμορφώνονται από το έμψυχο και άψυχο 

υλικό που υπάρχει εντός και εκτός της σχολικής τάξης και από τις δράσεις που αναπτύσσονται. 

Ως αποτέλεσμα, οι δυσκολίες που προκύπτουν μπορεί να απορρέουν, με αυτοτελή ή 

συνδυαστικό τρόπο, από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα διδακτικά αντικείμενα, το 

σχολικό και το εξωσχολικό περιβάλλον.  

Δεδομένα ερευνών δείχνουν ότι οι αποκλίσεις και οι διαταραχές στη συμπεριφορά των 

μαθητών στο σχολείο αποτελούν βασικές πηγές άγχους και ανησυχίας για τους δασκάλους 

(Kyriacou, 1996; Mintz, 2007). Γεγονός που δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς 
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καταρτισμένοι, για να αντιμετωπίσουν τους μαθητές τους. Αν και στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

την ερευνητική βιβλιογραφία, το φαινόμενο αυτό δεν έχει την ίδια ένταση και έκταση με εκείνη 

που επικρατεί στις άλλες χώρες (Μανιάτης, 2010 και Νικολάου, 2013) είναι όμως ανησυχητικό 

και παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια (Μανιάτης, 2010).  

Συνήθως,  οι μαθητές του δημοτικού προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς με συμπεριφορές 

που αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα, τις πιο επίπονες και κοινές μορφές 

δυσλειτουργίας σε επίπεδο διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων (Carr, 2015). Η ορθή 

συμπεριφορά μέσα στην τάξη όπως λόγου χάρη ο σεβασμός κατά τη σειρά ομιλίας προς τους 

συμμαθητές και τον δάσκαλo, προϋποθέτουν την ικανότητα ελέγχου και διαχείρισης στοιχείων 

της προσοχής και των συναισθημάτων και συνακόλουθα απαιτούν τη διαχείριση 

συναισθηματικών δεξιοτήτων (Sastre & Moreno, 2002; Segura, 2005) προκειμένου να 

προσαρμοστεί η συμπεριφορά στις απαιτήσεις της ομάδας. Ειδικότερα, τα άτομα 

εγκλωβίζονται σε κάποιες αντιλήψεις οι οποίες τελικά οδηγούν στη διαιώνιση του 

προβλήματος. Σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση (Molnar & Lindquist, 1998, 

Καλαντζή-Αζίζι, 2013) το σύστημα ορίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο συνιστά κάτι 

περισσότερο από το απλό άθροισμα των μερών του, καθώς αποτελείται από τις διασυνδέσεις/ 

σχέσεις μεταξύ των μερών του, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Απαραίτητη 

προϋπόθεση επομένως, σε ένα σύστημα είναι η επικοινωνία καθώς και οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των μελών του συστήματος. Οι αντιλήψεις του δασκάλου, για παράδειγμα, και η 

συμπεριφορά του αλληλεπιδρούν με τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των μαθητών, αλλά 

και με των υπολοίπων μελών του σχολικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη τα 

πάντα στη ζωή μας είναι οικοσυστημικά συνδεδεμένα και η οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα μέρος, 

θα επηρεάσει και όλα τα άλλα μέρη. Ωστόσο, οι μεταβολές σε ένα μέρος του οικοσυστήματος 

δεν επηρεάζουν όλα τα μέρη με την  ίδια ισχύ, το ίδιο μέγεθος και τον ίδιο τρόπο από μία 

δεδομένη αλλαγή. 

Η σχολική τάξη είναι ένα σύστημα (Molnar & Lindquist, 1998, Καλαντζή-Αζίζι, 2013)  το οποίο 

αποτελεί μια «οικολογία ιδεών», που σημαίνει ότι κάθε άτομο έχει μια άποψη για την 

οποιαδήποτε συμπεριφορά, τις ιδέες και τις ενέργειες των άλλων ατόμων, οι οποίες  δε 

συμφωνούν πάντοτε κατ΄ανάγκη. Άλλωστε, δεν μπορεί να έχουν όλα τα άτομα μια κοινή 

άποψη για τη σημασία των συμπεριφορών κάθε μέλους, αλλά σαν ομάδα χαρακτηρίζονται 

από σταθερές μορφές αλληλεπίδρασης που μπορεί να προβλεφθούν. Επίσης, ο καθένας δίνει 

ένα νόημα στις ατομικές συμπεριφορές το οποίο συμφωνεί με την εμπειρία του και 

επιβεβαιώνεται από αυτή. Στο σχολικό περιβάλλον όλες οι ιδέες αλληλεπιδρούν και 

αλληλοεπηρεάζονται, επομένως η αιτία που προκαλεί μια συμπεριφορά δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως η μοναδική αλήθεια, αλλά εξαρτάται από την οπτική γωνία εκείνου που την 

παρατηρεί. Επομένως, αν μια οπτική γωνία δε βοηθά στην αλλαγή της συμπεριφοράς, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει σε άλλες εξίσου πιθανές και δυνητικά αληθινές 

ερμηνείες. Σκοπός είναι να βρεθεί μια νέα ερμηνεία της προβληματικής συμπεριφοράς που να 

ταιριάζει στην αντίδραση του μαθητή και να τροποποιείται ανάλογα με τη συμπεριφορά που 

εκδηλώνει κάθε φορά, μέχρι να βρεθεί η αποτελεσματικότερη, με σποπό την αλλαγή της 

προβληματικής.  

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση, η λύση της ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς μπορεί να δοκιμαστεί μέσα από πολλές αληθινές και διαφορετικές ερμηνείες 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

360 
 

που μπορεί να επιχειρήσει ο εκπαιδευτικός, εφόσον μια βασική αρχή της οικοσυστημικής είναι 

ότι κάθε προβληματική συμπεριφορά επιδέχεται πολλές αληθινές όψεις. Στην καθημερινή 

πράξη ο απλός δάσκαλος –με τις γνώσεις που διαθέτει- είναι αυτός που καλείται να κάνει την 

αλλαγή, να βρει μία νέα ερμηνεία, να διορθώσει, να προβλέψει την απρόβλεπτη πολλές φορές 

συμπεριφορά του μαθητή. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θεωρητική τεκμηρίωση- Τεχνικές οικοσυστημικής προσέγγισης 

Θεωρείται απαραίτητο να δοθούν κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για την τεχική της 

οικοσυστημικής προσέγγισης, τόσο γιατί γίνονται αναφορές σε όρους και έννοιες που αγγίζουν 

πλευρές της ψυχολογίας -μιας και προέρχεται από αυτόν τον χώρο-, όσο και διότι η τεχνική 

αυτή δεν είναι ευρέως γνωστή στους εκπαιδευτικούς. Αρχικά, να ειπωθεί ότι έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες τεχνικές οι οποίες στοχεύουν στην αλλαγή των προβληματικών συμπεριφορών. Όλες 

οι τεχνικές βασίζονται στην «Τεχνική της Αναπλαισίωσης» η οποία σημαίνει ότι «βρίσκω ένα 

νέο αντιληπτικό πλαίσιο για τη συμπεριφορά που ταιριάζει με αυτό που συμβαίνει στην 

πραγματικότητα και οικοδομείται σε θετικά/λειτουργικά στοιχεία, σε δυνάμεις και όχι σε 

αδυναμίες για τα άτομα που συμμετέχουν (Molnar & Lindquist, 1998, Καλαντζή-Αζίζι, 2013). Η 

αλλαγή θα γίνει στην αντίληψη και στην συμπεριφορά, σε ολόκληρο το πλαίσιο της 

επικοινωνιακής σχέσης. Θα δώσει ένα νέο νόημα στην κατάσταση, το οποίο αποτελεί 

παράγοντα αλλαγής».  

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να ειπωθούν οι βασικές αρχές της αναπλαισίωσης οι οποίες 

είναι: α) Πολλές ερμηνείες μιας δεδομένης συμπεριφοράς μπορεί να είναι ταυτόχρονα 

αληθινές, β) Η συμπεριφορά ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς που ο 

εκπαιδευτικός χαρακτηρίζει ως προβληματική, θεωρείται από το ίδιο το άτομο ότι αποτελεί 

μια κατάλληλη αντίδραση στην κατάσταση, όπως αυτό την αντιλαμβάνεται, γ) Υπάρχει ένα 

κίνητρο για την υιοθέτηση της προβληματικής συμπεριφοράς, επομένως πρέπει να βρεθεί 

εκείνο το κομμάτι που έχει σχέση με κάποια αλτρουιστική συμπεριφορά (προσφορά για όλο 

το σύστημα) ή έχει χρησιμότητα για όλους, δ) Εκπέμπει ο δάσκαλος  σιωπηρά το μήνυμα ότι η 

ζωή στο σχολείο στηρίζεται στη διαπραγμάτευση και στην αμοιβαία αποδοχή των 

συμπεριφορών, και τέλος, ε) θα πρέπει να σκεφτεί ο εκπαιδευτικός την κατάσταση με 

διαφορετικό τρόπο και να αλλάξει πρώτα τη δική του συμπεριφορά, έτσι η λύση βρίσκεται είτε 

στην αλλαγή της ερμηνείας του εκπαιδευτικού για την προβληματική συμπεριφορά, είτε να 

γίνει αλλαγή στην ίδια τη συμπεριφορά, ή και στα δύο (Molnar & Lindquist, 1998,  Καλαντζή-

Αζίζι, 2013).  

Μία επιπλέον τεχνική που κατέχει σημαντικό ρόλο, όταν οι παραδοσιακές τεχνικές 

αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς δε φαίνεται να έχουν κανένα αποτέλεσμα, 

είναι η τεχνική της κερκόπορτας. Συχνά στις προβληματικές καταστάσεις (Molnar & Lindquist, 

1998, Καλαντζή-Αζίζι, 2013) το πρόβλημα μοιάζει με μια κλειδαμπαρωμένη πόρτα, που 

στέκεται ανάμεσα σε μας και σε μια πιο εποικοδομητική σχέση. Αρκεί να γίνουν κάποια θετικά 

σχόλια προς το άτομο που εκδηλώνει μια αρνητική συμπεριφορά, τα οποία αν και δεν 

αφορούν την προβληματική συμπεριφορά φαίνεται να την επηρεάζουν. Είναι μια τεχνική πιο 

εύκολη στη χρήση της, σε σχέση με τις προηγούμενες.  
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Εκτός από τις τεχνικές παρέμβασης προς τους μαθητές, ως ένας τρόπος αντιμετώπισης για την 

καταστολή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εκπαιδευτικοί και 

ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση που έχουν με τους μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα 

συμπεριφοράς, καθώς και η αλληλεπίδραση με τους άλλους συμμαθητές της τάξης, αλλά και 

το σχολικό κλίμα που επικρατεί, αναλογιζόμενοι το σχολείο ως ένα οικοσύστημα.  

2.2. Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  

Είναι γεγονός ότι σήμερα ο ρόλος του σχολείου είναι περισσότερο απαιτητικός και 

πολύπλευρος, καθώς ο σημερινός μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια. 

Αυτή αφορά την πολυπολιτισμικότητα των μαθητών, το ανομοιογενές μαθησιακό επίπεδο, τη 

διαφορετική προέλευση, την πολυγλωσσία, τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικά 

ένα πολυποίκιλο μαθησιακό περιβάλλον.  

Ο εκπαιδευτικός καλείται να εξισορροπήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις γνώσεις 

που διαθέτει διαφορετικά μαθησιακά, κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα. Γεγονός που 

αποδεικνύεται από τα πολλαπλά προβλήματα που ανακύπτουν στο σημερινό σχολείο. Αυτός 

ήταν και ο βασικός λόγος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο 

Νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός ήταν η εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης που βασίζονταν στην 

οικοσυστημική προσέγγιση, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίζουν προβληματικές 

συμπεριφορές στην καθημερινή πράξη. Ειδικότερα, οι στόχοι ήταν να γίνει κατανοητή η 

συγκεκριμένη προσέγγιση - καθώς δεν είναι από τις ευρύτερα γνωστές- μέσα από τα 

βιωματικά εργαστήρια που έγιναν από τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να την εφαρμόζουν σε 

ανάλογες περιπτώσεις. Ο επόμενος στόχος ήταν να συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου 

σκέψης και τέλος να αντικατασταθεί ο παραδοσιακός τρόπος αντιμετώπισης από μία άλλη 

ερμηνεία, να «βλέπουν» τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική γωνία. Η επιμόρφωση 

αποτελούνταν από δύο μέρη, όπου στο πρώτο μέρος η Συντονίστρια παρουσίαζε το θεωρητικό 

πλαίσιο και στο δεύτερο έγινε ο χωρισμός των εκπαιδευτικών σε ομάδες που περιελάμβανε τα 

εργαστήρια βιωματικής εφαρμογής. Αναλυτικότερα, η θεωρητική παρουσίαση αφορούσε τις 

έννοιες, τους όρους, τα βήματα σχεδίασης και παραδείγματα μέσα από μελέτες περίπτωσης 

της οικοσυστημικής, καθώς και των επιμέρους τεχνικών της.  

Τέλος, οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές που προβλημάτιζαν τους εκπαιδευτικούς 

περιελάμβαναν ήπιες αλλά και σοβαρές μορφές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 

επίμονη άρνηση συνεργασίας και συμμετοχής στα μαθήματα, έλλειψη σεβασμού προς τους 

συμμαθητές και τον δάσκαλο, άμεσες ή έμεσες απειλές και εκφοβισμοί, επιθετικά πειράγματα 

με σκοπό τη γελοιοποίηση, σωματικές παρενοχλήσεις, προκλητικές τάσεις και 

αντιδραστικότητα στον εκπαιδευτικό, επιθετικά ξεσπάσματα, χρήση σωματικής βίας εναντίον 

προσώπων και αντικειμένων. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Farrington 

(1993) και Olweus, (1991). 

3.  Μέθοδος της έρευνας 

Η επιμόρφωση στηρίχθηκε στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Δηλαδή στην ενεργητική και 

συμμετοχική μέθοδο των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε η μάθηση να αποτελέσει μια διεργασία, 
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κατά την οποία η γνώση δημιουργείται μέσα σε έναν αέναο κύκλο, όπου το άτομο δρώντας 

αποκτά συνεχώς νέες εμπειρίες, με σκοπό να τις επεξεργαστεί στη συνέχεια, να τις 

διασυνδέσει με τις υπάρχουσες γνώσεις του και να οδηγηθεί σε συμπεράσματα βάση των 

οποίων θα σχεδιάσει τις νέες δράσεις (Kolb, 1984; Mezirow, 1991; Jarvis, 2002).  

Πιο συγκεκριμένα, στην επιμόρφωση εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, όπου οι 

εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες των 4-6 ατόμων. Η ανομοιογένεια των 

ομάδων αποτελούνταν από διάφορες ειδικότητες (δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, 

εικαστικών, θεατρικής αγωγής, μουσικής, φυσικής αγωγής, ψυχολόγοι και κοινωνικοί 

λειτουργοί) και οδήγησε στον διαμοιρασμό των απόψεων, στην έκφραση των ιδεών και 

συνεπώς στον συνδυασμό πολλών σκέψεων, αφού αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους. Η 

σπουδαιότητα των ομάδων επισημαίνεται και από τον Ματσαγγούρα, (2008).  

Επιπλέον, εφαρμόστηκε η ανακαλυπτική-διερευνητική μέθοδος η οποία έδωσε νόημα στην 

επιμόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν με συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης της 

οικοσυστημικής προσέγγισης, κατά τις οποιες ανέλυαν ή παρουσίαζαν το ανεπιθύμητο 

πρόβλημα συμπεριφοράς, κατόπιν συνέθεταν τις ερωτήσεις, του προς μελέτη θέματος και 

τέλος έδιναν τις απαντήσεις. Η εφαρμογή της μεθόδου είναι σύμφωνη με τις αρχές της 

ανακαλυπτικής-διερευνητικής μεθόδου του Bruner, (1961 & 2009) και με τις απόψεις του 

Ματσαγγούρα (1998 & 2008).  

Τέλος, στους εκπαιδευτικούς με τη διαδικασία της διατύπωσης ερωτήσεων και την αναζήτηση 

απαντήσεων, δόθηκε η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, να 

συνεργαστούν με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν 

κοινά προβλήματα και να οδηγηθούν σε κοινές λύψεις αποφάσεων 

3.1. Διαδικασία – υλοποίηση της επιμόρφωσης 

Αρχικά, είχε δοθεί ένα ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς των σχολείων που αφορούσε 

τους Νομούς Εύβοιας και Φθιώτιδας κατά το σχολικό έτος 2018-2019,  με σκοπό την ανίχνευση 

των εκπαιδευτικών αναγκών. Η αποδελτίωση των απαντήσεων  εδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούσαν αναγκαία μια επιμόρφωση επάνω σε θέματα διαχείρισης προβληματικών 

συμπεριφορών των μαθητών. Η διαδικασία της  επιμόρφωσης ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 

2019 και διήρκεσε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, όπου διακόπηκε λόγω της πανδημίας, 

εφόσον τα σχολεία έκλεισαν από τις αρχές Μαρτίου.  

Οι επιμορφώσεις γίνονταν δια ζώσης σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 

συμμετοχή 100 περίπου ατόμων σε κάθε επιμόρφωση. Συνολικά συμμετείχαν 600 

εκπαιδευτικοί περίπου. Αρχικά, γίνονταν διερευνητικές ερωτήσεις σχετικά με το αν γνώριζαν 

την οικοσυστημική προσέγγιση και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουν συνήθως τις ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές των μαθητών. Ακολουθούσε ο χωρισμός των εκπαιδευτικών σε ομάδες, οι 

οποίοι ασχολούνταν με το πρακτικό μέρος που περιελάμβανε επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης 

των τεχνικών της Αναπλαισίωσης και της Κερκόπορτας. Η κάθε ομάδα εργαζόταν σε ένα φύλλο 

εργασίας, το οποίο περιείχε πέντε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και βασίζονταν στον σχεδιασμό-

βήματα των τεχνικών.  
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Στο τέλος, γίνονταν η παρουσίαση και ακολουθούσε η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων στην 

ολομέλεια των εκπαιδευτικών, πολύ εποικοδομητική για όλους.  

4.  Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν τις τεχνικές της οικοσυστημικής προσέγγισης, αντιλήφθηκαν ότι 

για να αλλάξει η ανεπιθύμητη συμπεριφορά των μαθητών τους πρέπει να αλλάξει ο τρόπος 

της σκέψης τους, να συνδυάσουν στρατηγικές παρέμβασης, να αναζητήσουν έναν διαφορετικό 

τρόπο από αυτόν που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν, να επικοινωνήσουν, να 

καλλιεργήσουν τις συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών που παρουσιάζουν κάποια 

αντιδραστική συμπεριφορά. Για να γίνει η αλλαγή που επιθυμούν να δουν, θα πρέπει να 

δίνουν μία θετική ερμηνεία, να «βλέπουν» από άλλη οπτική γωνία τις συμπεριφορές εκείνες 

που ενοχλούν, να εμπλέκουν και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, τον/την Διευθυντή/τρια 

του σχολείου, αλλά και τους γονείς (Ψαρρά, 2007 στο Μακρή -Μπότσαρη, 2007). Γιατί μία 

διαταρακτική συμπεριφορά, δεν είναι μόνο πρόβλημα του εκπαιδευτικού ή μιας τάξης, αλλά 

ολόκληρου του σχολείου, βλέποντας το σχολείο ως ένα ενιαίο σύνολο, ως οικοσύστημα.  

Επιπλέον, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών από τη βιωματική εφαρμογή έδειξαν ότι οι 

αρχικές αντιδράσεις στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, πριν την 

παρέμβαση με τις τεχνικές της οικοσυστημικής ήταν κυρίως οδηγίες σε προστακτικό ύφος, 

έντονες επιπλήξεις, ή παρατηρήσεις, ή χρήση μη λεκτικής επικοινωνίας (βλεμματική, ή κάποιο 

άγγιγμα). Οι μαθητές σε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης δεν παρουσίαζαν καμία μεταβολή 

στη συμπεριφορά τους και συνέχιζαν την ίδια αντίδραση που είχαν και πριν. Οι εκπαιδευτικοί 

ερμήνευαν την ανεπιθύμητη στάση ως ανευθυνότητα, ή έλλειψη σεβασμού προς τους 

συμμαθητές και στο πρόσωπο του δασκάλου, ή προσέλκυση της προσοχής, ή αναζήτηση της 

αποδοχής και της εκτίμησης των άλλων. Αλλά για να αλλάξει η συμπεριφορά του μαθητή, θα 

πρέπει να αλλάξει κάτι στην αντίληψη του εκπαιδευτικού, να δώσει μια θετική εναλλακτική 

ερμηνεία, σκεπτόμενος ότι ενδεχομένως είναι ένας δυναμικός και δραστήριος χαρακτήρας, ή 

ότι δείχνει ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το μάθημα, ή ότι έχει ανάγκη για επικοινωνία και 

για παρέα, ή ότι είναι μία ένδειξη επιβεβαίωσης για τη φιλία που  νιώθει προς τον συμμαθητή 

του, ή ότι έχει χιούμορ και του αρέσει να λέει αστεία ή διότι επιζητά να έχει έναν ρόλο στην 

ομάδα. Όταν ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει τόσες διαφορετικές ερμηνείες σε μία 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά, τόσο πιο κοντά βρίσκεται σε κάποια αληθινή ερμηνεία. Αυτό 

βέβαια προϋποθέτει μια ειλικρινή σχέση με τον μαθητή, μία διαπροσωπική επαφή και 

πραγματική επικοινωνία. Μέσα από την ουσιαστική συζήτηση, μπορεί να εντοπίσει την 

αλήθεια και έτσι να οδηγηθεί στη διατύπωση μιας διαφορετικής, εναλλακτικής ερμηνείας από 

αυτή που έδινε μέχρι πρότινος. Αυτή η λεκτική διατύπωση θα πρέπει να εμπνέει σταθερότητα 

και σιγουριά, θα πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μαθητής να νιώσει 

αυτοπεποίθηση, ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Βασιζόμενος στην προηγούμενη θετική ερμηνεία, η 

διατύπωση θα μπορούσε να είναι της ανάληψης ενός πρωταγωνιστικού ρόλου  στην ομάδα, ή 

της υπευθυνότητας στη διαχείριση κάποιου σχολικού καθήκοντος, ή ενός θεατρικού ρόλου σε 

κάποια σχολική εορτή, ή της ενσυναίσθησης σε μία ιδέα, ή  σε μια αξία ζωής (π.χ. της φιλίας, 

της συνεργασίας).  

Γίνεται αντιληπτό επομένως, ότι ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός, ο οποίος με τη 

συμπεριφορά του προκαλεί θετικά ή αρνητικά συναισθήματα στους μαθητές του ανάλογα με 
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το πώς  θα διαχειριστεί τις ιδιαιτερότητές τους. Αποτελεί τον παιδαγωγό, τον συμβουλάτορα, 

τον υποστηρικτή (Ψαρρά, 2007 στο Μακρή-Μπότσαρη, 2007).  

Τέλος, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο διαδραματίζει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών του, στη διαπαιδαγώγησή τους και η στάση του 

αφήνει τα αποτυπώματά της στη ψυχοσύνθεσή τους.  

5. Συμπεράσματα 

Η διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά 

δύσκολη και απαιτητική. Ο έγκαιρος εντοπισμός τους κρίνεται απαραίτητος, διότι επηρεάζει 

τη μαθησιακή διαδικασία και τις διαπροσωπικές σχέσεις του μαθητή (Plotts, 2012).  

Από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρούμε εποικοδομητικές τις προτάσεις που 

ειπώθηκαν. Παρόλο που οι περισσότεροι δεν γνώριζαν την οικοσυστημική προσέγγιση 

παρέμβασης, ως μια στρατηγική τεχνική για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς, εντούτοις εξέφρασαν θετική άποψη για την υιοθέτησή της σε ανάλογες 

περιπτώσεις. Ειδικότερα, ο συνδυασμός των επιμέρους τεχνικών της, μπορεί να επιφέρει πιο 

γρήγορα αποτελέσματα. Όταν ο εκπαιδευτικός εφαρμόζοντας μία τεχνική δεν  έχει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητη η αλλαγή, ιδιαίτερα όταν συδυαστεί με τις ανάγκες 

των μαθητών. Η συνεχής πίεση των καθηκόντων, του αναλυτικού προγράμματος, των συχνών 

αλλαγών της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και η ανάληψη μιας τάξης με αρκετές 

περιπτώσεις μαθητών με δυσπροσαρμοστική  συμπεριφορά, δημιουργεί στους 

εκπαιδευτικούς ένα επιπρόσθετο άγχος, οι οποίοι πολλές φορές είναι ανέτοιμοι να το 

αντιμετωπίσουν. 

Ωστόσο, οι προτάσεις για τη διαχείριση του θέματος είναι η συνεργασία τους με το υπόλοιπο 

διδακτικό προσωπικό, με τον/την Διευθυντή/τρια, με τους γονείς, και με τις υπόλοιπες 

ειδικότητες του σχολείου. Αποτελεί έναν πολύ σπουδαίο λόγο σύμπνοιας για τη χάραξη κοινού 

σχεδιασμού,  οργάνωσης και  παρέμβασης σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, στο οποίο θα 

έχουν κοινή πλεύση, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Σε αυτό θα συμβάλλει πολύ περισσότερο η 

καθημερινή παρακολούθηση τέτοιων δύσκολων συμπεριφορών, από τους εκπαιδευτικούς, 

τους σχολικούς ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Είναι απαραίτητη η στροφή 

προς μια περισσότερο ανθρωποκεντρική οπτική, όπου στο κέντρο του σχολικού συστήματος 

θα είναι η προσωπικότητα και οι ανάγκες των μαθητών.  

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθούν και οι περιορισμοί της εφαρμογής της συγκεκριμένης 

τεχνικής. Οι δυσκολίες κυρίως, απορρέουν  από την έλλειψη γνώσης ήδη από τα Πανεπιστήμια 

στα οποία δεν υπάρχει κάποιο σχετικό μάθημα και πολύ περισσότερο η πρακτική εξάσκηση 

τεχνικών διαχείρισης δύσκολων περιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρχει 

υπεύθυνη και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μέσω της οποίας θα επιδιώκεται 

μεταξύ άλλων η επικαιροποίηση των γνώσεών τους, όχι μόνο σε θέματα που αφορούν τον 

γνωστό τομέα, αλλά και σε θέματα ψυχολογικής ανάπτυξης και συναισθηματικών δεξιοτήτων. 

Σήμερα, παρατηρείται μια συντηρητική στάση κυρίως από τους παραδοσιακούς 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι δύσκολα αλλάζουν τον τρόπο σκέψης, με συνέπεια να είναι 

διστακτικοί στην εφαρμογή νεωτερικών τεχνικών. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος με 

αποτέλεσμα να διατηρούν την πιο επιτυχημένη από τις προηγούμενες εμπειρίες τους και 
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πρακτικές. Είναι δύσκολη η αλλαγή στον τρόπο σκέψης, στην αντίληψη και στον 

επαναπροσδιορισμό του εγώ τους. Γεγονός που απορρέει από την κατοχή εξουσίας σε επίπεδο 

θέσης, άρα και κυριαρχικού δικαιώματος και ενός ανώφελου ανταγωνισμού με τον μαθητή. Η 

μη επλοκή του εκπαιδευτικού σε ένα ανταγωνιστικό κλίμα, σημαίνει ότι ο ίδιος θα έχει λειάνει 

την επιθετικότητά του, ότι θα έχει αποδεσμευτεί από τη δική του προσωπική αδυναμία και 

από μια ανώφελη μορφή αλληλεπίδρασης ((Ψαρρά, 2007 στο Μακρή-Μπότσαρη, 2007).  

Θεωρείται τολμηρό να εκδηλώσει κανείς ένα διαφορετικό τρόπο αντίδρασης σε μια ενοχλητική 

συμπεριφορά και κυρίως να τον διατηρήσει σταθερό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 

ικανότητα διατήρησης είναι το αποτέλεσμα της δέσμευσης που αναλαμβάνει κάποιος να 

αλλάξει την κατάσταση να αντιμετωπίσει τα γεγονότα με διαφορετικό τρόπο. Σε ένα χρόνιο 

πρόβλημα χρειάζονται πολλές μετατροπές και συνδυαστικές τεχνικές της οικοσυστημικής πριν 

βρει ο εκπαιδευτικός τον πιο κατάλληλο τρόπο παρέμβασης. Επιπλέον, ακόμη και οι πιο 

αποτυχημένες προσπάθειες μπορούν να σταθούν πλεονέκτημα, ώστε να βρεθεί ο πιο 

αποτελεσματικός για την επίλυση της προβληματικής συμπεριφοράς. Δυσκολίες προκύπτουν 

και από τον φόβο ή την αδυναμία να έρθουν σε μια κοινωνική σύγκρουση με τους 

συναδέλφους, με τον διευθυντή του σχολείου ή και με τους γονείς. Σε κάθε περίπτωση, ο 

εκπαιδευτικός που θα χρησιμοποιήσει κάποια τεχνική, θα πρέπει να αναγνωρίσει την 

προηγούμενη επιτυχία του μαθητή να αλλάξει την προβληματική συμπεριφορά και να 

δουλέψει προσεχτικά με την αρχική θετική υποδήλωση. Το όλο εγχείρημα πρέπει να γίνει 

σταδιακά, παρατηρώντας την αποτελεσματικότητα της συμπεριφοράς σε κάθε βήμα. Ο 

δάσκαλός θα πρέπει να πιστέψει ότι ο μαθητής προσπαθεί πραγματικά να αλλάξει, ενώ ο 

μαθητής αναγνωρίζει ότι του αρέσει πραγματικά η επιτυχία στην αλλαγή.  
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Περίληψη 

          Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια δράση  επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη  διδασκαλία των μαθηματικών στην Ε΄τάξη του δημοτικού 

σχολείου με  την αφορμή της εισαγωγής του νέου σχολικού βιβλίου από το σχολικό έτος 2018-19. 

Λαμβάνοντας υπόψη έναν από τους βασικούς  στόχους των οδηγιών για την διδασκαλία των 

μαθηματικών στην Ε΄Δημοτικού, επιχειρήσαμε την συνεργασία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με θέμα τη μαθηματική 

δραστηριότητα: η μαθηματική δραστηριότητα δεν εξαρτάται μόνον από το περιεχόμενό της αλλά και 

από τη  διαχείρισή της στη σχολική τάξη.  

         Η  εφαρμογή της συγκεκριμένης επιμόρφωσης αποτέλεσε  μια πρώτη απόπειρα διερεύνησης 

των δυνατοτήτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών στην Ε΄τάξη του Δημοτικού σχολείου και   

κατέδειξε  τόσο   την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών όσο  και την ανάγκη καλλιέργειας κουλτούρας 

συνεργασίας ανάμεσα στους διδάσκοντες  στην πρωτοβάθμια και την Δευτεριβάθμια εκπαίδευση,  

ώστε οι εκπαιδευτικοί  να ανταποκριθούν στον ρόλο του σχεδιαστή και διαχειριστή μαθηματικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: μαθηματική δραστηριότητα, διαχείρηση τάξης 

 

Εισαγωγή 

H Μαθηματική δραστηριότητα: Η έννοια της δραστηριότητας είναι μια έννοια με διαφορετικές 

σημασίες τόσο στον ερευνητικό χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης όσο και στο πως αυτή 

ερμηνεύεται στην πράξη. Η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από ενεργή δράση των ατόμων στην 

οποία εμπλέκονται τα οποία έχουν ένα κίνητρο και ένα στόχο για να πραγματοποιήσουν, είναι 

συλλογική και συστημική και χαρακτηρίζεται από συνεχή μετασχηματισμό και αλλαγή 

(Leont’ev,1978). 

Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

• Για την κατασκευή  από τους ίδιους τους μαθητές  της νέας γνώσης. 

• Για να δώσει την ευκαιρία ποικίλων εφαρμογών των ήδη αποκτηθεισών γνώσεων.  

• Στη μοντελοποίηση μιας πραγματικής κατάστασης,  

mailto:mkokkaliarh@gmail.com
mailto:lelalibe@gmail.com
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• Στην πραγματοποίηση ενός παιχνιδιού,  

• Στη μαθηματική διερεύνηση μέσα από τη χρήση εργαλείων και πηγών.  

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η μαθηματική δραστηριότητα 

 Η μαθηματική δραστηριότητα στην οποία τελικά εμπλέκονται οι μαθητές/τριες, όπως υποστηρίζεται 

και από τη σχετική έρευνα, δεν εξαρτάται μόνον από το περιεχόμενό της αλλά και από τη  διαχείρισή 

της στη σχολική τάξη.  

Καταστάσεις-προβλήματα που επιτρέπουν στον μαθητή και τη  μαθήτρια να δράσει με κάποιο 

κίνητρο ατομικά και συλλογικά και αξιοποιώντας διαφορετικής μορφής εργαλεία, για να επιτύχει μια 

σειρά μαθηματικών στόχων και διεργασιών.  

Συχνά μια «πλούσια» κατάσταση μπορεί να οδηγήσει  σε μια «τετριμμένη» μαθηματική εμπλοκή των 

μαθητών/τριών όπου η έμφαση δίνεται κυρίως στη χρήση αλγορίθμων και τεχνικών χωρίς την 

απαιτούμενη κατανόηση. Η τετριμμένη δράση ή η απλή δράση πάνω σε μαθηματικά αντικείμενα δεν 

είναι επαρκής, για να χαρακτηριστεί μια δραστηριότητα μαθηματική.  

Παράδειγμα (εικ.1, εικ. 2) 

 

 

Εικόνα 1: βιβλίο μαθητή 
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Εικόνα 2: βιβλίο μαθητή 

 Μήπως η διαχείριση της δραστηριότητας αυτής από το σχολικό βιβλίο παραπέμπει σε μια 

«τετριμμένη» μαθηματική εμπλοκή των μαθητών/τριών όπου η έμφαση δίνεται κυρίως στη χρήση 

αλγορίθμων και τεχνικών; 

Στη συνέχεια (εικ. 3) η εφαρμογή του σχολικού βιβλίου παραπέμπει στην τεχνική των πολλαπλών 

αναπαραστάσεων η οποία, με δεδομένο το πλήθος των τετραγώνων, μάλλον δημιουργεί 

περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει...  
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Εικόνα 3: βιβλίο μαθητή 

      2.2. Εφαρμογή 

           Η παρακάτω εφαρμογή έγινε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

του   4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2019-20. 

Πρόβλημα  

Θέλουμε να ξεκινήσουμε από το σημείο Α και, αφού αγγίξουμε σε οποιοδήποτε σημείο την ευθεία 

ε, να φτάσουμε στο σημείο Β. Σε ποιο σημείο Μ της ευθείας ε θα πρέπει να αγγίξουμε ώστε ο δρόμος 

(απόσταση) που θα διανύσουμε να είναι ο συντομότερος; (εικ. 4) 

 

 

 

Εικόνα 4: το πρόβλημα 

 

Οι  προσπάθειες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών: 

                                                                                * Β 

  

*Α 

ε 
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Εικόνα 5: οι προτάσεις 

Στον πίνακα (εικ. 5) βλέπουμε τις προτάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας.  

2.3.  Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

Προτείνουμε ένα πρόβλημα και δίνουμε αρκετό χρόνο για την επεξεργασία του.  

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες ή ατομικά με ελεύθερη επιλογή τους.  

Η κάθε πρόταση φέρει ένα όνομα. Είναι ένας τρόπος να υπάρχει μια προσωπική εμπλοκή των 

συμμετεχόντων χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση της μορφής σωστό-λάθος εκ μέρους αυτού που 

διευθύνει τη συζήτηση-διάλογο. 

Ο πίνακας μας δίνει το έναυσμα για συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων με την ανάπτυξη 

μαθηματικών επιχειρημάτων για την αποδοχή ή απόρριψη της κάθε πρότασης. 

Ο διάλογος ολοκληρώνεται όταν όλοι «ή οι περισσότεροι»  έχουν αποδεχθεί μια ή περισσότερες 

προτάσεις λύσεων. 

Ο ρόλος του διευθύνοντος τη συζήτηση είναι «ουδέτερος» με την έννοια ότι δεν κατευθύνει, κατά το 

δυνατόν, προς την αποδοχή ή απόρριψη μιας λύσης. 

Το ζητούμενο είναι η συναίνεση της τάξης μέσω της αποδοχής των μαθηματικών επιχειρημάτων.  

Το «κλείσιμο» της συζήτησης μπορεί να είναι και μια πρόταση για περαιτέρω επεξεργασία του 

προβλήματος στο σπίτι. 

Το μαθηματικό περιεχόμενο:  χάραξη καθέτων, μεσοκάθετος, συμμετρία ως προς άξονα, απόσταση 

μεταξύ σημείων του επιπέδου. 

       Στην παρακάτω εικόνα (εικ.6) έχουμε στοιχεία της εξέλιξης της συζήτησης με προσθήκες στα 

σχήματα και ανάπτυξη επιχειρημάτων με λόγια.  
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Εικόνα 6: η συζήτηση 

 

2.4. Μια δεύτερη εφαρμογή 

Μια δεύτερη εφαρμογή (εικ. 7) έγινε με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 3ου  ΠΕΚΕΣ 

Αττικής κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2019-20. 

 

 

Εικόνα 7: ο κύκλος 

3. Ως επίλογος 

3.1. Οι καιροί το επιβάλλουν:  

Το περιεχόμενο της εισήγησής μας μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν προβληματισμό όσον αφορά 

στην δυνατότητα της διαχείρισης της μαθηματικής δραστηριότητας  στην «διαδικτυακή τάξη».  
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Ποιά η διαχείριση της δραστηριότητας αυτής σε μια διαδικτυακή τάξη;  

Όταν προτείνουμε μια, παρόμοια μ’αυτήν, δραστηριότητα σε μια «διαδικτυακή τάξη» η διαχείριση 

μιας απάντησης μαθητή/τριας παρουσιάζει ιδιαίτερα διδακτικά προβλήματα:  

Για παράδειγμα  όταν στην πρώτη εφαρμογή ο Νίκος απαντά:  

«Το κατάστημα πούλησε 80 και 40» (που είναι και η σωστή απάντηση). 

Τι κάνουμε; 

      Η συμμετοχή των μαθητών στην «διαδικτυακή τάξη» όταν περιορίζεται στην παθητική 

παρακολούθηση της παρουσίασης του  (από καθέδρας;) μαθήματος από τον εκπαιδευτικό 

παραπέμπει σε πολύ παρωχημένες καταστάσεις.  

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εγκλεισμού παρακολουθήσαμε μαθήματα μαθηματικών για  

την Ε΄και ΣΤ΄ του Δημοτικού από την Εκπαιδευτική τηλεόραση.  

Πόσοι και ποιοί μαθητές τα παρακολούθησαν; 

Ποιό ήταν το μαθησιακό αποτέλεσμα;  

3.2. Οι καιροί το επέβαλαν:  

Το περιεχόμενο της εισήγησής μας οδηγεί αναγκαστικά σε έναν προβληματισμό όσον αφορά στην 

δυνατότητα της διαχείρισης της μαθηματικής δραστηριότητας  στην «διαδικτυακή τάξη».  

Το ερώτημα μένει ανοικτό. Μια πρώτη προσέγγιση-ψήγμα απάντησης μπορεί να είναι η χρήση του 

τετραδίου εργασιών του μαθητή  

( Τετράδιο Εργασιών α΄τεύχος) 

Πρόβλημα  

Στο πάρτι γενεθλίων της Δανάης οι φίλες και οι φίλοι της κάθονται σε τραπέζια που έχουν σχήμα 

τετραγώνου. Σε ένα τραπέζι μπορούν να καθίσουν 4 παιδιά. Σε δύο τραπέζια που το ένα είναι δίπλα 

στο άλλο μπορούν να καθίσουν 6 παιδιά. Να βρεις πόσα τραπέζια χρειάζεται να μπουν το ένα δίπλα 

στο άλλο, έτσι ώστε να καθίσουν τα 23 παιδιά που έχει καλέσει η Δανάη στο πάρτι της και η ίδια.  

( Τετράδιο Εργασιών α΄τεύχος) 

Διερεύνηση – Επέκταση 

Ο Νίκος έχει στη συλλογή των παιχνιδιών του αυτοκίνητα και ποδήλατα, που είναι συνολικά 24 κι 

έχουν όλα μαζί 62 ρόδες. Να βρεις πόσα αυτοκίνητα και πόσα ποδήλατα έχει.  
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Κ Ο Ι ΝΩΝΙΚΑ Κ Ρ ΙΤ ΙΚΗ Δ Ι ΑΧΕ ΙΡΙΣΗ  Τ ΑΞΗΣ  

 

Μαργαρώνης Φάνης 

fmaragronis@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ03 

 

 

Περίληψη 

Η αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης αποτελεί αναμφίβολα κομβική πλευρά της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της 

διαχείρισης τάξης με τη διδασκαλία του Vygotsky σε σχέση με την μάθηση και κατ’ επέκταση  με 

την ανάπτυξη και ωρίμανση των παιδιών. Πρόταση της εργασίας είναι μια Κοινωνικά Κριτική 

Διαχείριση Τάξης, όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργεί με γνώμονα  την κοινωνική δικαιοσύνη και 

την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα παιδιά, φέρνοντας πιο κοντά τη σχολική τάξη στην κοινωνία. 

Παρουσιάζεται ο ισχυρισμός ότι ικανή συνθήκη για την αποτελεσματική διαχείριση τάξης είναι η 

διαμόρφωση τοπικών κοινοτήτων συνεργατικής μάθησης και συλλογικής δράσης εντός της 

σχολικής κοινότητας, με προοπτική το συνολικό μετασχηματισμό του σχολείου σε έναν 

εξελισσόμενο, κοινωνικά και πολιτικά μανθάνοντα και δρώντα οργανισμό. Τέλος, παρουσιάζεται 

μια πρόταση κωδικοποίησης των βασικών αρχών της Κοινωνικά Κριτικής Διαχείρισης Τάξης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικά κριτική διαχείριση τάξης, κοινότητες συνεργατικής μάθησης και 

συλλογικής δράσης, κοινωνική δικαιοσύνη  

 

Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο Wragg (2001) αναφέρει ότι η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης τάξης (δ.τ.) αποτελεί τον 

βασικό παράγοντα αποτυχίας για τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, παραμένει γεγονός ότι η 

έννοια της αποτελεσματικής διδασκαλίας δεν είναι ενιαία αντιληπτή, ενώ συχνά εγκλωβίζεται σε 

νόρμες, δείκτες και τεχνικές, παραγνωρίζοντας την κοινωνική διάσταση της τάξης και του 

σχολείου γενικότερα.  

 Κατά τον Borich (2015) η δ.τ. είναι μία από τις 7 διαστάσεις της αποτελεσματικής διδασκαλίας, 

μαζί με: 

• το μαθησιακό κλίμα  

• τη σαφήνεια του μαθήματος 

• την ποικιλία στη διδακτική πράξη  

• την στοχοπροσήλωση του εκπαιδευτικού 

• την επιτυχία των μαθητών 

• την εμφάνιση ανώτερων νοητικών λειτουργιών από τους μαθητές.  

Μάλιστα η δ.τ. αποκτά χαρακτηριστικά αντικειμενικής προϋπόθεσης για την ανάπτυξη των 

υπόλοιπων διαστάσεων, ενώ κορύφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρείται η ανάπτυξη 

ανώτερων νοητικών λειτουργιών από τους μαθητές.  

mailto:lyyyyy@yahoo.gr
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Ενδεικτικά, ο Wragg (2001) θεωρεί ως δ.τ. το σύνολο των ενεργειών του εκπαιδευτικού που 

εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών σε μια τρέχουσα δραστηριότητα. Πλευρές της 

δ.τ. θεωρούνται: 

• Η οργάνωση των φυσικών στοιχείων της τάξης 

• Η ύπαρξη και τήρηση των κανονισμών 

• Η δημιουργία διδακτικών ρουτίνων 

• Η δημιουργία συστήματος κινήτρων και συνεπειών 

• Η χρήση τεχνικών για χαμηλών τόνων διοίκηση τάξης (Borich, 2015). 

Παρατηρούμε ότι το παραπάνω πλαίσιο δεν διαθέτει ιδιαίτερη ανταπόκριση στην κοινωνική 

διάσταση της εκπαίδευσης, ενώ αντιλαμβάνεται τη δ.τ. αποκλειστικά ως τεχνική υπόθεση του 

εκπαιδευτικού, με αποδέκτες τους μαθητές.  

Ο Freire (2009) σημειώνει ότι η σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές είναι 

περίπλοκη, θεμελιώδης και δύσκολη. Ασφαλώς είναι μάλλον αυτονόητο ότι δεν μπορεί υπάρξει 

μία ενιαία «συνταγή» για τη δ.τ. η οποία να αποδίδει σε κάθε συνθήκη. Πέραν αυτού, υπάρχουν 

κάποιες παγιωμένες τεχνικές ως αποτελεσματικές, γεγονός το οποίο από μόνο του αποτελεί μια 

κάποια αντίφαση, αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των διαφορετικών σχολείων ανά την υφήλιο.  

Θεωρούμε ότι στόχος μας πρέπει να είναι: (α) η ανάλυση της διαδικασίας, όχι των εκφάνσεων 

ενός φαινομένου, (β) να εξηγήσουμε τη διαδικασία αυτή και όχι να περιγράψουμε απλώς αν 

«δουλεύει» η μία ή η άλλη τεχνική, (γ) να παρέμβουμε δυναμικά στη διαδικασία αυτή και να 

περάσουμε σε νέες διδακτικές και κοινωνικές συμπεριφορές. 

Πολιτισμικά Ανταποκρινόμενη Διαχείριση Τάξης  

Βιβλιογραφικά έχουν οριστεί διάφορες κατηγορίες δ.τ., εκ των οποίων εκείνη που τρόπον τινά 

συνυπολογίζει την κοινωνική διάσταση, είναι η Πολιτισμικά Ανταποκρινόμενη Διαχείριση Τάξης 

(Culturally Responsive Classroom Management) (Π.Α.Δ.Τ.). Αν και δεν έχουν προκύψει ασφαλή 

συμπεράσματα (Gaias, Lindstorm Johnson, Bottiani, Debnam, & Bradshaw, 2019), φαίνεται ότι η 

Π.Α.Δ.Τ καταρχήν προϋποθέτει την κατανόηση του ευρύτερου κοινωνικού, οικονομικού και 

πολιτικού συγκειμένου και την ανάδειξη μαθητο-κεντρικών τάξεων με το ενδιαφέρον για τον Άλλο 

στο επίκεντρο .  

Από την άλλη, η Π.Α.Δ.Τ δεν είναι πλήρως διαμορφωμένη θεωρητικά και είναι μάλλον αμφίβολο 

αν θα μπορέσει αυτό να συμβεί εξαιτίας του μεταμοντέρνου της  χαρακτήρα, όπως αυτός 

καταγράφεται από ερευνητές (Weinstein, Tomlinson-Clarke, & Curran, 2004). Η προσέγγισή της 

ως «νοητικής κατάστασης» εγκλωβίζει την έννοια της δ.τ. σε ένα σχετικιστικό- υποκειμενικό 

πλαίσιο. Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι η αρθρογραφία εστιάζεται κυρίως στο ζήτημα των 

φυλετικών διακρίσεων και την προσπάθεια δίκαιης αντιμετώπισης των μαθητών από τον 

εκπαιδευτικό (ανάλογα με τις ικανότητές του και τις τεχνικές που αξιοποιεί), χωρίς να μπαίνει ο 

ίδιος σε διαδικασία κριτικής αμφισβήτησης, χωρίς εμβάθυνση του ζητήματος σε κοινωνικό- 

οικονομικό επίπεδο (Larson, Pas, Bradshaw, Rosenberg, & Day-Vines, 2018). 

Η Π.Α.Δ.Τ θέτει στο επίκεντρο το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές, εστιάζει στη 

συναισθηματική διάσταση της διδασκαλίας και τις πολιτισμικές διαφορές, με στόχο την παροχή 

ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές. Από την άλλη, ταυτίζει το ενδιαφέρον  με την επίγνωση 
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της όποιας κατάστασης επικρατεί στα σπίτια των μαθητών και με την προσπάθεια από τον 

εκπαιδευτικό να καλύψει τα ενδεχόμενα συναισθηματικά κενά (Brown, 2003).  

Τέλος, η Π.Α.Δ.Τ φαίνεται ότι θέτει τον ίδιο πρακτικό στόχο με τις «παραδοσιακές» κατηγορίες 

δ.τ., υπό έναν πιο ανθρωπιστικό (αλλά πολιτικά ουδέτερο) φακό. Θεωρεί πρόβλημα προς… 

«εξουδετέρωση» κάθε αποκλίνουσα από την αναμενόμενη συμπεριφορά, δεν διερευνά τα αίτια 

αυτής και δεν αποκρύπτεται ότι τελικά ζητούμενο είναι η συμμόρφωση και η υποταγή των 

μαθητών στις επιταγές του δασκάλου και του σχολείου. Μέλημα της Π.Α.Δ.Τ είναι βασικά οι 

ανησυχίες του εκπαιδευτικού να εφαρμόσει μία αποτελεσματική δ.τ. (Pas, Larson, Reinke, 

Herman, & Bradshaw, 2016 ), παρά η ολοκληρωμένη, ολόπλευρη (και όχι μόνο ακαδημαϊκή) 

ανάπτυξη του παιδιού (Brown, 2003·  Larson et. al. 2008). 

Πώς αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Η διδασκαλία του Lev Vygotsky. 

Η αναποτελεσματική δ.τ. στη βιβλιογραφία σχετίζεται με το θέμα της αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς, ενώ κατά κανόνα αποκλίνουσα καλείται οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν συνάδει 

με τις εντολές του δασκάλου και του σχολείου. Έχει επικρατήσει ως αντίληψη ότι, η επίδειξη μιας  

αποφασιστικής διαχείρισης συμπεριφορών εκπέμπει μηνύματα για το ήθος που καλλιεργείται και 

αποτελεί χαρακτηριστικό ενός «επιτυχημένου» σχολείου (Ball, Maguire, & Braun, 2012). Οι 

σχετικές μελέτες δεν φαίνεται να εμβαθύνουν, όμως, στην ψυχο-κοινωνική διάσταση της 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς, την οποία θεωρούν εξ ορισμού εμπόδιο στην αποτελεσματική δ.τ. 

Πρόσθετα σε αυτό, οι αποκλίνουσες συμπεριφορές αντιμετωπίζονται από τις εκπαιδευτικές 

πολιτικές  με καθαρά νομοθετικούς και επικοινωνιακούς όρους, παρακάμπτοντας την 

παιδαγωγική πλευρά  (Ball, Maguire, & Braun, 2012). 

Ο Vygotsky (2000) αντιλαμβάνεται ως ανώτερες νοητικές λειτουργίες τη γλώσσα, τη σκέψη και 

την εκούσια συμπεριφορά, ενώ θεωρεί την ανάπτυξή τους ως εσωτερίκευση των διεργασιών 

γνώσης, με έμφαση στην κοινωνική τους προέλευση. Επί της ουσίας το άτομο βρίσκεται σε 

αλληλοτροφοδότηση με την κοινωνία, μέσα από την οποία διαμορφώνει και αναπτύσσει τη 

συμπεριφορά και τη συνείδησή του, επανεντάσσοντας έτσι τον εαυτό στο κοινωνικό σύνολο 

συνειδητά. Η μαθητική συμπεριφορά οφείλει, λοιπόν, να προσεγγίζεται ως διαδικασία σε συνεχή 

διεργασία, μεταβολή και εξέλιξη, με ρίζες στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Παράλληλα, οφείλει 

να γίνεται κατανοητή μόνο ως ιστορία της συμπεριφοράς, όχι ως ένα στιγμιότυπο.  

Πώς ωριμάζει το άτομο; Πώς, δηλαδή, καταργούνται συνειδητά οι ακούσιες (και όχι απαραίτητα 

αποκλίνουσες)  συμπεριφορές; Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος διαχωρισμός 

μεταξύ ακούσιας και αποκλίνουσας συμπεριφοράς κρίνεται αναγκαίος, καθώς εν τέλει η 

συμπεριφορά κρίνεται ως αποκλίνουσα με βάση κοινωνικά κριτήρια, ενώ στόχος του 

εκπαιδευτικού πρέπει να είναι η σκεπτόμενη, κριτική συμπεριφορά του παιδιού και όχι γενικά 

(και αόριστα) η συγκλίνουσα συμπεριφορά. Ενδέχεται η συμπεριφορά να είναι συγκλίνουσα και 

ακούσια ή να είναι αποκλίνουσα αλλά ταυτόχρονα εκούσια και κριτική.  

Η ωρίμανση κατά τον Vygotsky δεν είναι μια παθητική διεργασία βοτανικού μοντέλου. Δηλαδή 

δεν «ποτίζουμε» τη γλάστρα του μαθητή περιμένοντας να ωριμάσει. Αντίθετα, μέσω της μάθησης 

και της κοινωνικής εμπειρίας ο μαθητής αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα και ωριμάζει. Επομένως 

η παρέμβαση του εκπαιδευτικού -και η μάθηση που συνεπάγεται- προηγούνται και καθοδηγούν 

την ανάπτυξη του παιδιού. Αναπόφευκτα πρέπει να μας απασχολήσουν δύο ερωτήματα: (1) 
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Μαθαίνουν τα παιδιά; Και κατ’ επέκταση: Γιατί, πώς και τι μαθαίνουν;  (2) Αναπτύσσουν τα παιδιά 

κοινωνική πείρα; 

Ο λόγος παίζει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση των ανώτερων ψυχολογικών λειτουργιών, ενώ 

συμπλέκεται με την πρακτική ευφυΐα σε τέτοιο βαθμό, που εν τέλει η διαλεκτική ενότητα των δύο 

αποτελεί τον πυρήνα της σύνθετης ανθρώπινης συμπεριφοράς.  Τα παιδιά υιοθετούν το λόγο 

κατά την προσπάθεια να παρέμβουν στο περιβάλλον τους. Γίνονται έτσι, μέσω του λόγου, 

ταυτόχρονα αντικείμενα και υποκείμενα της ίδιας τους της συμπεριφοράς.  

 

Από τη στιγμή που τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την οργανωτική 

λειτουργία της γλώσσας, αλλάζει δραστικά και το ψυχολογικό τους πεδίο. Το παιδί, με τη βοήθεια 

του λόγου, μπορεί να ενεργήσει στο παρόν από την οπτική γωνία του μέλλοντος, δηλαδή να 

καταστήσει την όποια δραστηριότητά του σκόπιμη. Εν τέλει:  

Η ειδικά ανθρώπινη ικανότητα της χρήσης της γλώσσας δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να 

εφοδιαστούν με βοηθητικά εργαλεία για την επίλυση δύσκολων έργων, να ξεπεράσουν την 

παρορμητική δραστηριότητα, να σχεδιάσουν τη λύση ενός προβλήματος πριν την εφαρμογή του 

και να αποκτήσουν έλεγχο της συμπεριφοράς τους (Vygotsky, 2000, σσ. 58-59). 

Ο Vygotsky υποστηρίζει ότι ένα λειτουργικό σύστημα μάθησης σε ένα παιδί δεν μπορεί να είναι 

ταυτόσημο με ένα άλλο, εφόσον οι ιστορικές συνθήκες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ανθρώπινη συμπεριφορά αλλάζουν συνεχώς, ενώ το βιολογικό υπόβαθρο συνδέεται άρρηκτα με 

ψυχολογικές λειτουργίες που αναπτύσσονται πολιτισμικά και ιστορικά. Εν τέλει οι ανώτερες 

πνευματικές λειτουργίες σχηματίζονται κοινωνικά και μεταδίδονται πολιτισμικά. 

Επομένως εκεί που πρέπει να εστιάσουμε για μια πραγματικά επιτυχημένη δ.τ., είναι στην εξέλιξη, 

στην αλλαγή της ψυχολογίας, στην επαναπροσέγγιση των αναγκών και των κινήτρων, στην 

ανάδειξη των ψυχολογικών συνεπειών από τη διαρκή αλληλόδραση εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων, στο γεγονός ότι η αλληλεπίδραση με τις κοινωνικές συνθήκες αλλάζει  το βιολογικό 

υπόβαθρο της συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να παρεμβαίνουμε ενεργητικά με τα 

κατάλληλα βοηθητικά, ποιοτικά ερεθίσματα, να αξιοποιούμε και να δημιουργούμε γέφυρες 

ανάμεσα στα αρχικά ερεθίσματα και μέσω αυτού που ο Vygotsky ονομάζει αντίστροφη δράση, να 

βοηθάμε από τα έξω τα παιδιά να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους, να προάγουν τις ψυχολογικές 

λειτουργίες τους σε ανώτερες και ποιοτικά νέες μορφές. Τέτοιες γέφυρες μπορούν να είναι οι 

κοινωνικές αξίες και πεποιθήσεις, η συσσωρευμένη γνώση  της κουλτούρας και του πολιτισμού, 

οι επιστημονικές έννοιες για την πραγματικότητα. Έτσι τα παιδιά επεκτείνουν συνειδητά τα όρια 

της κατανόησής τους και μέσω της γλώσσας επεξεργάζονται την εμπειρία σε ένα επίπεδο 

ταυτόχρονα προσωπικό και κοινωνικό. Μέσα από το λόγο και την κοινωνική δράση τα παιδιά 

ελευθερώνονται από τους άμεσους περιορισμούς που θέτει το περιβάλλον, συνειδητοποιούν την 

πραγματικότητα εντάσσοντας τον εαυτό εντός της, ετοιμάζονται για μελλοντικές διεργασίες και 
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ανατροπές, αναπτύσσονται. Με άξονα τα παραπάνω, διαμορφώνεται το έδαφος για μια 

Κοινωνικά Κριτική Διαχείριση Τάξης (Κ.Κ.Δ.Τ.).  

Κοινωνικά Κριτική Διαχείριση Τάξης και κοινότητες συνεργατικής μάθησης και συλλογικής 

δράσης 

Εκτίμηση της παρούσας εργασίας είναι ότι ο στόχος της Π.Α.Δ.Τ για  παροχή ίσων ευκαιριών 

μάλλον βρίσκεται πίσω από τις σημερινές ανάγκες. Εκείνο που προτείνουμε είναι η δ.τ. με σκοπό 

τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών σε σύνδεση με τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων μαζί 

με τα παιδιά. Κάτι που απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να αγωνίζεται μαζί με τα παιδιά, όχι απλά 

να παρέχει συναισθηματική υποστήριξη και να εκδηλώνει ένα (αόριστο) «ενδιαφέρον». Αυτό, με 

δεδομένο ότι η έννοια των ίσων πολιτών σημαίνει ίσα δικαιώματα, επομένως και ίση άσκηση των 

δικαιωμάτων αυτών, οπότε και ισότητα στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες άσκησης των 

δικαιωμάτων αυτών (Τσιαντής, 2008). Η πρότασή μας προφανώς έχει ιδεολογικό περιεχόμενο και 

αντιλαμβάνεται την Παιδεία ως πολιτική πράξη (Apple, 1993). Το ενδιαφέρον για τους μαθητές 

πρέπει να συνδέεται με την ανάδειξη των αιτιών των ανισοτήτων, την αντιμετώπισή τους ως κάτι 

που επιδέχεται ανατροπή και την προετοιμασία των μαθητών να τις αντιπαλέψουν σε ατομικό 

και συλλογικό επίπεδο (Freire, 1977). 

Εκείνο που αντιπαραθέτουμε είναι η συλλογική ευθύνη και δράση, εστιάζοντας στην ανάπτυξη 

νέων με ανεπτυγμένη κριτική σκέψη και κοινωνική συνείδηση, δηλαδή μία Κοινωνικά Κριτική 

Διαχείριση Τάξης (Socially Critical Classroom Management) (Κ.Κ.Δ.Τ.). Ίσως, βέβαια, τα παραπάνω 

φαίνονται κάπως ρομαντικά και δύσκολο να «γειωθούν» στις πραγματικές -συχνά τραυματικές- 

συνθήκες του σημερινού ελληνικού σχολείου.  

Ο Dewey (1916/2016) αναδεικνύει την ανωριμότητα, το υποανάπτυκτο στάδιο, ως στάδιο το 

οποίο εμπεριέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης, μέσω μιας δύναμης θετικά παρούσας, την οποία 

ονομάζει ενεργή ικανότητα  για ανάπτυξη. Επομένως τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό 

επίπεδο, οι δυνατότητες είναι εδώ. 

     Ακόμα και η ελλιπής εμπλοκή των μαθητών, κατά τον Apple (1993), μπορεί να θεωρηθεί μια 

μορφή αντίστασης. «Οι μαθητές αυτοί παραχωρούν στο σχολείο μόνο τον ελάχιστο βαθμό 

προσπάθειας και συμμόρφωσης που είναι αναγκαίος για να μην κινδυνεύσει η θέση τους» (σ. 49). 

Αυτό, σε συνδυασμό με τα εφηβικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά (Παρασκευόπουλος, 1985) 

και σε κοινωνικά περιβάλλοντα όξυνσης των ανισοτήτων, αναπόφευκτα οδηγεί σε 

«αποκλίνουσες» συμπεριφορές οι οποίες όμως εν δυνάμει μπορούν να μετουσιωθούν σε 

δημιουργική κοινωνική συμμετοχή και δράση.  

Η εκούσια συμπεριφορά του παιδιού αναπτύσσεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του εκείνες 

με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του· μέσα από τις ίδιες αλληλεπιδράσεις που προάγουν τον 

εσωτερικό λόγο και τη στοχαστική σκέψη.  

Ο Piaget έδειξε ότι η συνεργασία προσφέρει τη βάση για την ανάπτυξη της ηθικής κρίσης στα 

παιδιά. (…) το παιδί πρώτα γίνεται ικανό να υποτάξει τη συμπεριφορά του σε κανόνες ομαδικού 

παιχνιδιού και μετά εμφανίζει την εκούσια αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του ως μια 

εσωτερική λειτουργία (Vygotsky, 2000, σ. 153). 
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Εξάλλου ο Τσιαντής (2008) θεωρεί ότι η αναγέννηση του συλλογικού είναι αναγκαία προϋπόθεση 

για τον επαναπροσδιορισμό του αυθεντικά πολιτικού ενώ η εκπαίδευση των νέων, ώστε να 

συμμετέχουν στην πολιτική, εν πολλοίς ταυτίζεται με την πραγμάτωση και άσκηση της 

δημοκρατικής πολιτικής. Πρόσθετα σε αυτό, ερευνητικά έχει  συσχετιστεί θετικά η μάθηση με το 

βαθμό στον οποίο τα περιβάλλοντα μάθησης είναι προσανατολισμένα στην κοινότητα και σε 

συνεργατικές πρακτικές (Bezzina, 2006· James, Dunning, Connoly, & Elliott, 2007· Εθνικό 

συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ. Επιτροπή κοινωνικών επιστημών και εκπαίδευσης, 2006).  

Εκείνο που προτείνουμε, λοιπόν, είναι η δημιουργία κοινοτήτων συνεργατικής μάθησης και 

συλλογικής δράσης όπου εξελίσσονται σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους η μάθηση και η κοινωνική  

πείρα, οπότε και η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Χρησιμοποιούμε τον όρο κοινότητα για να 

περιγραφεί ένα ηθικό φαινόμενο, παρά μια εδαφική ή γεωγραφική οντότητα, ώστε να αναδειχτεί 

η σύνδεση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας, εστιάζοντας στην  κοινωνική 

διάσταση. Για τον Sergiovanni (2005): 

 Οι κοινότητες μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Πηγάζουν από τις κοινές αντιλήψεις 

που παρέχουν στα μέλη της κοινότητας μια αίσθηση ταυτότητας, ανήκειν και συμμετοχής, που 

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σφιχτά δεμένου ιστού από σχέσεις με ηθικές προεκτάσεις 

που έχουν νόημα. 

Ο Dewey (1916) θεωρεί ότι η έννοια της δημοκρατίας αποκτά ιδιαίτερο νόημα στα πλαίσια της 

κοινότητας, ενώ αναδεικνύει την αξία της συλλογικής ανάπτυξης κριτικής νοημοσύνης μέσω της 

συνεργατικής προσπάθειας. 

Οι 5 λόγοι για τους οποίους ο (Sergiovanni, 2005) θεωρεί σημαντική την εγκαθίδρυση κοινοτήτων 

είναι:  

1. Η κοινότητα συμβάλει στην ικανοποίηση της ανάγκης των εκπαιδευτικών, των γονιών και των 

μαθητών να συνδέονται μεταξύ τους.  

2. Η κοινότητα βοηθά όλους τους εμπλεκόμενους να εστιάσουν στο κοινό καλό.  

3. Η κοινότητα εξασφαλίζει στους μαθητές ένα «μέρος» στο οποίο είναι αποδεκτοί. 

4. Η κοινότητα υποστηρίζει τη μάθηση.  

5. Η κοινότητα οικοδομεί σχέσεις και ευθύνες. 

 

Ασφαλώς σημαντική πλευρά είναι το κριτικό περιεχόμενο και ο προσανατολισμός της κοινότητας 

τάξης, η σύνδεσή της με τις άλλες κοινότητες στο ίδιο σχολείο, αλλά και σε άλλα σχολεία. Έτσι το 

σχολείο «ανοίγει τις πόρτες του» στην κοινωνία από τα κάτω, με εφαλτήριο τις κοινωνικές 

ανάγκες και όχι τις ανάγκες της αγοράς, η οποία επιχειρεί  να διεισδύσει στη ζωή του σχολείου με 

γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος. Στο πρίσμα που αναδεικνύεται, το σχολείο μετατρέπεται σε 

μια κοιτίδα αντίστασης στις κυρίαρχες αξίες, γίνεται το ίδιο (ως έννοια και θεσμός) κοινωνικά και 

πολιτικά μανθάνων οργανισμός με συλλογική κριτική σκέψη και νοημοσύνη, σε θέση να 

αμφισβητεί την επίσημη γνώση (Apple, 2008). 

   Το σχολείο ως θεσμός αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες, όμως (ως θεσμός του 

εποικοδομήματος) λειτουργεί με μια σχετική αυτονομία από την οικονομική βάση (Bowles & 

Gintis, 2011). Σε αυτή τη σχετική αυτονομία εδράζεται η πρότασή μας, σε αντιδιαστολή με την 
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αναζήτηση «ουδέτερων» μεθοδολογιών δ.τ., οι οποίες αποκρύπτουν τις κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές συνέπειες της δουλειάς του εκπαιδευτικού. «Η πίστη μας στην ουδετερότητα των 

θεσμών, των μεθόδων και της γνώσης, πέτυχε τελικά τη νομιμοποίηση των δομικών συνθηκών 

που παράγουν την ανισότητα» (Apple, 1993).  Η πρόταση για μια Κ.Κ.Δ.Τ., που παρουσιάζεται εδώ, 

προφανώς προϋποθέτει τον εκπαιδευτικό- αναμορφωτή διανοούμενο (Aronowitz & Giroux, 2010) 

και όχι διανομέα της θεωρίας και μοχλό πρακτικής της κυρίαρχης ιδεολογίας (Freire, 2009). Τα πιο 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού αυτού καθώς και το περιεχόμενο των σχέσεων 

που αναπτύσσονται στα πλαίσια της κοινότητας (π.χ. η λογοδοσία, η πειθαρχία, ο σεβασμός κ.α.) 

είναι θέματα που οφείλουν να μας απασχολήσουν.  

Προσπάθεια γενικότερης κωδικοποίησης των αρχών της Κ.Κ.Δ.Τ. 

Εντός του παραπάνω πλαισίου και κατόπιν καταγραφών και μελέτης περιπτώσεων, θα 

μπορούσαμε να προτείνουμε 10 βασικές αρχές της Κ.Κ.Δ.Τ.: 

• Ο εκπαιδευτικός επηρεάζεται από το κοινωνικό  ιστορικό των μαθητών.  

• Η κοινωνική πραγματικότητα των μαθητών συνδέεται με τη διδασκαλία και τη διαχείριση 

τάξης. 

• Εγκαθιδρύονται κοινότητες συλλογικής μάθησης, δράσης και διεκδίκησης. 

• Το διαρκές ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές, σε ατομικό και κοινωνικό 

επίπεδο. 

• Η δίκαιη αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς, στα πλαίσια της κοινότητας, με 

αλληλοσεβασμό και εμπιστοσύνη. 

• Η ιδιαίτερη φροντίδα προς τους εργαζόμενους μαθητές και τους μαθητές που πλήττονται από 

τις κοινωνικές ανισότητες. 

• Η ανάπτυξη πολιτικών συζητήσεων στην τάξη.  

Η Κ.Κ.Δ.Τ. δεν έρχεται απαραίτητα σε αντίθεση με παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές δ.τ., όπως 

η εγκαθίδρυση κανόνων, η παροχή κινήτρων, η εφαρμογή συστήματος αμοιβών κ.α. Εκείνο που 

αλλάζει είναι το περιεχόμενο, ο προσανατολισμός.  

Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί ως γέφυρες επικοινωνίας τις κοινωνικές αξίες και πεποιθήσεις, τη 

συσσωρευμένη γνώση της κουλτούρας και του πολιτισμού, τις επιστημονικές έννοιες για την 

πραγματικότητα.  

Ο εκπαιδευτικός είναι αναμορφωτής διανοούμενος, κάνοντας το παιδαγωγικό πιο πολιτικό και το 

πολιτικό πιο παιδαγωγικό.  

Πώς; Τι; Γιατί; (Αντί επιλόγου) 

Οι επικρατούσες αρχές και ιδέες μεταβιβάζονται στο σχολείο όχι μόνο μέσω του περιεχομένου 

του αναλυτικού προγράμματος, μα και μέσα από τη μορφή της διδασκαλίας. Η δ.τ. παίζει 

καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η πρόταση για Κ.Κ.Δ.Τ. αποσκοπεί στη μετατροπή της 

δ.τ. σε μια συλλογική υπόθεση, μια κοινωνικά ανταποκρινόμενη και ιδεολογικά 

προσανατολισμένη διαδικασία, με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και απελευθέρωση.  

Η παιδεία δεν παύει να είναι μια πολιτική πράξη, τον πρώτο λόγο στην οποία έχει εκείνη η τάξη 

που κατέχει τα μέσα παραγωγής. Η αστική τάξη σκοπό έχει την αναπαραγωγή του συστήματος 
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και των κοινωνικών ανισοτήτων που νομοτελειακά προκαλεί, τη διαμόρφωση πειθήνιων 

συνειδήσεων που δεν αμφισβητούν, που πειθαρχούν και ακολουθούν τους κανόνες κατά γράμμα, 

καταδικασμένες στην ημιμόρφωση (Adorno, 2000· Πέτρου, 2010).  

Η δ.τ. μέσω των κοινοτήτων θα πρέπει όχι μόνο να συμβάλει στη ρήξη με αυτό το σκοπό, αλλά 

ταυτόχρονα να οδηγεί στην απελευθέρωση των συνειδήσεων μέσω της κατανόησης των αιτιών 

των κοινωνικών προβλημάτων και κατ’ επέκταση της ίδιας τους της ζωής,  αναδεικνύοντας την 

ανάγκη ανατροπής της κατάστασης αυτής, με συνολική κριτική και εναντίωση στον καπιταλισμό, 

ως ρίζα των κοινωνικών προβλημάτων (McLaren & Farahmandpur, 2013).  

Όσο κι αν το Αναλυτικό Πρόγραμμα και η σημερινή εκπαιδευτική πολιτική απαιτούν τη 

διαμόρφωση συμμορφωμένων, υποταγμένων νέων, οφείλουμε να δίνουμε ένα τέτοιο 

προσανατολισμό και περιεχόμενο στη δ.τ.  ώστε να καλλιεργείται αφενός ο σεβασμός και οι ηθικές 

αξίες μέσω της διαλεκτικής ενότητας ατομικού και συλλογικού, αφετέρου η φιλοσοφία της ρήξης, 

της ανάπτυξης κριτικής σκέψης και η κατεύθυνση προς τη χειραφέτηση και την κοινωνική 

δικαιοσύνη.  

H  δ.τ. δεν είναι παρά το πώς της διδασκαλίας. Είναι όμως επίκαιρο να  απαντηθούν και τα εξής 

τρία ερωτήματα: Πώς, τι και γιατί  διδάσκουμε; Στην ουσία τα τρία ερωτήματα είναι 

αλληλοτροφοδοτούμενα, όμως το γιατί είναι το θεμελιώδες ερώτημα (Ortega, 2006). Αν δεν 

εστιάσουμε στην κοινωνική διάσταση  του εξελικτικού φαινομένου που λέγεται ανάπτυξη, καμία 

τεχνική διαχείρισης τάξης δεν θα είναι αρκετή. Αν δεν επικεντρώσουμε στην ανάγκη τα παιδιά να 

αναπτυχθούν και να εξελιχθούν σε κριτικά σκεπτόμενα άτομα, έτοιμα να αμφισβητήσουν αλλά 

και να υπερασπιστούν τη γνώμη τους θεωρητικά και έμπρακτα, τότε είμαστε καταδικασμένοι να 

αποτύχουμε όχι μόνο στη διαχείριση της τάξης, αλλά ως εκπαιδευτικοί γενικότερα.  
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ΠΡ Ο ΓΡ ΑΜΜΑ Κ Ι ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μ Ε Ο Ρ Ο ΥΣ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑΣ  
 

Μελιάδου Ελένη 

Eni.meliadou@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 

Περίληψη  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες πηγάζουν από τις υπάρχουσες γνώσεις 

και εμπειρίες των παιδιών για τα οπτικοακουστικά μέσα και στοχεύουν να αναδείξουν πιο 

δημιουργικούς τρόπους ανάγνωσης της εικόνας για τα παιδιά με την εισαγωγή τους στην 

κινηματογραφική γλώσσα και στους κώδικες του animation. Σκοπός είναι η παραγωγή ενός 

κοινού κινηματογραφικού έργου από τα ίδια τα παιδιά. Ο βαθμός αυτονομίας των νηπίων στο 

επίπεδο της δημιουργίας του σεναρίου, των σκηνικών, των ήχων, της σκηνοθεσίας είναι η 

μεγάλη πρόκληση στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος. Η παραγωγή οπτικοακουστικών 

έργων ιδωμένη στο πλαίσιο της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της συνομιλίας με την 

κοινωνία αποτελεί μία νέα μορφή μάθησης η οποία γεφυρώνει το τεχνολογικό χάσμα των 

μαθητών με το σχολείο, παράλληλα ενδυναμώνει τις σχέσεις των μαθητών ως ομάδα. Το 

πρόγραμμα εφαρμόστηκε για δύο χρόνια σε δύο διαφορετικές τάξεις αναδεικνύοντας τις 

δυνατότητες των παιδιών για δημιουργία, την αναγκαιότητα της δημοκρατικής προσέγγισης 

της διαδικασίας, την υπεύθυνη ανάληψη των ευθυνών τους μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, 

καθώς και την εκμάθηση τεχνικών δεξιοτήτων. Η δημοκρατική προσέγγιση της μάθησης 

έγκειται στο επίπεδο της οργάνωσης της διαδικασίας και στην ανάδειξη θεμάτων που 

καλλιεργούν τις δημοκρατικές αρχές στην κοινωνία μας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Κινηματογραφική εκπαίδευση, animation, δημοκρατία, παραγωγή 

 

1. Εισαγωγή 

Η οπτικοακουστική εκπαίδευση εφαρμόζεται σύμφωνα με έρευνες εδώ και αρκετά χρόνια από 

το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, άλλοτε με σκοπό την καλλιέργεια των δημιουργικών 

δυνατοτήτων των μαθητών και άλλοτε αναζητώντας τις κοινωνικοοικονομικές πλευρές των 

ζητημάτων στη σύγχρονη κοινωνία (Hobbs, 2004). Σε κάθε περίπτωση παρατηρείται ότι οι 

μαθητές έχουν κίνητρο να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο είτε διδάσκει για τα 

μέσα, είτε χρησιμοποιεί τα μέσα ως εργαλείο καθώς αυτά έχουν ισχυρή παρουσία στην 

καθημερινή τους ζωή. Ωστόσο το σχολείο αντιδρά με καθυστέρηση στη νέα μιντιακή 

πραγματικότητα που διαμορφώνεται και θεωρεί ότι ίσως τα παιδιά μπορούν να κατακτήσουν 

τις δεξιότητες που απαιτεί αυτή η νέα πραγματικότητα στον δικό τους προσωπικό χρόνο χωρίς 

παιδαγωγική παρέμβαση. (Jenkins,et al, 2006). Ενώ μία καλύτερη και πιο σύγχρονη θεώρηση 

συνιστά στο σχολείο να μην αντιμετωπίζει τα μέσα και την ψηφιακή κουλτούρα ως μία 

μονόδρομη επικοινωνία  αλλά ως ένα σύστημα δράσεων και δραστηριοτήτων (Jones,2012). Σε 
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αυτό το σύστημα τα παιδιά χρειάζονται την παιδαγωγική καθοδήγηση να δημ ιουργήσουν 

περιεχόμενο, να το αξιολογήσουν, να το μοιραστούν.   

Προγράμματα της εκπαίδευσης στα Μέσα τα οποία εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες από το 

νηπιαγωγείο μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσπαθούν να καλλιεργήσουν στα παιδιά 

την ικανότητα να χρησιμοποιούν, να αναλύουν και να εκτιμούν τα μηνύματα που διακινούνται 

από τα μέσα καθώς και να παράγουν τα δικά τους μηνύματα σε διάφορες μιντιακές 

πλατφόρμες. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς παρατηρείται ότι έχει αυξηθεί η 

χρήση των μέσων  από τους μαθητές σε εξωσχολικό πλαίσιο για δημιουργικούς και 

εκφραστικούς σκοπούς (Buckingham,1999), επομένως  το σχολείο χρειάζεται να ανταποκριθεί 

στις νέες αυτές εκφραστικές ανάγκες των παιδιών. Μάλιστα παρατηρείται από επιστήμονες 

ότι στη συμμετοχική κουλτούρα, στην οποία οι μαθητές μας δρουν,  το ενδιαφέρον της 

εκπαίδευσης στα μέσα πρέπει να στραφεί από την ατομική έκφραση στη συλλογική 

διαπιστώνοντας ότι ο αλφαβητισμός δεν είναι πια μία απλή δεξιότητα αλλά άσκηση 

κοινωνικής πρακτικής (Burn & Durran, 2007).   Σε αυτό το πλαίσιο η κινηματογραφική 

εκπαίδευση απαντά στις παραπάνω απαιτήσεις των σύγχρονων μαθητών εξασκώντας τους 

στις δεξιότητες του 21ου αιώνας που είναι δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων 

και διαπροσωπικών σχέσεων. Συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα παραγωγής έργων στο 

πλαίσιο προγράμματος κινηματογραφικής εκπαίδευσης οι μαθητές μαθαίνουν τις τεχνικές 

παραγωγής νοήματος (επικοινωνία), κάνουν σύνθετες επιλογές, καλλιεργούν την ικανότητά 

τους να είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες (επίλυση προβλημάτων) και αναλαμβάνουν ρόλους 

απέναντι στην ομάδα τους (διαπροσωπικές σχέσεις).  

  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε υιοθετεί τις αρχές που διέπουν τις 

αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές μεθόδους ότι δηλαδή το παιδί ασκεί τις ικανότητές και τις 

καλλιεργεί, ενθαρρύνεται να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντά του και γενικά εισάγει το παιδί σε 

εμπειρίες που έχουν νόημα για αυτό (Bredekamp, 1997). Επίσης υιοθετούνται πρακτικές οι 

οποίες καλλιεργούν το δημοκρατικό κλίμα στην τάξη, όπως οργανωμένες διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων από τους μαθητές, ενεργή συμμετοχή των μαθητών καθώς και μοτίβα 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους (Angell, 1998). Μία δημοκρατική τάξη συνδέεται με 

δημοκρατικές στάσεις και αντιλήψεις οι οποίες ισχυροποιούνται και  εμπεδώνονται μόνο μέσα 

από την άσκηση της δημοκρατίας στην σχολική καθημερινότητα. Τέλος  τα παιδιά ενισχύουν 

την αίσθηση του ανήκειν στην ομάδα τους καθώς ασκούνται στην επίλυση προβλημάτων, σε 

διαπραγματεύσεις, σε διαβουλεύεσεις και τελικά αναγνωρίζουν την αξία τους ως άτομα και 

ως μέλη μιας ομάδας, χτίζοντας την ταυτότητά τους.   

Ο ορισμός του κινηματογραφικού εγγραμματισμού  θα καθορίσει και το πλαίσιο του γενικού 

σκοπού του προγράμματος. Όπως βλέπουμε ο ορισμό της κινηματογραφικής εκπαίδευσης από 

σύγχρονους ερευνητές είναι «Ο βαθμός κατανόησης μίας ταινίας, η  ικανότητα της συνειδητής 

επιλογής ταινιών και η ικανότητα να παρακολουθεί κανείς κριτικά μία ταινία, να αναλύει το 

περιεχόμενό της, τις τεχνικές πλευρές και τέλος η ικανότητα να χειρίζεται τη  γλώσσα και τον 
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τεχνικό εξοπλισμό για να δημιουργεί οπτικοακουστικά προϊόντα κινούμενης εικόνας» 

(Burn,2012). Το πρόγραμμα αυτό υιοθετεί ακριβώς αυτήν την οπτική της δημιουργίας και 

μάλιστα με στόχο τη δημιουργικότητα όχι ως κίνητρο για μάθηση αλλά ως αυτοτελή  

διαδικασία. Μεγάλη πρόκληση για ένα πρόγραμμα παραγωγής ταινίας κινουμένων σχεδίων 

σε νήπια είναι ο βαθμός αυτονομίας των παιδιών σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, όπως επίσης 

και η αυθεντικότητα του έργου τους. Η αυθεντικότητα συνδέεται με εκείνο το πλαίσιο 

υλοποίησης των δραστηριότων που λαμβάνει χώρα και στην πραγματική ζωή (Βοσνιάδου, 

2006) Επίσης στόχος είναι η επαφή των παιδιών με τους κινηματογραφικούς κώδικες ώστε να 

κατανοήσουν τα εκφραστικά μέσα τα οποία αξιοποιεί ο κινηματογράφος. Η οπτική του 

προγράμματος είναι να ακουστούν οι φωνές των παιδιών, να αναδειχτούν οι πρωτοβουλίες 

που είναι ικάνα να αναλάβουν και να αναπτύξουν τελικά την αίσθηση ότι το έργο τους ανήκει 

(Leinonen, 2014).  

Η ταυτότητα του εκπαιδευτικου προγράμματος είναι ότι εφαρμόστηκε σε δύο διαφορετικά 

νηπιαγωγεία από την ίδια νηπιαγωγό. Κάθε φορά συμμετείχαν 24 παιδιά προνήπια και νήπια 

στο πρόγραμμα που είχε διάρκεια ενός μήνα, με μήνα υλοποίησης τον Ιανουάριο. Κάθε ομάδα 

παρήγαγε από ένα έργο κινουμένων σχεδίων, το πρώτο έχει τίτλο «Στα  σύννεφα τα μυαλά 

μας» και βραβεύτηκε στον 9ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους 

«Cinema…διάβασες» και το δεύτερο έχει τίτλο «Μιλάτε αλαμπουρνέζικα;» και έλαβε έπαινο 

στον ίδιο διαγωνισμό του επόμενου έτους.   

Το πρόγραμμα έχει μια δομή με σταθερά μέρη, το περιεχόμενο αυτών είναι υπό διαμόρφωση 

από την τάξη. Το έναυσμα για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος προέρχεται από τα 

παιδιά τα οποία χρησιμοποιώντας το δικό τους λεξιλόγιο αναφέρουν στην υπόλοιπη ομάδα τα 

υλικά που πιστεύουν ότι είναι απαραίτητα για μία κινηματογραφική παραγωγή. Η 

εκπαιδευτικός οργανώνει αυτά τα υλικά συνδυάζοντας τις λέξεις των παιδιών με τους 

αντίστοιχους κινηματογραφικους όρους και όλοι μαζί ταξινομούν χρονικά τα υλικά στην 

παραγωγή. Στο επόμενο στάδιο γίνεται η διερεύνηση των κινηματογραφικών ενδιαφερόντων 

των παιδιών, σε αυτό το στάδιο κατατίθενται οι οπτικοακουστικές εμπειρίες τους και γίνεται 

η πρώτη συνδεση με τον δικό τους κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτικός οργανώνει μία 

συζήτηση με βάση την μιντιακή κουλτούρα των παιδιών ώστε σε ένα δεύτερο επίπεδο να 

συστηθούν με μία κριτική ματιά απέναντί της. Τέλος οργανώνεται η δομή εργασίας που 

περιλαμβάνει: 

 Πίακας 1: Δομή εργασίας της παραγωγής  

1 Συζήτηση για σενάριο 

2 Κατασκευές σκηνικών 

3 Κατασκευές χαρακτήρων 

4 Ανάληψη ρόλων 

5 Φωτογράφιση 

6 Μοντάζ 
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7 Ηχογραφήσεις 

8 Συζήτηση-Αξιολόγηση 

 

Με βάση αυτήν τη δομή η ομάδα οργανώνει το πρώτο επεισόδιο, και σε καμία περίπτωση δεν 

ολοκληρώνει την παραγωγή, θα επαναληφθεί ο ίδιος κύκλος εργασιών για το δεύτερο και για 

το τρίτο και τελευταίο επεισόδιο του έργου. Η επιλογή να μην αποφασιστεί το τελικό σενάριο 

από την αρχή συνδέεται με την εξασφάλιση της αυτονομίας των παιδιών,  την αυθεντικότητα 

του έργου τους καθώς και την τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών που έχουν αναφερθεί. 

Τα νήπια δυσκολεύονται να οργανώσουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης ενώ όταν αυτό 

ολοκληρώνεται σε φάσεις έχουν χρόνο να παρατηρήσουν τον εαυτό τους, να να αισθανθούν 

ασφάλεια, να αναδειξούν τα ενδιαφέροντα τους, να αλληλεπιδράσουν με διαφορετικά μέλη 

της ομάδας (Ντολιοπούλου,1999).   

Η οργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της παραγωγής από τα παιδιά 

καθώς και για τις ελευθερίες που θα λάβουν. Κάθε τομέας συνδέεται και με τις ικανότητες που 

επιδιώκεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου 

(ΔΕΠΠΣ,2012) Πιο αναλυτικά στο πρωτό μέρος καταθέτουν τις ιδέες τους με αφήγηση 

(Προφορική επικοινωνία) , στο δεύτερο-τρίτο μέρος πειραματίζονται με διάφορα υλικά 

(Εικαστικά), στο τέταρτο μέρος αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας, κατανοούν την αξία της 

ομαδικής εργασίας (Παιδί και Περιβάλλον), στο πέμπτο μέρος αντιλαμβάνονται τη χρονική 

ακολουθία των γεγονότων καθώς φωτογραφίζουν την ιστορία (Παιδί και Περιβάλλον), στο 

έκτο μέρος εξοικειώνονται με λογισμικό σύνθεσης οπτικοακουστικού υλικου (windows movie 

maker)  και μαθαίνουν την εισαγωγή εικόνων από συσκευές στον υπολογιστή  (Παιδί και 

Πληροφορική), στο έβδομο μέρος ηχογραφούν διαλόγους και άλλους ήχους που θα 

χρειαστούν (Παιδί και Πληροφορική) και στο όγδοο μέρος γίνεται αξιολογηση των εργασιών 

από τα ίδια τα παιδιά συλλογικα. 

Η αυτοαξιολόγηση και ο αναστοχασμός βρίσκονται στον πυρήνα της διαδικασίας σε 

πρόγραμμα κινηματογραφικής εκπαίδευσης με έμφαση στην παραγωγή οπτικοακουστικών 

έργων. Η δημιουργική έκφραση των παιδιών και οι τεχνικές τους δεξιότητες αναπτύσσονται 

παράλληλα  καθώς χτίζουν το έργο τους και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα. Στη συζήτηση που 

αναπτύσσεται στο τελευταίο όγδοο βήμα, (πιν.1) τα παιδιά εμπεδώνουν τηνπροσομοίωση της 

κινηαμτογραφικής παραγωγωγής, αναγνωρίζουν τις ιδέες των συμμαθητών τους, 

ανταλάσσουν ιδέες για τη συνέχεια και εντοπίζουν λάθη.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Σε μία μελέτη του Βρετανικού Ινστιντούτου Κινηματογράφου (BFI,2015) για μία προτεινόμενη 

δομή της κινηματογραφικής εκπαίδευσης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η σύνδεση των 

εμπειριών θέασης και δημιουργίας είναι αλληλένδετες σε ένα πρόγραμμα κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης, γιατί η θέαση θα οδηγήσει στη δημιουργία και στη συνέχεια η αξιολόγηση της 

δημιουργίας θα γίνει μέσα τη θέαση του έργου από τους ίδιους τους δημιουργούς δηλαδή τα 

παιδιά. Αυτήν την οπτική υιοθέτησε και το υπάρχον πρόγραμμα  ζητώντας από τα παιδιά -

συμμετέχοντες να αξιολογούν τον ρόλο τους και τον βαθμό συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο, 
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αναγνωρίζουν τη δική τους τη συνεισφορά και των υπολοίπων, εκφράζοντας την άποψή τους 

για την κινηματογραφική παραγωγή, και τέλος οργανώνοντας το επόμενο βήμα. Αυτή η 

διαδικασία είχε θετικό αντίκτυπο στην ενθάρρυνση παιδιών που δεν ήθελαν να συμμετέχουν 

ή δεν ήταν έτοιμα. Οπότε δύο μαθήτριες συμμετείχαν μόνο στην κατασκευή σκηνικών της 

τελευταίας σκηνής, όπως δήλωσαν οι ίδιες  όταν άκουσαν ότι χρειαζόμαστε κατασκευή με το 

σήμα της ειρήνης τότε μόνο θέλησαν να συμμετάσχουν. Είναι σημαντικό για το κάθε παιδί να 

συμμετέχει με τον δικό του ρυθμό και στο δικό του βαθμό. Αυτό γίνεται εφικτό όταν η 

διαδικασία χωρίζεται σε στάδια και σε κάθε στάδιο  τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 

αναλάβουν ή να αλλάξουν ρόλους, γενικά να έχουν την ελευθερία να προσφέρουν τις 

δημιουργικές τους δυνάμεις σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής 

Σε τεχνικό επίπεδο αξιολογούσαν τη φωτογράφιση των εικόνων και έμαθαν να διακρίνουν τις 

θολές φωτογραφίες που είχαν προκύψει από λάθος εστίαση ή την ύπαρξη άσχετών 

αντικειμένων μέσα στο κάδρο (όπως ένα χαρτομάντηλο, ή ένα δάχτυλο) και έμαθαν να 

παρατηρούν το κάδρο της σκηνής χωρίς να βιάζονται να το φωτογραφίσουν. Στο στάδιο του 

μοντάζ που έγινε στο πρόγραμμα Windows movie maker από τη νηπιαγωγό με τις οδηγίες των 

παιδιών καλλιεργήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ικανότητά τους να τοποθετούν εικόνες σε μία 

χρονική ακολουθία, σε μικρότερο βαθμό να αναγνωρίζουν ότι οι εικόνες έχουν χρονισμό για 

να έχουν ροή σε ταινία κινουμένων σχεδίων και τέλος να συνδυάζουν με μεγάλη επιτυχία τον 

ήχο με την εικόνα. Επιπλέον στο στάδιο της ηχογράφησης έμαθαν γρήγορα  να ξεχωρίζουν το 

ωφέλιμο ηχητικό αρχείο από αυτό που είχε παρεμβολές ή δεν ακουγόταν καθαρά και να 

λάβουν αποφάσεις να το ηχογραφήσουν ξανά. Να σημειώσουμε ότι στις δύο ταινίες έγινε η 

επιλογή της ηχογράφησης όλων των ήχων που ακούγονται στην ταινία από ίδια τα παιδιά, είτε 

με τη φωνή τους είτε με τη χρήση υλικών. Πρόκειται για τεχνικές δεξιότητες αρκετά σύνθετες 

για παιδιά 5 ετών, μάλιστα σε κάθε στάδιο του μοντάζ και οι δύο τάξεις υπογράμμιζαν τη 

δυσκολία και τον κόπο που απαιτείται εκ μέρους τους για τη  δημιουργία μίας ταινίας. Η 

τελευταία παραδοχή είναι η πιο κρίσιμη γιατί συνδέεται με την συνειδητή επιλογή της 

εκπαιδευτικού να οργανώσει μία παραγωγή όσο είναι δυνατον σε ένα αυθεντικό πλαίσιο. Τα 

παιδιά αποκτούν κινηματογραφική κουλτούρα μέσα από τις επιλογές τους  καθώς κατανοούν 

την κινηματογραφική φόρμα και τις τεχνικές με τις οποίες επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα κάθε 

φορά.  (Burn, 2012) 

Παρατηρήθηκε μεγάλη δυσκολία από τα παιδιά να προχωρήσουν στη γενίκευση ότι ένα 

οποιοδήποτε έργο κινουμένων σχεδίων μπορεί να δημιουργηθεί με την τεχνική του stop-

motion. Δηλαδή οι επαγγελματικές παραγωγές για τα παιδιά εξακολουθούσαν να θεωρούνται 

ξεχωριστό είδος. Το θετικό είναι ότι τα παιδιά κατανόησαν βιωματικά ότι οι ήρωες στο δικό 

τους έργο είναι κατασκευασμένοι αλλά δυσκολεύονται να αποδεχτούν το ίδιο και για τους 

αγαπημένους τους ήρωες κινουμένω σχεδίων όπως τα μίνιονς, ή την Πέππα. Ο βαθμός 

αυτονομίας των παιδιών από το πρώτο επεισόδιο έως το τελευταίο αναπτυσσόταν σημαντικά 

καθώς κατανόησαν τα στάδια της παραγωγής, άρχισαν να έχουν προτιμήσεις ως προς τους 

ρόλους που θα αναλάμβαναν και έμαθαν από τα λάθη τους. Για παράδειγμα σεβόταν τον 

σκηνικό χώρο όπου γινόταν οι φωτογραφίσεις και δεν άγγιζαν καθόλου τις φιγούρες για να 

συνεχίσουν την επόμενη μέρα, επίσης συνεργαζόταν το παιδί-φωτογράφος με το παιδί που 

κινούσε τις φιγούρες και συντονιζόταν οι δυο τους για να κυλάει η δράση.  
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3. Συμπεράσματα 

Τα έργα των παιδιών ήταν η έμπρακτη απόδειξη της συνεργασίας τους και των δημιουργικών 

τους δυνάμεων τους. Το αίτημα για συχνή προβολή μέσα στην τάξη επιβεβαιώνει τη σχέση 

που αναπτύσσεται ανάμεσα στον δημιουργό και στο δημιούργημα καθώς και ότι η σχέση αυτή 

στο πλαίσιο της τάξης γίνεται αφορμή για συζήτηση.  Η εμπειρία της παραγωγής ενός 

οπτικοακουστικού έργου από τα παιδιά φαίνεται ότι αποτέλεσε για εκείνα έναν γνωστικό και 

κοινωνικο-συναισθηματικό σταθμό στον οποίο ανέτρεχαν με διάφορες ευκαιρίες για να 

περιγράψουν την ικανοποίησή τους. Το στοιχείο το οποίο αναδείχθηκε σημαντικό για τα 

παιδιά ήταν η δυνατότητα να αποκτήσουν αυτονομία στη διαμόρφωση του έργου τους και 

φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για μία δημοκρατική εκπαίδευση όπου τα παιδιά έχουν το 

δικαίωμα να κάνουν επιλογές, να καλλιεργήσουν υπεύθυνη στάση απένταντι στους άλλους  σε 

ένα οργανωμένο πλαίσιο (Scott, 2003). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Hobbs οι 

εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν προγράμματα οπτικοακουστικού εγγραμματισμού χρειάζεται 

να εντοπίσουν τη σωστή αναλογία  οργάνωσης και δημιουργικού χάους προκειμένου να 

επιτύχουν την ενεργοποίηση των μαθητών και  τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

επιθυμούν(Hobbs,2013). Σε μία τόσο σημαντική διαδικασία παραγωγής περιεχομένου από τα 

ίδια τα παιδιά το μόνο που χρειάζεται είναι ένα οργανωμένο πλαίσιο όπου θα αισθανθούν 

ελέυθερα να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συνδιαλεχθούν με την ομάδα τους.  

 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής και μεγάλη αφοσίωση για να την ολοκληρώσουν, αποδεικνύοντας ότι επιθυμούν 

να εκφραστούν με τα οπτικοακουστικά μέσα. Η εμπέδωση της διαδικασίας επιβεβαιώθηκε στο 

πλαίσιο νέων δραστηριότητων στην τάξη όπου τα παιδιά ζήτησαν να δημιουργήσουν ένα 

βίντεο για να εκφράσουν όσα ήθελαν. Ανταποκρίθηκαν άμεσα στις τεχνικές απαιτήσεις και 

χρησιμοποίησαν τον υπολογιστή, την φωτογραφική κάμερα, το μικρόφωνο πραγματικά ως 

εργαλεία για να αποτυπώσουν καλύτερα την ιδέα τους. Η παραγωγή οπτικοακουστικών 

προϊόντων χρειάζεται να ειδωθεί από τους εκπαιδευτικούς ως ένας νέος τρόπος έκφρασης των 

παιδιών και όχι ένα ξεχωριστό μάθημα. Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες-εκπαιδευτικοί 

δοκιμάζοντας θα αναζητήσουν μία μέθοδο που να συνδυάζεται με τις ανάγκες τους, τον 

διαθέσιμο εξοπλισμό και να προχωρήσουν μαζί στη χάραξη μίας νέας εμπειρίας που θα τους 

συνδέσει με το σήμερα.  
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Περίληψη  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση «μοντέλων» που αφορούν στη διαχείριση 

τάξης. Συγκεκριμένα, αφορά στην προσπάθεια διαμεσολάβησης «το παγκάκι της φιλίας»  και 

τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους από τους μαθητές/ τις μαθήτριες της Δ2 τάξης του 88ου 

Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσω της κινηματογραφικής 

ταινίας ήρθαν σε επαφή με τη διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων,  σκηνογράφησαν,  

σκηνοθέτησαν, βίωσαν συναισθήματα και μπήκαν στη διαδικασία ενσυναίσθησης και  κριτικής 

σκέψης καθώς ενσάρκωναν το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Ποδοσφαιρομανία». Από τη 

συμμετοχική και την άτυπη παρατήρηση, το κοινωνιόγραμμα (έναρξη  και λήξη 

προγραμμάτων) και τις συνεντεύξεις των μαθητών/μαθητριών  φάνηκε ότι  υπήρξε αλλαγή στη 

στάση των παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα, τον τρόπο αντιμετώπισης συγκρουσιακών 

καταστάσεων και την απόκτηση κριτικής σκέψης στις σχέσεις τους. Ο συνδυασμός 

συνδιδασκαλίας (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης-παράλληλη στήριξη), προγραμμάτων 

διαμεσολάβησης και κινηματογραφικής εκπαίδευσης επιδρούν θετικά τόσο στη μαθησιακή 

διαδικασία όσο και στην ένταξη και συμπερίληψη όλων των μαθητών στην τάξη.  

 

Λέξεις κλειδιά: κινηματογραφική εκπαίδευση, συμπερίληψη, τέχνη  

 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερος λόγος γίνεται σχετικά με τις έννοιες 

ενσυναίσθηση, ένταξη, συνεκπαίδευση και συμπερίληψη και την τέχνη ως μέσο υλοποίησης 

τους στην σχολική πραγματικότητα. Η νέα τάση που τείνει να κυριαρχήσει στον τομέα της 

γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, προκρίνει την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

μέσα από δραστηριότητες που υλοποιούνται  εκτός της παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας 

(Αγγελίδης, 2011). Η αξιοποίηση της κάθε μορφής τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

γίνεται όλο και πιο συστηματική τα τελευταία χρόνια (Τουραμπέλης & Τζώτζου, 2015) καθώς 

προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες έκφρασης και εφαρμογής σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.  

Καθώς οι σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές απαιτούν την συνεκπαίδευση, συμπερίληψη και 

συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφαρμόστηκε ένα σύστημα 

mailto:thalassini@otenet.gr
mailto:anastasia2903@yahoo.gr
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συνδιδασκαλίας όπου η δασκάλα ειδικής αγωγής που είναι στην τάξη για την υποστήριξη ενός 

μαθητή με αναπηρία (παράλληλη στήριξη), λειτουργούσε ως δεύτερη δασκάλα της τάξης. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής συνεργάζεται με τον/την 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Οι δυο τους σχεδιάζουν από κοινού στόχους και διδακτικές 

δραστηριότητες και είναι συνυπεύθυνοι για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες (Βλάχου, 

2007 στο Σούρτση, 2013) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ετικετοποίησης των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Πολυχρονοπούλου, 2012). Ενδεικτικά αναφέρονται 

οι  πιο κοινές μορφές συνδιδασκαλίας: 1. Το μοντέλο καθοδήγησης και υποστήριξης 2. 

Διδασκαλία με σταθμούς 3. Παράλληλη διδασκαλία 4. Εναλλακτική διδασκαλία 5. Ομαδική 

διδασκαλία (Ζησιμόπουλος, 2011). Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόστηκε συνδυασμός 

των παραπάνω μορφών με έμφαση στην ομαδική διδασκαλία όπου οι μαθητές και οι 

μαθήτριες  είχαν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε δύο δασκάλες, γεγονός που συνέβαλε 

στην καλύτερη υποστήριξη αλλά και στην δικαιότερη και μέγιστη αξιολόγηση σε πολλά 

επίπεδα όλων των μαθητών και μαθητριών της τάξης. Επίσης, από κοινού αξιολογούσαν τους 

μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης και προετοίμαζαν τη διεξαγωγή του κάθε γνωστικού 

αντικειμένου. Στο πλαίσιο της συνδιδασκαλίας εφαρμοζόταν εναλλαγή ρόλων κατά την οποία 

η δασκάλα ειδικής αγωγής αναλάμβανε την παράδοση του μαθήματος και η δασκάλα της 

τάξης υποστήριζε επικουρικά όλα τα παιδιά της τάξης καθώς και το παιδί που δικαιούνταν 

παράλληλη στήρικη και το αντίστροφο.  

2.  Κινηματογραφική εκπαίδευση 

Ο Woolfolk (2009) υποστηρίζει ότι η κινηματογραφική παιδεία θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

ως διευκολυντής της σκέψης, καθώς είναι ικανή να προσομοιώνει προβλήματα από τον 

περιβάλλοντα κόσμο. Η διδασκαλία κοινωνικών αξιών μέσω κινηματογραφικής εκπαίδευσης 

είναι ιδιαίτερα σημαντική και ουσιώδης καθώς παρουσιάζει καταστάσεις με πιο ρεαλιστικό 

τρόπο, συγκριτικά με την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου (Bao, 2008 στο Σολάκη, 2019).  

Όσον αφορά την αξιοποίηση του κινηματογράφου, που ασχολείται η παρούσα εργασία, τα 

παιδιά όντας δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να έχουν επαφή με την τεχνολογία και τα 

σύγχρονα οπτικοακουστικά εργαλεία για να διαμορφώνουν τα δικά τους οπτικοακουστικά 

κείμενα μέσα από τις δικές τους δυνατότητες και οπτικές. Έτσι, λειτουργώντας σε ομάδες 

παραγωγής ταινιών ενισχύονται νέες μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης και διευρύνεται η 

οπτικοακουστική τους  κουλτούρα. (Ευαγγελίου, 2020) Στη σημερινή πραγματικότητα, το 

βλέμμα του μικρού θεατή και αυριανού ενηλίκου είναι μεν κορεσμένο από εικόνες αλλά 

ανεκπαίδευτο. Η «εκπαίδευση του βλέμματος» προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας κριτικής 

σκέψης διαμέσου της κατασκευής οπτικοακουστικών προϊόντων, ένα διαδοχικό πέρασμα από 

το παιδί-θεατή στο παιδί- δημιουργό και στη συνέχεια στο παιδί-κριτικό (Γροσδος,2009).  

Οι ταινίες αποτελούν ένα συναρπαστικό μέσο διδασκαλίας που διεγείρουν τα συναισθήματα 

των μαθητών (Russel, 2012). Επίσης, λειτουργούν ως συναισθηματικές μνήμες για την 

ανάπτυξη των στάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντανακλαστικά σημεία 

αναφοράς στις καθημερινές τους δραστηριότητες (Blasco, 2006).  

Με τη χρήση και την δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας προσεγγίζεται το θέμα 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού μέσω της υποστήριξης μαθητών μεταξύ τους (peer 

support group)   
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Σύμφωνα άλλωστε με την Bazalgette (χ,χ., όπ. αναφ. στην Ανδριοπούλου 2011) η μελέτη της 

κινηματογραφικής παιδείας στηρίζεται σε τρεις δομικούς άξονες: - Την κριτική προσέγγιση 

(Critical) - Την πολιτιστική προσέγγιση (Cultural) - Τη δημιουργική προσέγγιση (Creative).  

Η εφαρμογή του προγράμματος κινηματογραφικής εκπαίδευσης έχει ως στόχο την εξοικείωση 

των μαθητών με τις ταινίες μικρού μήκους και με τα στάδια της δημιουργίας μιας ταινίας 

μικρού μήκους. Επίσης, τη βιωματική ανάπτυξη της ομαδικότητας και της συνεργασίας μέσα 

από την κατανομή ρόλων (ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, ενδυματολόγοι, 

σκηνογράφοι  κ.λ.π). Ακόμα την καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού και της συναισθηματικής 

νοημοσύνης (ενσυναίσθησης) μέσα από τη δημιουργία του σεναρίου καθώς και την 

καλλιέργεια της φαντασίας και της ελεύθερης έκφρασης (αυτοσχεδιασμού) με το παιχνίδι των 

ρόλων.  

2.1 Ταινία μικρού μήκους «Ποδοσφαιρομανία» 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για μια σχολική χρονιά από τους μαθητές και  τις μαθήτριες της 

Δ2΄ τάξης του 88ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στόχος της υλοποίησης του 

προγράμματος κινηματογραφικής εκπαίδευσης είναι οι μαθητές και μαθήτριες της τάξης να 

έρθουν σε επαφή με τον οπτικό εγγραμματισμό, η ενδυναίσθηση, η καλλιέργεια της 

φαντασίας, κοινωνικοποίηση και συνεργασία μεταξύ των παιδιών.  

Αρχικά, έπειτα από συζήτηση,  οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης ανέλαβαν να διαβάσουν 

το βιβλίου  του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Ποδοσφαιρομανία: ποτέ μην εγκαταλείπεις τον αγώνα». 

Το εν λόγω βιβλίο επιλέχθηκε καθώς διαπραγματεύεται έννοιες όπως η  βία στα γήπεδα, ο 

χουλιγκανισμός, η διαφορετικότητα και η αναπηρία. Επίσης, η θεματολογία του βιβλίου 

άπτονταν του ενδιαφέροντος των περισσότερων παιδιών και ιδιαίτερα των αγοριών. Αξίζει να 

σημειωθεί  ότι η δράση αυτή έγινε μετά από επιμόρφωση των δύο διδασκαλισσών της τάξης,  

που το εφάρμοσαν, από τον συγγραφέα του βιβλίου, Βαγγέλη Ηλιόπουλο, που αφορούσε στον 

τρόπο με τον οποίο θα προσεγγιστεί το συγκεκριμένο βιβλίο.  

Η ανάγνωση του βιβλίου έγινε με μορφή διαγωνισμού-παιχνιδιού. Το κάθε παιδί κλήθηκε να 

διαβάσει μόνο του το βιβλίο μέσα σε 48 ώρες και να το παραδώσει στο συμμαθητή ή τη 

συμμαθήτρια του χωρίς να αποκαλύψει  κανένα στοιχείο ή λεπτομέρειες από το βιβλίο. Εκτός 

από την μελέτη του βιβλίου έπρεπε να επιλέξει μια σκηνή που του ή της άρεσε και θα 

επιθυμούσε να δραματοποιήσει. Όταν τελείωσε αυτή η διαδικασία ακολούθησε η επιλογή 

σκηνών που τα παιδιά ήθελαν να ενσαρκώσουν. Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία 

επιλέχθηκαν δυο σκηνές από το βιβλίο που  τους έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση η πρώτη 

επειδή είχε έντονη δράση (προτάθηκε κυρίως από τα αγόρια) και η δεύτερη επειδή ήταν σκηνή 

προβληματισμού (προτάθηκε από τα κορίτσια).  

 Έπειτα, οι μαθητές και μαθήτριες ασχολήθηκαν με την καταγραφή του σεναρίου και με αυτό 

τον τρόπο ήρθαν σε επαφή με διάφορα κειμενικά είδη. Παρόλο που το πρωτότυπο κείμενο 

βοηθούσε αρκετά στην γραφή σεναρίου, καθώς περιέχει διαλόγους σε μεγάλη έκταση, τα 

παιδιά απέλεξαν να προσθέσουν διαλόγους ώστε να γίνει πιο πιστή και ρεαλιστική  η 

ενσάρκωση των σκηνών. Εργάστηκαν για την δημιουργία του σεναρίου παράλληλα με την 

καταγραφή των πλάνων. Έκαναν τα σκίτσα των πλάνων και έγραφαν δίπλα στο καθένα τους 

διαλόγους. Στην συνέχεια επέλεγαν εάν το πλάνο θα είναι κοντικό ή μακρινό ανάλογα με τη ν 
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ένταση, την σημασία στην ροή της σκηνής και την έμφαση που ήθελαν να δώσουν στον 

πρωταγωνιστή ή την εξέλιξη της ιστορίας. Στις πρόβες αυτοσχεδίαζαν, προσθέτοντας και άλλα 

στοιχεία μέχρι να καταλήξουν στο τελικό σενάριο.  

Αναφορικά με τη διανομή των ρόλων στα παιδιά, αυτή έγινε από τις δασκάλες της τάξης με 

άμεση ανάθεση.  Στόχος του συγκεκριμένου τρόπου διανομής ρόλων ήταν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες να ενσαρκώσουν έναν «κόντρα ρόλο» τόσο στην αυτοεικόνα τους όσο και στην 

άποψη που έχουν οι συμμαθητές τους για αυτά. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες που είχαν 

ηγετικό ρόλο στην τάξη και ήταν «δημοφιλείς» σύμφωνα με το κοινωνιόμετρο, ανέλαβαν τον 

ρόλο του «θύματος» και του παιδιού που δεν είχε καμιά σχέση και ενδιαφέρον για το 

ποδόσφαιρο. Αντίθετα, σε μαθητές και μαθήτριες που σύμφωνα με το κοινωνιόμετρο 

κρίθηκαν «απορριπτέοι» δόθηκαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι με σκοπό να αποδείξουν τόσο στον 

εαυτό τους όσους και στους άλλους ότι είναι ικανοί να συνεισφέρουν με τη δουλειά τους και 

την προσωπικότητα τους στο κοινωνικό σύνολο της τάξης.   

Ο λόγος που επιλέχθηκε η ανάθεση των ρόλων στο κάθε παιδί προήρθε από πολλαπλές και 

διαφορέτικές δραστηριότητες που αφορούσαν στην αυτοεικόνα και την εικόνα που έχουν για 

τους άλλους (κοινωνιόγραμμα) (Μπίκος, 2011). Όπως προέκυψε από αυτή την διαδικασία η 

τάξη ήταν αρκετά ετερογενής καθώς υπήρχαν πολλοί δημοφιλείς μαθητές / μαθήτριες 

(ισχυρές προσωπικότητες, όχι απαραίτητα «καλοί μαθητές»), «απορριπτέοι» μαθητές / 

μαθήτριες αλλά και «αόρατοι» οι οποίοι δεν είχαν ούτε θετική ούτε αρνητική προτίμηση ή 

παρουσία στην τάξη.  

Όσον αφορά την σκηνοθεσία και την σκηνογραφία, έγινε χρήση κυρίως δύο χώρων του 

σχολείου, μέσα στην τάξη και τους διαδρόμους του σχολείου για τα εσωτερικά πλάνα (δωμάτιο 

του νοσοκομείου, δελτίο ειδήσεων, συνομιλία προσωπικού ασφαλείας)  και η αυλή για τα 

εξωτερικά πλάνα (συνομιλία στο δρόμο, αγορά κασκόλ, επίθεση στον δρόμο). Έτσι, η τάξη 

μετατράπηκε (με αξιοσημείωτη πιστότητα) σε δωμάτιο νοσοκομείου, μετά από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων, άλλαξε η διάταξή της και επιλέχθηκε ο χώρος που θα μετατραπεί σε 

σκηνικό. Τα παιδιά έλαβαν υπόψη τους τον χώρο, τον φωτισμό, αλλά και το σημείο που θα 

γίνουν οι λήψεις.   Επίσης,  οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών της 

τάξης ανέλαβαν να φέρουν αντικείμενα για το σκηνικό όπως σεντόνια, μαξιλάρια, ορούς, 

πανιά κλπ.   

Κατά την διάρκεια της κινηματογράφησης οι μαθητές και οι μαθήτριες  φρόντιζαν να υπάρχει 

ησυχία καθώς από την λήψη των πρώτων πλάνων διαπίστωσαν ότι και ο παραμικρός θόρυβος 

ή και ψίθυρος ακούγεται ως φασαρία. Έτσι, αφού αναγκάστηκαν να γυρίσουν πολλές φορές 

την ίδια σκηνή, φρόντισαν να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες κατά την διάρκεια των 

λήψεων ώστε να διατηρούν σε κατάσταση ηρεμίας μαθητές με θέματα προσαρμογής, τους 

ιδιαίτερα «αυθόρμητους» και λάτρεις της «κοινωνικής κριτικής» χωρίς ωστόσο να τους 

κατακρίνουν για αυτό πετυχαίνοντας την απόλυτη ησυχία.  

Όταν ολοκληρώθηκαν οι λήψεις, μετά από πολλές επαναλήψεις και διορθώσεις από τους 

σκηνοθέτες και το «κοινό» που παρακολουθούσε όλη την διαδικασία,  επιλέχθηκαν οι 

κατάλληλες και ακολούθησε η διαδικασία του  μοντάζ κάτω από την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών της τάξης.  
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Η ταινία μικρού μήκους διάρκειας 17 λεπτών, παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης όπου τα παιδιά συμμετείχαν με τη δουλειά τους,  παρακολούθησαν δουλειές 

άλλων σχολείων και  βραβεύτηκαν από τον συγγραφέα του βιβλίου κ. Βαγγέλη Ηλιόπουλο.  

2.2. Το παγκάκι της φιλίας  

Ένα άλλο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε εκείνη την χρονιά αφορούσε την μοντέρνα τέχνη και 

ολοκληρώθηκε δημιουργώντας το «παγκάκι της φιλίας».  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ήρθαν σε επαφή με τις μορφές σύγχρονης τέχνης γνωρίζοντας 

καλλιτέχνες του 20ου και του 21ου αιώνα όπως ο Keith Haring, Αλέξης Ακριθάκης, Vincent Van 

Gogh,  Vasili Kandinsky, Γιάννης Γαΐτης, Yayoi Kusama, μαθαίνοντας για την ζωή και το έργο 

τους καθώς και τα ρεύματα της τέχνης. Η επιλογή των καλλιτεχνών έγινε με βάση την 

ιδιαιτερότητά τους (ψυχικά νοσήματα, ομοφυλοφιλία, αναπηρία, πολιτικές πεποιθήσεις κλπ). 

Η σύγχρονη τέχνη επιλέχθηκε ως θεματολογία του προγράμματος για την ένταξη όλων των 

μαθητών εκτός από τους παραπάνω λόγους επιπρόσθετα και για τους εξής: Υπάρχει παντού 

στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών (graffiti, street art, κλπ). Είναι διεθνής 

γλώσσα και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας με άλλους  λαούς. Συμμετέχει στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της έκφρασης συναισθημάτων. Είναι κατανοητή από όλους χωρίς να 

υπάρχει πιθανότητα λάθους και γι αυτό το λόγο μπορούν να την «αναπαράγουν» όλοι δηλαδή 

μαθητές και μαθήτριες όλων των γνωστικών, κοινωνικών επιπέδων. Στο πλαίσιο της αρχικής 

αξιολόγησης έγινε συμμετοχική παρατήρηση από τις εκπαιδευτικούς της τάξης αλλά και  

εξωτερική παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών τόσο 

στην τάξη όσο και στην αυλή του σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από 

συναδέλφους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και την διευθύντρια του σχολείου.  

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν όλες οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί της 

τάξης και από κοινού έθεσαν στόχους (κοινωνικούς, συναισθηματικούς, γνωστικούς) με κοινό 

πλαίσιο αναφοράς τη μοντέρνα τέχνη. Έτσι οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, ειδικής 

αγωγής, εικαστικών, πληροφορικής, αγγλικών, φυσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής, ευέλικτης 

ζώνης έθεσαν κοινούς στόχους και διαμόρφωσαν το κάθε γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με 

τις ανάγκες. 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες συνέταξαν επιστολές προς 

την Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους της 

Θεσσαλονίκης ζητώντας ένα παγκάκι για το σχολείο και ευχαριστώντας τους όταν το αίτημά 

τους υλοποιήθηκε. Έγραψαν οδηγίες χρήσης για «το παγκάκι της φιλίας», οι οποίες 

μοιράστηκαν στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Στο τέλος του προγράμματος είχαν 

αποκτήσει άνεση στην γραπτή επικοινωνία σε διαφορετικά κειμενικά είδη όπως είδη 

επιστολών, οδηγίες χρήσης, παρουσιάσεις – πόστερ κλπ.  

 Το παγκάκι πέρα από την εικαστική - αισθητική παρέμβαση στο χώρο της αυλής του σχολείου, 

εξυπηρετούσε και  κοινωνικό ρόλο. Συγκεκριμένα, αν οποιοδήποτε παιδί του σχολείου ένιωθε 

δυσάρεστα συναισθήματα (θυμό, φόβο, άγχος κτλ) μπορούσε να κάτσει στο παγκάκι και 

ομάδα υποστήριξης της τάξης αναλάμβανε να το βοηθήσει. Επίσης, αν είχε μαλώσει με τους 

συμμαθητές του αντί να εκδηλώσει μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, (επιθετικότητα 

λεκτική ή και  σωματική)  μπορούσε να εκτονώσει την έντασή του συζητώντας ή εφαρμόζοντας 
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τεχνικές για να επέλθει σε κατάσταση  ηρεμίας.  Τέλος, αν ήθελε  ένα παιδί να βρει φίλους, 

μπορούσε να κάτσει στο παγκάκι της φιλίας. Έτσι το παγκάκι γινόταν ένα δια ζώσης σημείο 

κοινωνικής δικτύωσης ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής και της μη χρήσης τεχνολογίας για 

τόσο σημαντικά ζητήματα όπως είναι η φιλία ή η επιλογή φίλων.  

  

 

Εικόνα 2: Το παγκάκι της φιλίας  

3. Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν έγινε με τους έξης τρόπους:  

Αρχικά μέσω άτυπης παρατήρησης, αξιολογήθηκε η συμπεριφορά των μαθητών και 

μαθητριών τόσο εντός τάξης όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Με κοινωνιομετρικές 

δραστηριότητες – εργαλεία και με συνεντεύξεις καταγράφηκε η αλληλεπίδραση των μαθητών 

και μαθητριών μεταξύ τους, η αυτοεικόνα και το αυτοσυναίσθημά τους και η άποψη για τα 

υπόλοιπα παιδιά της τάξης.  

Από την παρατήρηση της συμπεριφοράς κατά την διάρκεια μέχρι το τέλος των δύο δράσεων 

διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες βελτίωσαν την αυτοεκτίμηση τους, τη σχέση 

τους με τους άλλους σε επίπεδο παρέας, ομάδας και τάξης. Άρχισαν να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους με μεγαλύτερη ευκολία και αμεσότητα καθώς και να  υπολογίζουν και να 

συναισθάνονται τους άλλους. Αυτό φάνηκε από τις αξιολογήσεις, τις συζητήσεις σε κύκλο μέσα 

στην τάξη. Τα αποτελέσματα του κοινωνιομετρικού τεστ έδειξαν αλλαγή στη στάση των 

μαθητών και μαθητριών απέναντι σε συμμαθητές τους. Μαθητές που αρχικά αξιολογήθηκαν 

ως «απορριπτέοι» από τους συμμαθητές τους, μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων 

απέκτησαν θετική προτίμηση. Σε κάποιες περιπτώσεις η αλλαγή στάσης ήταν μικρότερη λόγω 

εδραιωμένων συμπεριφορών.  Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι διεκδικούν την βελτίωση των 

σχέσεών τους με ευγενικό τρόπο και αυτό είχε  μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα  να  απασχολούν 

λιγότερο τη διευθύντρια του σχολείου με τη συμπεριφορά τους στην αυλή. Τέλος, τα παιδιά 

της τάξης δρούσαν υποστηρικτικά στον συμμαθητή τους με την αναπηρία  
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Εικόνα 2: κοινωνιόμετρικό εργαλείο αξιολογησης  

Συμπερασματικά, από την εφαρμογή των δύο αυτών προγραμμάτων διαπιστώσαμε ότι η 

απομάκρυνση από ένα στείρο και χωρίς φαντασία εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θέλει 

μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς παθητικούς δέκτες μια εκπαιδευτικής διαδικασίας 

παρωχημένης οδηγεί στην άνθιση των μυαλών και των ψυχών όλων, την αποδοχή όποιας 

μορφής διαφορετικότητας, την ουσιαστική συνεκπαίδευση και  την παροχή ίσων ευκαιριών 

μάθησης. 
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Περίληψη 

 Η προσέγγιση και η ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση τόσο των μαθητών/τριων στην 

επαγγελματική εκπαίδευση όσο και των καταρτιζόμενων στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση (ΙΕΚ), 

θεωρούνται σημαντικά. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/ τριών αποβαίνει καθοριστικός 

προκειμένου για την κινητοποίηση μαθητών/τριων και καταρτιζόμενων, με κίνητρα εξωτερικά ή 

εσωτερικά. Οι σύγχρονες απόψεις αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργοποίηση εσωτερικών 

κινήτρων των μαθητών/τριών και καταρτιζόμενων, που αποβαίνουν ιδιαίτερα σημαντικά, διότι 

οδηγούν σε μάθηση υψηλής ποιότητας, καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ενισχυμένη 

προσωπική ανάπτυξη και προσαρμογή. Αυτή η εσωτερική κινητοποίηση εξαρτάται από την 

εκπλήρωση τριών βασικών ψυχολογικών αναγκών, οι οποίες περιγράφονται από την θεωρία 

του αυτο-προσδιορισμού (SDT). 

Η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια προηγούμενης δημοσίευσης, με περαιτέρω εφαρμογή στην 

τάξη συγκεκριμένων πρακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες προάγουν την εσωτερική κινητοποίηση  

μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ αλλά και καταρτιζόμενων στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση, μέσω 

διδασκαλίας βασισμένης στη θεωρία του αυτο-προσδιορισμού. Προτείνονται για εφαρμογή από 

τον/την εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτή/ τρια  για την καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων των 

μαθητών/τριών ή καταρτιζόμενων με στόχο την προαγωγή της μάθησης, βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και μείωση της διαρροής από την τάξη.  

 Λέξεις κλειδιά: εσωτερικά κίνητρα μάθησης, θεωρία αυτο-προσδιορισμού, διδασκαλία 

υποστηρικτικής αυτονομίας, επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση 

Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον τα εσωτερικά (ενδογενή) κίνητρα των μαθητών/τριών και 

των καταρτιζόμενων είναι το επιθυμητό είδος των κινήτρων διότι συνδέονται με μάθηση, καλύτερη 

απόδοση και ευημερία του ατόμου. Όσο διαφοροποιείται ο τρόπος προσέγγισης και κινητοποίησης 

των μαθητών/τριων και καταρτιζόμενων, τόσο αναμένεται βελτίωση του προφίλ, αύξηση της 

ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

μείωση της σχολικής διαρροής του μαθητικού πληθυσμού και μείωση της εγκατάλειψης των 

προγραμμάτων από τους ενήλικες καταρτιζόμενους, οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και προσδοκίες, λόγω μειωμένων επιδόσεων σε προηγούμενες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες (Ο.Λ.Μ.Ε. 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, 2014). Ταυτόχρονα ενισχύονται οι εγκάρσιες 

δεξιότητες μαθητών/τριών και καταρτιζόμενων, η κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, επίλυση 

προβλημάτων, δυνατότητα προσαρμογής και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Δημιουργούνται 

mailto:ranaibel@gmail.com
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προϋποθέσεις μείωσης φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων 

(Παϊδούση, 2016). 

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Τα κίνητρα αποτελούν εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες που διεγείρουν, κατευθύνουν και 

διατηρούν μια συγκεκριμένη ανθρώπινη συμπεριφορά και δράση προκειμένου το άτομο να επιτύχει 

ένα στόχο που έχει θέσει (Κωσταρίδου –Ευκλείδη, 1997). Οι έρευνες στην δεκαετία 1970 που 

συνέκριναν τα κίνητρα, εγγενή (ενδογενή η εσωτερικά) και εξωγενή (ή εξωτερικά), τον ρόλο που 

διαδραματίζουν στην συμπεριφορά του ατόμου, οδήγησαν στην διατύπωση της θεωρίας του Αυτο-

προσδιορισμού (Self-Determination Τheory SDT) (Deci, 1971) (Lepper et all, 1973). Αυτή 

επικεντρώνεται στο βαθμό όπου η συμπεριφορά ενός ατόμου είναι αυτενέργεια και αυτο-

προσδιορίζεται (Deci & Ryan, 2002). Η Εξωγενής κινητοποίηση (extrinsic motivation) προσδιορίζει τις 

ανθρώπινες δράσεις από εξωτερική παρακίνηση, όπως ανταμοιβές, ποινές, βαθμοί, αξιολογήσεις, 

φόβος της άποψης των άλλων, ενθάρρυνση, επιδοκιμασία, επιβράβευση.  

Η Ενδογενής κινητοποίηση (intrinsic motivation) αναφέρεται στην υποκίνηση των 

ανθρώπων εσωτερικά μέσα από τα ενδιαφέροντά, την περιέργεια, τις εσωτερικές  και σταθερές αξίες 

τους. Σε αυτή την περίπτωση ακόμη και αν δεν ανταμείβονται, 

ούτε υποστηρίζονται εξωτερικά, διατηρούν το πάθος, την επιμονή στην προσπάθεια  

και την δημιουργικότητα για την επίτευξη του στόχου τους. 

Οι θεμελιωτές της θεωρίας E.L Deci και R. Ryan (1991, 1995), ανέδειξαν τρεις 

εγγενείς ψυχολογικές ανάγκες οι οποίες θεωρούνται έμφυτες και καθολικές για όλους 

τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, κοινωνική ομάδα και παρακινούν το 

άτομο σε μια συμπεριφορά. Περιλαμβάνουν την ανάγκη για Αυτονομία (Autonomy), 

Επάρκεια (Competence) και Ψυχολογική συγγένεια (Relatedness) (Deci & Ryan, 

2002), αναγκαία για την ψυχική υγεία, την ευεξία και την ευημερία του ατόμου. Οι τρεις αυτές 

εγγενείς ανθρώπινες ψυχολογικές ανάγκες και η εκπλήρωσή τους, αποτελούν την βάση της 

ενδογενούς κινητοποίησης και συμπεριφοράς του ανθρώπου (Σχήμα 1). 

 

 
Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση της κινητοποίησης του ατόμου με βασικά στοιχεία  

της θεωρίας του αυτο-προσδιορισμού 

Θεωρία Αυτοπροσδιορισμού (SDT): 

Προϋποθέσεις Κινητοποίησης 
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Αυτονομία (Autonomy) είναι η ανάγκη να αισθάνεται κάποιος ότι πραγματοποιεί μια 

εργασία με δική του επιλογή. Δεν αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται με οποιονδήποτε 

τρόπο. Επάρκεια (Competence) είναι η ανάγκη να αισθάνεται κάποιος αποτελεσματικός στο 

περιβάλλον του και ότι κατέχει τη γνώση των πραγμάτων που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Ψυχολογική 

συγγένεια (Relatedness) είναι η ανάγκη της αίσθησης «του ανήκειν», η  αίσθηση ότι συνδέεται με 

τους άλλους, ότι ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα, όπως για παράδειγμα ο μαθητής/τρια με τους 

συμμαθητές/τριες και τους δασκάλους τους.  

Οι εξωτερικές αμοιβές, έλεγχοι, αξιολογήσεις, περιορισμοί και προθεσμίες για μια συμπεριφορά,  

μειώνουν την εσωτερική κινητοποίηση, επειδή μειώνεται η αυτονομία του ατόμου  (Deci, 1971) 

(Amabile et all, 1976), ενώ αντίθετα η εσωτερική κινητοποίηση αυξάνει  όταν δίνεται μεγαλύτερη 

αυτονομία στους συμμετέχοντες (Zuckerman et all, 1978). Η επάρκεια συσχετίζεται επίσης με την 

εσωτερική κινητοποίηση. Οι άνθρωποι που 

συμμετέχουν με συναισθήματα αρμοδιότητας, αυξάνουν την εσωτερική κινητοποίησή τους, επειδή 

εκπληρώνεται η ανάγκη τους για επάρκεια (Vallerand 1997). Η αίσθηση της ψυχολογικής συγγένειας 

διαπιστώθηκε ότι εσωτερικεύει τα κίνητρα της συμπεριφοράς. Τότε οι 

εκπαιδευόμενοι/καταρτιζόμενοι εσωτερικεύουν εξωγενείς κανονισμούς της εκπαιδευτικής δομής, 

όπως σχολείο, ινστιτούτο κατάρτισης (Ryan, Stiller & Lynch, 1994). 

Τα ενδογενή και τα εξωγενή κίνητρα δεν αποτελούν ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας ενός ατόμου. Το εξωγενές κίνητρο μπορεί να αλλάξει σε ενδογενές  

(εσωτερικό) κίνητρο και αντίστροφα. Για την αλλαγή αυτή πρέπει να είναι παρόντα  

τα σωστά στοιχεία στο μαθησιακό περιβάλλον (Deci & Ryan, 2000). Η εσωτερίκευση ενός κινήτρου 

αναφέρεται στην ενεργή προσπάθεια ενός ατόμου να μετατρέψει ένα εξωγενές κίνητρο σε 

εσωτερικό, σε αξίες που εγκρίνει προσωπικά και στο να αφομοιώσει κανονισμούς συμπεριφοράς 

που ήταν αρχικά εξωτερικοί (Ryan, 1995). 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Τα κίνητρα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενεργοποίηση του ατόμου σε τομείς της ζωής του, όπως 

η εργασία και η εκπαίδευση. Η θεωρία του αυτο-προσδιορισμού (SDT) στην εκπαίδευση/κατάρτιση 

ασχολείται με την προώθηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών και των καταρτιζόμενων για 

μάθηση, την αυτο-αξιολόγησή τους και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης στις ικανότητες και δεξιότητές 

τους. Έρευνες αποκαλύπτουν ότι αυτές οι διεργασίες, οδηγούν σε μάθηση υψηλής ποιότητας, σε 

εννοιολογική κατανόηση και σε ενισχυμένη προσωπική ανάπτυξη και προσαρμογή  (Deci et all, 1991). 

 Για τους ανήλικους η συμμετοχή στο σχολείο αποτελεί μια αυτονόητη και φυσική πράξη. Θεωρείται 

υποχρέωσή τους να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν τη μαθητική ιδιότητα για αρκετά χρόνια. Η 

εξωγενής κινητοποίηση των μαθητών/τριών η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διαδικασίες  «καρότο 

και μαστίγιο», δέλεαρ -ανταμοιβή, πίεση με απειλές ή τιμωρία,  δημιουργεί αίσθημα άγχους στους 

μαθητές/τριες, έχει αρνητικές συνέπειες στην απόδοση και την ευεξία τους, μειώνει την 

ελκυστικότητα της εκπαίδευσης και ευνοεί την σχολική διαρροή (2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Erasmus+ 

ΚΑ2, 2016). 
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Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι/ καταρτιζόμενοι/νες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία. Επανέρχονται 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση ή στα προγράμματα κατάρτισης έχοντας συγκεκριμένες 

προσδοκίες, αλλά και προϋπάρχουσες γνώσεις (Rogers, 1999). Συνειδητά επιλέγουν και 

αποφασίζουν να λάβουν μέρος με προσωπικά κίνητρα, έχουν σαφείς και ξεκάθαρους στόχους και 

συχνά προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση ή στα προγράμματα κατάρτισης θυσιάζουν 

άλλες δραστηριότητες, αναμένοντας να αποκομίσουν συγκεκριμένες γνώσεις  και δεξιότητες, τις 

οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στη ζωή τους (Κόκκος, 2005). Ιδιαίτερα ο όρος κατάρτιση 

υποδηλώνει ένα «διαφορετικό» είδος εκπαίδευσης, με περιορισμένους στόχους που αποσκοπεί στην 

προετοιμασία των ατόμων προκειμένου εκείνα στη συνέχεια να εκτελούν διάφορα έργα. Οι Goldstein 

και Gessner (1998) υποστηρίζουν ότι η κατάρτιση στοχεύει στην εκμάθηση ικανοτήτων, κανόνων, 

αλλά και στάσεων και συμπεριφορών.  

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι/ες και καταρτιζόμενοι/ες αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια,  από τα 

οποία τα εσωτερικά αποτελούν τα σημαντικότερα, αλλά και πλέον δύσκολα να αντιμετωπισθούν. 

Αυτά σχετίζονται με το άγχος λόγω φόβου αξιολόγησης, ή αποτυχίας, με προϋπάρχουσες γνώσεις 

που τους εμποδίζουν να δεχθούν την νέα γνώση, αλλά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητά τους 

(Κόκκος, 2005). Συγχρόνως πολλοί ενήλικοι διαθέτουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, πιστεύουν ότι δεν 

έχουν ικανότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος, υποτιμούν τον εαυτό τους 

και συχνά καταλήγουν στο σημείο ακόμα και να εγκαταλείψουν την προσπάθεια (Κόκκος, 1999). Στον 

αντίποδα αυτών όμως, θετικό χαρακτηριστικό των ενήλικων εκπαιδευόμενων / καταρτιζόμενων, 

αποτελεί η ενεργή συμμετοχή τους στην μαθησιακή διαδικασία (Κόκκος, 2005).  

Επομένως ο ρόλος των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών/τριών είναι πολλαπλός, σύνθετος και 

απαιτητικός. Αποτελούν τους/τις ειδικούς που προσαρμόζουν και εφαρμόζουν τις μαθησιακές 

διαδικασίες, αλλά συγχρόνως είναι και δέκτες ανατροφοδότησης, (Hattie 2008). Μεταξύ των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν είναι η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους και η 

κινητοποίηση των μαθητών/τριών και καταρτιζόμενων. Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για μάθηση, 

η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης για τις ικανότητες και την απόδοση των συμμετεχόντων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα εσωτερικής παρακίνησης στα 

άτομα, δηλαδή στην εσωτερική κατάσταση που τα οδηγεί να συμπεριφέρονται με τρόπο που 

διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων τους (Deci, E.L., Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., & Ryan, R.M., 

1991).  

Επιπλέον, τα εσωτερικά κίνητρα των εκπαιδευόμενων/ καταρτιζόμενων φαίνεται ότι ενισχύουν και 

τα εσωτερικά κίνητρα των εκπαιδευτικών ή του εκπαιδευτών/τριών με βάση την αμφίδρομη σχέση 

που υπάρχει μεταξύ τους, με δημιουργία αμοιβαίων συναισθημάτων «ψυχολογικής συγγένειας». Η 

διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται και από προηγούμενες έρευνες, που ενισχύουν την άποψη ότι οι 

επιλογές και η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών βασίζονται κυρίως στην εκπλήρωση 

εσωτερικών κινήτρων και προσωπικής ανάπτυξης που οι ίδιοι θέτουν (Τζωρτζάκης & Παπαγιαννάκης, 

2015). Οι  εκπαιδευτικοί έχουν σε πρώτο επίπεδο εσωτερικά κίνητρα για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας και των πρακτικών τους, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις των μαθητών τους, και σε 

δεύτερο επίπεδο έχουν εξωτερικά κίνητρα όπως την απόκτηση πιστοποιητικών για βελτίωση της 

καριέρα τους (Reeve, 2009) (Μπαρδάνη, 2018). 

Οι εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές/τριες σαν άτομα που κατέχουν θέση ευθύνης, επιζητούν τον 

κατάλληλο τρόπο, ώστε να παρακινήσουν και να δημιουργήσουν τα κίνητρα με τα οποία μπορούν να 
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βρουν οι καθοδηγούμενοί τους την εσωτερική δύναμη, ώστε να επιτύχουν τους προσωπικούς και 

επαγγελματικούς τους στόχους (Ryan and Deci, 2000). Το πρακτικό ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι 

«πως να καλλιεργήσουν τα εσωτερικά τους κίνητρα για μάθηση, πως μπορούν να κινητοποιηθούν οι 

μαθητές/τριες/ καταρτιζόμενοι/μενες» ; ή καλύτερα «πως μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες 

με τις οποίες αυτοί θα κινητοποιήσουν τους εαυτούς τους;». Μια απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι 

η διδασκαλία με παροχή Υποστηρικτικής Αυτονομίας από τον/την εκπαιδευτικό/εκπαιδευτή/τρια.  

 

Συζήτηση 

Η παρούσα εργασία αφορά συνέχεια προηγούμενης (Μπελτέ, 2017), με την οποία μελετήθηκαν στην 

τάξη οι εφαρμογές και τα αποτελέσματα συγκεκριμένων πρακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας με 

υποστηρικτική αυτονομία, σε τμήματα μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. Τα αρχικά ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά συμπεράσματα οδήγησαν στην 

συνέχεια και επέκταση της εφαρμογής των πρακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας με υποστηρικτική 

αυτονομία και σε άλλα τμήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε τμήματα της Β’ τάξης του 

Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας και Γ’ τάξης ειδικότητας Βοηθών Φαρμακείου στο 2ο Εσπερινό 

ΕΠΑ.Λ Πειραιά τα οποία αποτελούνται σχεδόν εξολοκλήρου από ενήλικες μαθητές/τριες. Παράλληλα 

εφαρμόσθηκαν και σε τμήματα της Αρχικής Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)  σε ενήλικες 

καταρτιζόμενους/νες με το ίδιο αντικείμενο σπουδών, την ειδικότητα Βοηθών Φαρμακείου, σε 

τέσσερα τμήματα των Δ.ΙΕΚ Πειραιά και Δ.ΙΕΚ Γλυφάδας, κατά τα Χειμερινά εξάμηνα 2018-2019 και 

2019-2020 και τα Εαρινά εξάμηνα 2017 και 2018.  

Παρουσιάζονται συνολικά οι πρακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόσθηκαν στην τάξη στα πλαίσια της 

διδασκαλίας με υποστηρικτική αυτονομία,  προτεινόμενες από την διεθνή βιβλιογραφία (Kusurkar et 

all, 2011). Αυτές προσαρμόστηκαν ανάλογα με την σύνθεση κάθε τμήματος, με τα  δεδομένα και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών ή των καταρτιζόμενων, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

κάθε συγκεκριμένου αντικειμένου διδασκαλίας, δηλαδή του εκάστοτε θεωρητικού ή εργαστηριακού 

μαθήματος. Οι διδακτικές προσεγγίσεις της προηγούμενης μελέτης συνεχίστηκαν, αλλά παράλληλα 

υιοθετήθηκαν και εφαρμόσθηκαν και περαιτέρω συγκεκριμένα στοιχεία στην παρούσα εργασία. 

Ακολούθως αναφέρονται οι εφαρμογές αυτές με τα αντίστοιχα συμπεράσματα.  

Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού επικοινωνήθηκαν με σαφήνεια με τους μαθητές/τριες 

/καταρτιζόμενους/νες από την αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ κατά τακτά διαστήματα 

συνέχισαν να επικοινωνούνται και να επισημαίνεται κάθε φορά το επίπεδο που βρίσκονται, σε σχέση 

με το αρχικό τους επίπεδο. Έγινε αναγνώριση, διερεύνηση και καλλιέργεια του τι χρειάζονται και τι 

θέλουν οι μαθητές/τριες και καταρτιζόμενοι/νες.  

Οι μαθητές/τριες και καταρτιζόμενοι/νες καθοδηγήθηκαν και ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν πιο 

ενεργά στην τάξη και να αναλάβουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα για την μάθηση και την κατάρτισή 

τους. Να συνδέσουν την διδασκόμενη ύλη στις δικές τους ανάγκες και στόχους κάθε φορά, και να 

επεκταθούν -στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος και του προγράμματος σπουδών- σε 

θέματα που συνδέονται με το επαγγελματικό περιβάλλον της ειδικότητας Βοηθού Φαρμακείου. 

Ενθαρρύνθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συμμετοχή και οι επιλογές τους στις διαδικασίες του 

μαθήματος, οι εθελοντικές δραστηριότητες, δόθηκαν προκλήσεις σύμφωνα με το επίπεδό τους για 

επιλογή θεμάτων για έρευνα, μελέτη  και παρουσίαση στην τάξη, παρακολούθηση συνεδρίων -
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ημερίδων σχετικών με το αντικείμενο των σπουδών τους, και επικοινώνηση των εργασιών είτε στην 

τάξη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ομάδα. Για την διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν συχνά 

«σενάρια», στα οποία το περιεχόμενο που διδάσκεται παραμένει σταθερό σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών, αλλά η μορφή της διδασκαλίας και η δομή του μαθήματος είναι σύμφωνη με 

τις ανάγκες των μαθητών/τριων/καταρτιζόμενων.  

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου το αντικείμενο διδασκαλίας το επέτρεπε, έγινε διαχωρισμός σε 

ομάδες των μαθητών/τριών/καταρτιζόμενων, δίνοντας σε κάθε ομάδα την ευθύνη για την συζήτηση 

και τη σύνοψη του θέματος. Οργανώθηκαν ομάδες για την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, με 

ευθύνη κάθε ομάδας για συγκεκριμένο στάδιο της εργαστηριακής παρασκευής. Αυτή η προσέγγιση 

διεγείρει τη συζήτηση και την ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, 

εφαρμόσθηκε διάταξη των καθισμάτων σε σχήμα Π σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια όταν 

ήταν εφικτό, γεγονός που διευκόλυνε την αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη.  

Η ενθάρρυνση για αποδοχή περισσότερης ατομικής ευθύνης για μάθηση, συνοδεύτηκε στο τέλος του 

μαθήματος με περαιτέρω ερωτήσεις που θα συζητηθούν σε επόμενα μαθήματα και προστέθηκαν 

θέματα για προσωπική μελέτη που «είναι καλό να γνωρίζουν», ενώ έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί 

η παροχή ανταμοιβών και εξωτερικών κινήτρων όπως: «αυτό το θέμα είναι σημαντικό για τις 

εξετάσεις σας». Χρησιμοποιήθηκε η διατύπωση φράσεων και προτάσεων με τρόπο που δεν είναι 

δεσμευτικό για τους μαθητές/τρεις και καταρτιζόμενους/νες, αλλά τους δίνεται η αυτονομία και η 

πιθανότητα να αποφασίσουν για τον εαυτό τους ώστε να ενισχύονται τα εσωτερικά τους κίνητρα. 

Δηλαδή αντί για εκφράσεις όπως : «πρέπει να το μάθετε αυτό», «πρέπει να το κάνετε αυτό», «αυτό 

είναι υποχρεωτικό», «απαιτείται να το μάθετε», «εάν μελετήστε αυτό, θα έχετε ανταμοιβή», «αν δεν 

το κάνετε αυτό, θα απορριφθείτε», προτιμήθηκαν εκφράσεις όπως : «μπορείτε να μάθετε αυτό», 

«ίσως θα μπορούσατε να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο», «είναι επιλογή σας»,  «εάν το μελετήσετε 

αυτό, θα μπορέσετε να καταλάβετε στην συνέχεια σημαντικά θέματα, όπως…» 

Στη διάρκεια «πληκτικών» δραστηριοτήτων μάθησης, εξηγήθηκε η λογική του μαθήματος και 

προσεγγίσθηκε το θέμα με παραστατικό τρόπο στα ενδιαφέροντά τους, ώστε να κατανοήσουν γιατί 

το μάθημα αξίζει την προσπάθειά τους και γιατί θα τους είναι χρήσιμο: «ξέρετε γιατί είναι σημαντικό 

να το μάθουμε αυτό;» Εάν κατανοήσουν την αξία της μελέτης του συγκεκριμένου θέματος-

μαθήματος για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, θα επιλέξουν αυτόνομα να το μελετήσουν, 

μετατοπίζοντας έτσι το κίνητρό τους σε εσωτερικό αυτο-καθοριζόμενο, αντί για εξωτερικό, 

καθοριζόμενο από τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/τριών.  

Δημιουργήθηκε «θετικό» κλίμα στην τάξη και χρήση κατάλληλης γλώσσας επικοινωνίας, 

 των μαθητών/τριών και καταρτιζόμενων  ώστε να επικοινωνούν τις αμφιβολίες και τις ερωτήσεις 

τους, χωρίς επίκριση. Η έκφραση ενδιαφέροντος ή  δυσαρέσκειας για ένα συγκεκριμένο θέμα ήταν 

ελεύθερα, ώστε να αισθάνονται ότι ακούγονται, ότι τα συναισθήματά τους είναι σημαντικά και ότι 

μπορούν να επηρεάσουν την διδασκαλία με εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Αυτή η θετική 

αλληλεπίδραση μεταξύ όλων στην τάξη και το συναίσθημα «ψυχολογικής συγγένειας» δημιουργεί 

περισσότερο ενδιαφέρον για το θέμα και υποστηρίζει την ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων.  

Έγινε προσπάθεια η ανατροφοδότηση στην τάξη να είναι θετική και εποικοδομητική με έγκαιρα 

διορθωτικά σχόλια για σφάλματα που διαπιστώνονταν, χωρίς απειλητικό τόνο. Η κατεύθυνση των 

σχολίων ήταν προς μαθησιακά ζητήματα και όχι προς το άτομο και δίνονταν περισσότερο με την 

μορφή «συμβουλών ή προτάσεων για βελτίωση» στο μέλλον και όχι σαν «οδηγίες». 
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Όλες οι ανωτέρω προσεγγίσεις είχαν σημαντικά αποτελέσματα τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην 

κατάρτιση. Οι μαθητές/τριες και οι καταρτιζόμενοι/μενες μείωσαν τις απουσίες από το μάθημα και 

έδειξαν μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή, αυτενέργεια και ενδιαφέρον στην τάξη κατά την ώρα του 

μαθήματος. Παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης, είτε προφορικές, 

είτε γραπτές διαδικασίες. Παράλληλα, καλλιέργησαν τις εγκάρσιες δεξιότητές τους, αύξησαν τις 

επικοινωνιακές ικανότητές και την αυτοπεποίθηση τους και ενισχύθηκε η δυναμική της ομάδας.  

Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν και ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις 

προηγούμενες διαπιστώσεις, υποδεικνύουν την περαιτέρω εφαρμογή της διδασκαλίας με 

υποστηρικτική αυτονομία και την συνεισφορά της με εφαρμόσιμα θετικά αποτελέσματα. Η συνέχεια 

της εφαρμογής και μελέτης στην τάξη διδασκαλίας με υποστηρικτική αυτονομία, κρίνεται χρήσιμη 

και σκόπιμη δεδομένου ότι αναμένεται να αποδώσει περαιτέρω θετικά αποτελέσματα. Ο 

εκπαιδευτικός ή/και ο εκπαιδευτής/τρια  καλούνται να καλλιεργήσουν και να εφαρμόσουν την 

κατάλληλη συμπεριφορά στην τάξη, και να μάθουν μέσα από τον συνεχή αυτοπροβληματισμό, την 

αυτοκριτική και την ανατροφοδότηση σχετικά με τις εφαρμοζόμενες  κάθε φορά πρακτικές 

διδασκαλίας. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά έρευνα δράσης, η οποία εφαρμόζεται από εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019-20, σε μαθητές/τριες Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου της 

Αττικής. Σκοπό έχει να εμπλακούν οι  μαθητές/τριες και η εκπαιδευτικός στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη τάξη και επηρεάζουν τις σχέσεις των παιδιών, με 

στόχο να επιτευχθεί βελτίωση με την ενεργή συμμετοχή τους. Ειδικότερα, διερευνάται αν η 

συνέλευση της τάξης καλλιεργεί δεξιότητες εμπλοκής και ανάληψης δράσης από τα ίδια τα παιδιά, 

με σκοπό την επίλυση των προβληματικών καταστάσεων. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα η 

συμμετοχή των παιδιών στη συνέλευση της τάξης, σε εβδομαδιαία βάση, συμβάλλει ώστε να 

εκπαιδευτούν στη συνεργατική επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν, ενώ ταυτόχρονα 

καλλιεργούν δεξιότητες όπως είναι η οικειοθελής ανάληψη ευθύνης, ο διάλογος, η διαπραγμάτευση, 

η οργάνωση και η αποδοχή συμβιβασμών.  

Λέξεις κλειδιά: συνέλευση τάξης, χειραφέτηση, επίλυση προβλημάτων 

1. Εισαγωγή 

Ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου, σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική, είναι η 

ενδυνάμωση των μαθητών/τριών στην ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή τους σε δράσεις 

που αποφασίζονται με συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο τη διαμόρφωση και τη 

συνδιαχείριση της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Δηλαδή ο σκοπός της αγωγής είναι η 

χειραφέτηση του ατόμου και η ανάπτυξη της ικανότητας του για αυτοπραγμάτωση. Χειραφετημένο 

θεωρείται το άτομο, όταν  είναι ικανό να σκέφτεται αυτόνομα και να αποδεσμεύεται από περιττές 

σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας (Γρόλλιος 2003, Giroux 2010). H χειραφέτηση σε επίπεδο σχολείου 

επιτυγχάνεται όταν η μαθησιακή διαδικασία υπερβεί θεωρητικές αναλύσεις και επικρατήσει μια 

Δημοκρατική Εκπαίδευση, γεγονός ιδιαίτερα δύσκολο να συμβεί στο παραδοσιακό, γνωσιοκεντρικό 

εκπαιδευτικό μας σύστημα, στο οποίο οι μαθητές/τριες ελάχιστες ευκαιρίες έχουν για ανάληψη 

πρωτοβουλιών και συμμετοχής σε δράσεις που σχεδιάζουν και οργανώνουν οι ίδιοι/ες. 

Ωστόσο, στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρεται το δικαίωμα της 

συμμετοχής των παιδιών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικές με αυτά και το δικαίωμά τους 

για ελεύθερη έκφραση της γνώμης τους. Η συμμετοχή, βέβαια, προϋποθέτει ελευθερία έκφρασης 

mailto:nomikchri@gmail.com
mailto:geokekeris@yahoo.gr
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και σκέψης του παιδιού και αποτελεί το μέσο για την οικοδόμηση της δημοκρατίας  και  ταυτόχρονα 

το κριτήριο για την αποτίμησή της (Hart 1997).  

Συνεπώς, η  συμμετοχή είναι στενά συνυφασμένη με τη δημοκρατία, αφού η δημοκρατία δεν νοείται 

χωρίς τη συμμετοχή των μελών της (Breiting et al 2005). Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικής σημασίας είναι 

το βίωμα της δημοκρατίας στο σχολείο, καθώς, όσο πιο δημοκρατικές είναι οι διαδικασίες και όσο 

πιο ενεργή η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη των αποφάσεων, τόσο περισσότερες πιθανότητες 

έχουν να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες.  Βέβαια,  η έννοια της συμμετοχής αναγνωρίζεται ως μια 

διαδικασία, η οποία εκτείνεται σε διαφορετικούς βαθμούς εμπλοκής των παιδιών, από τη λήψη 

ενημέρωσης σε ένα προκαθορισμένο θέμα έως και τη λήψη αποφάσεων από τα ίδια τα παιδιά 

(Κάτσενου 2012, Κέκερη 2016). 

Στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης, η συμμετοχή νοείται ως η μεταρρυθμιστική διαδικασία 

που θα προκαλέσει δημιουργικές αλλαγές, αποφεύγοντας την άκριτη προσαρμογή στις κατεστημένες 

δομές. Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη σχολική ζωή ενθαρρύνονται 

συνεργατικές και μη ιεραρχικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενισχύονται οι δημοκρατικές 

διαδικασίες που στηρίζονται στον διάλογο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων, καλλιεργούνται αξίες, 

αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και η από κοινού λήψη αποφάσεων, η δημοκρατική επίλυση των 

συγκρούσεων και η ανάληψη υπεύθυνης δράσης (Simovska 2008, Shallcross and Robinson 2008). 

Σε αυτό το πλαίσιο ως βασικός στόχος του σχολείου  τίθεται η προώθηση των δημοκρατικών 

διαδικασιών και η ενδυνάμωση του ρόλου των παιδιών, ώστε ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες να είναι 

ικανοί να συνδιαμορφώσουν τις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας (Jensen et al 1995). Αυτό το 

μοντέλο της συμμετοχής («citizenship model of participation») συνδέεται κυρίως με την εμπλοκή των 

παιδιών ή των νέων σε συνελεύσεις τάξης/σχολείου, σε σχολικά συμβούλια, τα οποία υιοθετούν 

βασικές δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες αντίστοιχες με τις αντιπροσωπευτικές διαδικασίες 

διακυβέρνησης των ενηλίκων (Beale, 2008). 

Ο Hart  αναφέρει ότι το ζήτημα μιας ουσιαστικής, αυθεντικής μάθησης με δημοκρατία, σε αντίθεση 

με μια μάθηση σχετικά με ή γύρω από τη δημοκρατία, εξακολουθεί να παραμένει σημαντικό κι 

επίκαιρο ακόμα και στις ώριμες δημοκρατικές κοινωνίες. Να σημειωθεί μάλιστα ότι αρκετές δυτικές 

κοινωνίες, οι οποίες κρίνονται ως δημοκρατικές, διδάσκουν τις αρχές της δημοκρατίας κατά τρόπο 

σχολαστικό και μέσα σε σχολικές τάξεις που μάλλον είναι αυταρχικές (Hart 1997).  Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, το σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί απλώς ένα δημοκρατικό θεσμό, αλλά τον χώρο για 

καθημερινή, πειραματική άσκηση στη συμμετοχή και στη δημοκρατία (Schnack 2008).  

Μία καλή πρακτική που κινείται προς την κατεύθυνση της χειραφέτησης είναι η συνέλευση (ή  αλλού 

συμβούλιο) της τάξης, αφού προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής των παιδιών στη λειτουργία του 

σχολείου. Ειδικότερα, μέσω της συνέλευσης της τάξης  δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις 

μαθήτριες να συνδιαμορφώνουν τη σχολική ζωή, να αναζητούν λύσεις και να παίρνουν αποφάσεις 

γύρω από ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας που τους απασχολούν, να αποκτούν εμπειρίες 

δημοκρατίας και να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού, τόσο με τους/τις συμμαθητές/τριές 

τους, όσο και με τους/τις εκπαιδευτικούς.   

Τα συμβούλια της τάξης ή/και του  σχολείου, αποτελούν μια από τις βασικότερες λειτουργίες της 

μεθόδου Φρενέ, ο οποίος πίστευε στην ελευθερία και τη χειραφέτηση των μαθητών/τριών, και στη 
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δημιουργία ευκαιριών αυτοπραγμάτωσης του ατόμου   μέσα  σε  συνθήκες κοινωνικής ελευθερίας, 

αυτοπροσδιορισμού και αυτόνομης κοινωνικής δράσης (Φρενέ, 1977).  

Σύμφωνα με τον Φρενέ, το συμβούλιο τάξης/σχολείου αποτελεί θεμέλιο της λειτουργίας του 

σχολείου, καθώς οδηγεί στην ανάπτυξη της συλλογικής ευθύνης, της πειθαρχίας, του  

αλληλοσεβασμού, της μη βίας και φυσικά της πολιτειότητας. Θα λέγαμε ότι, στις συνελεύσεις (όρο 

που επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε) τάξης/σχολείου,  συναντάται η παιδαγωγική Φρενέ με την 

κριτική παιδαγωγική του Φρέιρε (1977), η οποία στοχεύει στη διαμόρφωση μαθητών/τριών που θα 

έχουν ελευθερία συνείδησης, θα αναγνωρίζουν τις αυταρχικές τάσεις, θα συνδέουν τη γνώση με την 

αλήθεια και την εξουσία και θα καθίστανται ικανοί να διεκδικούν κοινωνική δικαιοσύνη και 

ελευθερία.  

Να σημειωθεί ότι η συνέλευση τάξης προτείνεται και από τον Glasser (1997) στο Προληπτικό 

Μοντέλο της Γενικής Συνέλευσης, που σκοπό έχει να μετατρέψει την τάξη σε μια υπεύθυνη και 

αυτοπειθαρχούμενη ομάδα, τα μέλη της οποίας ενδιαφέρονται για την κοινή τους ζωή, αλλά και για 

τη συμπεριφορά των μεμονωμένων ατόμων.  

2. Κυρίως μέρος  

2.1 Μέθοδος 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να διερευνήσουμε αν η συνέλευση της τάξης  καλλιεργεί 

ικανότητες εμπλοκής και ανάληψης δράσης από τα ίδια τα παιδιά, με σκοπό την αυτοδιαχείριση και 

την επίλυση των προβληματικών καταστάσεων που απασχολούν την τάξη τους. Η έρευνα 

εφαρμόστηκε από εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-20, με 

μαθητές/τριες Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου της Αττικής. Στην τάξη φοιτούσαν 17 μαθητές/τριες, 

ανάμεσά τους και παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας.  Η  συνέλευση της τάξης πραγματοποιούταν 

μία έως δύο φορές την εβδομάδα για δύο διδακτικές ώρες.  

Προκειμένου να σχεδιαστούν οι δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση, αρχικά χρειάζεται να γίνουν 

κατανοητές οι προβληματικές καταστάσεις. Ως καταλληλότερη μεθοδολογία επιλέχθηκε η έρευνα 

δράσης (action research), καθώς η διεξαγωγή της εμπλέκει τον εκπαιδευτικό ως ενεργό συμμέτοχο 

και ενισχύει την προσπάθεια βελτίωσης του έργου του, της παιδαγωγικής διαδικασίας και της 

λειτουργίας της σχολικής τάξης (Carr & Kemmis, 2002: 203-204).  Η Έρευνα Δράσης (ΕΔ),  συνδυάζει 

την επιστημονική θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη και χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή των 

μελών της σχολικής κοινότητας, τη συνεργασία και τον διαρκή αναστοχασμό (Κατσαρού & Τσάφος, 

2003).  

Να σημειωθεί ότι η ΕΔ που  έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών ζωής (Grundy, 

2003: 29, στο Κατσαρού, & Τσάφος, 2003), συναντά την Κριτική Παιδαγωγική, καθώς και οι δύο 

στοχεύουν στην αλλαγή της υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης, προϋπόθεση της οποίας 

θεωρείται η ενδυνάμωση και χειραφέτηση των ατόμων.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι μαθητές/τριες και η εκπαιδευτικός της τάξης, ως μέλη της 

ερευνητικής ομάδας, συμμετέχουν σε κάθε φάση, στοχάζονται, παρατηρούν και επανασχεδιάζουν 

τις δράσεις τους. Οι μαθητές δεν είναι απλοί παρατηρητές, αλλά αξιοποιώντας δημοκρατικές 

πρακτικές, όπως είναι η συνέλευση τάξης, καταθέτουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, σε ένα 

εποικοδομητικό πλαίσιο συνεργασίας με την εκπαιδευτικό.  
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Η όλη διαδικασία είχε έναν στοχαστικό χαρακτήρα με συνεχή σχεδιασμό, δράση, παρατήρηση της 

δράσης, στοχασμό της εκπαιδευτικού, αλλά και στοχασμό με τους μαθητές/τριες μέσω της 

συνέλευσης τάξης, αξιολόγηση των πρακτικών που ακολουθούνται, επανασχεδιασμό και δράση 

πάλι, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

Σχήμα 2. Μοντέλο έρευνας δράσης St. Kemmis 

Η ΕΔ πλαισιώθηκε από τη συνέλευση τάξης η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό παιδαγωγικό 

εργαλείο, καθώς βοηθάει την εκπαιδευτικό να συζητήσει με τα παιδιά της τάξης ζητήματα που 

αφορούν τη σχολική κοινότητα, αποτελώντας έναν πυρήνα ζυμώσεων και στοχασμού.  

2.2 Αποτελέσματα   

Πολύ σύντομα μετά την έναρξη του σχολικού έτους έγινε εμφανές πως οι σχέσεις μεταξύ των  

μαθητών/τριών χαρακτηρίζονταν από ένταση, αφού κατά τα διαλείμματα τα παιχνίδια κατέληγαν σε 

καβγά, με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να αλληλοκατηγορούνται και να επιστρέφουν στην αίθουσα 

με ένταση. Όταν η εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας το μάθημα της Κοινωνικής και Πολ ιτικής Αγωγής,  

πρότεινε να αρχίσουν συνελεύσεις στην τάξη, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. Προγραμματίστηκε η 

πρώτη συνέλευση και τις ημέρες που προηγήθηκαν οι μαθητές/τριες έγραψαν σε ειδικά 

διαμορφωμένο πίνακα τα θέματα που επιθυμούσαν να συζητήσουν.  Όπως ήταν αναμενόμενο τα 

θέματα αφορούσαν τη συμπεριφορά ορισμένων, τους καβγάδες και τις εντάσεις. Ωστόσο, όπως 

διαπιστώθηκε, αντιμετώπισαν τη συνέλευση αρχικά σαν παιχνίδι και ευκαιρία να «χάσουν μάθημα». 

Όπως διαφάνηκε, η συνέλευση τάξης δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί, καθώς οι μαθητές/τριες 

εκπαιδεύονται σε ένα σύστημα που στηρίζεται σε πιο αυταρχικές πρακτικές.  

Οι φάσεις της ΕΔ, η παρατήρηση, ο αναστοχασμός και ο επανασχεδιασμός, οδήγησαν στον νέο 

σχεδιασμό, η συνέλευση να διεξάγεται σε έξι φάσεις, καθώς  έτσι διευκολύνεται η εξοικείωση των 

παιδιών με τη διαδικασία. 

Πρώτη φάση - προπαρασκευαστική: Η εκπαιδευτικός της τάξης φροντίζει να δημιουργήσει 

κατάλληλο κλίμα, ώστε οι μαθητές/τριες να αρχίσουν να εκφράζουν σκέψεις ώστε να αναδειχθεί ο 

σκοπός της συνέλευσης. Στη συνέχεια υλοποιούνται δραστηριότητες, ώστε να εξασκηθούν στην 

ενεργητική ακρόαση, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σωστή λειτουργία της συνέλευσης. 

Μπορεί οι δραστηριότητες να υλοποιηθούν σε μία ή περισσότερες συνελεύσεις, ανάλογα με την 

ανταπόκριση των παιδιών. Μία από τις προτεινόμενες δραστηριότητες είναι «οι καρέκλες 

συζήτησης»,  που έχει στόχο οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν 

προσεκτικά τον συνομιλητή τους. Αναλυτικότερα, δύο μαθητές κάθονται σε δύο καρέκλες πλάτη με 
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πλάτη, ώστε ο ένας να μην βλέπει το πρόσωπο του άλλου συνομιλητή. Το κάθε παιδί εξιστορεί με τη 

σειρά του ένα περιστατικό και στη συνέχεια ο συνομιλητής περιγράφει στην ολομέλεια όσα άκουσε. 

Οι συμμαθητές/τριες τους συμπληρώνουν εάν κάτι δεν είχε ειπωθεί και αξιολογούν την ακρόαση. 

Όπως διαφάνηκε τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και προσπαθούσαν να ακούσουν κάθε λεπτομέρεια 

από τις ιστορίες των συνομιλητών/συμμαθητών τους, εξασκούμενοι στην ενεργητική ακρόαση και 

στον σεβασμό στον συνομιλητή. 

Άλλη δραστηριότητα είναι «Οι κακοί ακροατές» που στόχο έχει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα 

συναισθήματα κάποιου όταν δεν τον ακούν. Οι μαθητές/τριες κάθονται σε κύκλο, ένας εθελοντής 

αφήνει το δωμάτιο ενώ οι άλλοι συμφωνούν σχετικά με τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν ως κακοί 

"ακροατές". Κάθε ένας επιλέγει πώς θα επιδείξει έλλειψη ενδιαφέροντος και έλλειψη  προσοχής στον 

"ομιλητή". Μπορεί να κοιτάζουν στην άλλη κατεύθυνση, να εξετάζουν το ρολόι τους, να βήχουν, κτλ. 

Ο ομιλητής, μετά την επιστροφή του στην αίθουσα,  κάθεται στη μέση του κύκλου και εξιστορεί κάτι 

ευχάριστο από τη ζωή του (γενέθλια, εκδρομή, κτλ). Ενώ μιλά κανένας δεν τον προσέχει. Μετά από 

λίγο η εκπαιδευτικός διακόπτει και θέτει ερωτήσεις, α)προς τους ακροατές: πώς νομίζετε ότι 

αισθάνθηκε αυτός που μιλούσε ενώ εσείς δεν τον ακούγατε; Εάν ήσαστε ο ομιλητής, πώς θα είχατε 

αντιδράσει; β) Προς τον ομιλητή: Πώς αισθάνθηκες; Τι αισθάνθηκες όταν κανένας δε σε άκουγε;  

Οι προκαταρτικές δραστηριότητες βοήθησαν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να 

εστιάζουν στον συνομιλητή τους και κατανόησαν ότι η ευθύνη της καλής ακρόασης ανήκει όχι μόνο 

στον ομιλητή, αλλά περισσότερο στην ολομέλεια της τάξης.  

Δεύτερη φάση- καταγραφή θεμάτων- επιλογή συντονιστών: Πριν τη συνέλευση έχουν καταγραφεί 

από τους/τις μαθητές/τριες σε αναρτημένο πλάνο όλα όσα επιθυμούν να συζητήσουν. Τα θέματα 

μπορεί να σχετίζονται με τη διαχείριση της καθημερινότητας στο σχολείο, το σχολικό περιβάλλον, 

κάποιες  συμπεριφορές που ενοχλούν, κ.α., ώστε μετά από τη συζήτηση να καταλήξει η ολομέλεια 

σε προτάσεις και να λάβει αποφάσεις. Την καθορισμένη ημέρα και ώρα της συνέλευσης, η τάξη 

διαμορφώνεται κατάλληλα, τα θρανία τοποθετούνται κυκλικά ώστε να έχουν όλοι οπτική επαφή 

μεταξύ τους και να καλλιεργηθεί το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα. Στη συνέχεια, κάθε φορά 

γίνεται  ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν δύο παιδιά, ο συντονιστής της συνέλευσης που 

κρατάει και τον χρόνο ομιλίας κάθε ομιλητή και ο γραμματέας που καταγράφει τις προτάσεις και τις 

αποφάσεις στο τετράδιο πρακτικών. Κάθε μαθητής/τρια δεν μπορεί να εκλεγεί πάνω από τρεις 

φορές, καθώς σκοπός είναι όλα τα παιδιά να αποκτήσουν την εμπειρία αυτών των θέσεων. Εάν 

ωστόσο κάποιο παιδί δεν θέλει να συμμετέχει, εξαιρείται.  

Τρίτη φάση-συζήτηση θεμάτων: Στη φάση αυτή συζητούνται τα προτεινόμενα θέματα, αφού πρώτα, 

αν είναι εφικτό, έχουν ομαδοποιηθεί  από την ολομέλεια.  Τα θέματα ιεραρχούνται  και συμφωνείται 

ο χρόνο ομιλίας όσων τοποθετηθούν.  Ο συντονιστής υπενθυμίζει τους κανόνες διαλόγου και 

παρουσιάζει τα θέματα, ενώ ο γραμματέας κρατάει πρακτικά.  Στη συνέχεια ανοίγει ο κατάλογος 

ομιλητών και κάθε παιδί έχει μία καρτέλα με το όνομά του, την οποία προτάσσει δηλώνοντας ότι 

θέλει να μιλήσει. Ο γραμματέας γράφει όσους έχουν δηλώσει και ο συντονιστής δίνει τον λόγο με τη 

σειρά. Γίνεται η παρουσίαση του κάθε θέματος από το παιδί που το πρότεινε και ακολουθεί 

ανταλλαγή απόψεων και ακούγονται πιθανές διαφωνίες. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η εκπαίδευση 

στον διάλογο, αφού κάθε παιδί μαθαίνει να ακούει, να καταλαβαίνει, να στοχάζεται και να αναλύει, 

να είναι ανοιχτό και ευέλικτο.  
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Ένα από τα θέματα που συζητήθηκε αρκετά ήταν οι διαφωνίες τους στα παιχνίδια  που αποτελούσαν 

αφορμές για καβγά και οι προσβολές του ενός προς τον άλλο.  

Τέταρτη φάση- δευτερολογία, προτάσεις και ψηφοφορία: Στη φάση αυτή, αφού έχει ολοκληρωθεί ο 

πρώτος κύκλος συζήτησης, οι μαθητές/τριες μπορούν εάν υπάρχει λόγος να δευτερολογήσουν.  Στη 

συνέχεια, και τελικά οι μαθητές καταθέτουν τις προτάσεις τους  προς ψηφοφορία, ώστε να ληφθούν 

οι αποφάσεις της ολομέλειας. Τα παιδιά ψηφίζουν για το κάθε θέμα ξεχωριστά. Η εκπαιδευτικός 

παρεμβαίνει μόνο όταν γίνεται ψηφοφορία, καθώς ψηφίζει ως ισότιμο μέλος της ομάδας.  

Στη συγκεκριμένη τάξη, στο διάστημα από συνέλευση σε συνέλευση υλοποιούνταν οι σχεδιασμένες 

δράσεις και κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων γινόταν ο αναστοχασμός για τα αποτελέσματα των 

υλοποιούμενων δράσεων, ακολουθούσε επανασχεδιασμός,  αν υπήρχε ανάγκη και σχεδιασμός νέων  

δράσεων. Μία από τις πρώτες προτάσεις που ψηφίστηκε ήταν η σύνταξη συμβολαίου της τάξης με 

κανόνες αποδεκτούς από όλα τα παιδιά και η δέσμευση ότι θα τηρούνται από όλους/ες.  

Πέμπτη φάση: Το πρακτικό με τις προτάσεις και τις αποφάσεις γράφεται από τον γραμματέα και όλοι 

δεσμεύονται πως θα τις ακολουθήσουν, ενώ αναρτάται σε ειδικό χώρο στην τάξη. Επιπλέον, 

καταγράφεται από τον γραμματέα ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και αναρτάται στον πίνακα 

ανακοινώσεων, ώστε μετά την υλοποίησή τους να ακολουθήσει ο αναστοχασμός και η αξιολόγηση.  

Έκτη φάση-Αξιολόγηση: Σε αυτή τη φάση, αφού έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα από τις 

αποφάσεις, οι μαθητές/τριες αξιολογούν την τήρησή τους και την αποτελεσματικότητά τους. Επίσης 

αξιολογούν και τη δική τους συμπεριφορά στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Γίνεται δηλαδή ο 

αναστοχασμός και η  ανατροφοδότηση που αποτελούν ουσιαστικό συστατικό της συ νέλευσης της 

τάξης.  

Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη τάξη κατά τις συνελεύσεις, καθώς τα παιδιά έθεταν τα 

προβλήματα που προέκυπταν στις σχέσεις τους με συμμαθητές/τριες, διευκρινίστηκε από την 

εκπαιδευτικό ότι η συζήτηση πρέπει να περιστρέφεται γύρω από ανεπιθύμητες συμπεριφορές και 

να μην αναφέρονται συγκεκριμένα παιδιά. Ωστόσο, στις πρώτες συνελεύσεις, συχνά, κατά τη 

διάρκεια των τοποθετήσεων οι μαθητές/τριες ανέφεραν ονόματα συμμαθητών τους. Μετά από 

προσπάθεια της εκπαιδευτικού και τις οδηγίες που έδωσε στους εκάστοτε συντονιστές, οι αναφορές 

σε συγκεκριμένα παιδιά μειώθηκαν, ώσπου σταμάτησαν. Ακολουθώντας τις παραπάνω φάσεις της 

συνέλευσης οι μαθητές/τριες παρουσίαζαν τα προβλήματα και συζητούσαν τρόπους αντιμετώπισης, 

ενώ συζητούσαν και άλλα θέματα που είχαν σχέση με το σχολικό περιβάλλον. Είναι ενδιαφέρον ότι 

οι μαθητές/τριες άρχισαν να σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς, προκειμένου να μην υπάρξει διένεξη με συμμαθητή/τρια τους. Για παράδειγμα, 

έλεγαν: «του/της μιλώ για το πώς με κάνει να νιώθω», «τον/την ρωτώ γιατί το έκανε και αν κατάλαβε 

πώς με έκανε να αισθανθώ». Άλλη δραστηριότητα που πρότειναν, θεωρώντας πως θα βοηθήσει στη 

μείωση των συγκρούσεων,  ήταν να δραματοποιούν  σχετικές σκηνές και να συζητούν στην ολομέλεια 

την αιτία, τα συναισθήματα των εμπλεκομένων, τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης των  σχέσεων. Η 

δραματοποίηση ήταν από τις αγαπημένες δραστηριότητες και την πρότειναν συχνά.  

Θέματα που συζήτησαν κατά τις συνελεύσεις ήταν:  

• Οι μεταξύ τους σχέσεις. 

• Ο κανονισμός της τάξης.  

• Τα δικαιώματα των ζώων, οργάνωση καμπάνιας για την προστασία τους.  
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• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για τη μείωση της ενέργειας στο σχολείο.  

• Η οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης στην τάξη.  

• Εικαστικές παρεμβάσεις με διάφορα μηνύματα στο σχολείο 

 

3. Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, οι μαθητές/τριες αρχικά, είχαν σοβαρές δυσκολίες να 

διαχειριστούν τα προβλήματα και να συμμετέχουν σε δημιουργικό διάλογο για την επίλυσή τους. 

Καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί την παθητική αφομοίωση της γνώσης, που  οδηγεί τους 

μαθητές αρκετές φορές  σε παθητική στάση (Τσάφος,  2014), οι νέοι αποθαρρύνονται για την όποια 

αμφισβήτηση, την κριτική διερεύνηση και τη συνεργατική επίλυση των προβλημάτων, καθώς 

μάλιστα, το σχολείο λειτουργεί όλο και περισσότερο σαν εργοστάσιο, όπου καταστρέφονται η 

φαντασία, η δημιουργικότητα και η ελεύθερη σκέψη (Γρόλλιος και Γούναρη, 2016).  

Η συνέλευση της τάξης αξιοποιήθηκε ως εργαλείο, ώστε οι μαθητές/τριες μέσω δημοκρατικών 

διαδικασιών, ενεργητικής ακρόασης, διαλόγου και αναστοχασμού να καταστούν ικανοί να 

διαχειρίζονται πρωτίστως τα προβλήματα που διατάρασσαν τις προσωπικές τους σχέσεις. Όταν 

άρχισαν οι πρώτες συνελεύσεις, οι μαθητές/τριες δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν μία διαλογική 

συζήτηση, με αποτέλεσμα  να διαταράσσεται  η διαδικασία της συνέλευσης και να παρεμβαίνει η 

εκπαιδευτικός. Σταδιακά ωστόσο,  οι επαναλαμβανόμενες συνελεύσεις μία έως δύο φορές 

εβδομαδιαία, συνέβαλαν ώστε οι μαθητές/τριες να εκπαιδευτούν στη συνεργατική επίλυση των 

προβλημάτων που τους απασχολούσαν. Ταυτόχρονα, καλλιέργησαν δεξιότητες  διαλόγου, 

διαπραγμάτευσης, οργάνωσης και αποδοχής συμβιβασμών. Κατόρθωσαν να συνεργαστούν 

ποικιλοτρόπως και να δουν τις σχέσεις τους υπό μία νέα οπτική. Επιπλέον, σταδιακά, ενισχύθηκαν η 

συμμετοχή τους στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων σε σχέση με την καθημερινή σχολική ζωή, η 

ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων στο σχολείο.  Ειδικότερα, τα παιδιά 

ενδυναμώθηκαν και άρχισαν να διερευνούν πιο κριτικά τα προβλήματα που ζουν στη σχολική 

καθημερινότητα και να συνεργάζονται καλύτερα για την αναζήτηση λύσεων. 

Μάλιστα, μετά από μερικούς μήνες, λίγο πριν ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων λόγω covid- 19, 

αρχές Μαρτίου, τα παιδιά αισθάνθηκαν την ανάγκη κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, αυθόρμητα, 

να εξομολογηθούν όλα όσα τους προβλημάτιζαν σε σχέση με την εμφάνισή τους και το πώς ένιωθαν 

εξαιτίας  σχολίων από συμμαθητές ή άλλους, τα οποία έπεφταν στην αντίληψη τους και τους 

πίκραιναν. Άλλος μίλησε για το πώς αισθάνεται για το βάρος του, άλλον για το ύψος, άλλος για το 

χρώμα ή την καταγωγή. Ήταν μία συγκινητική στιγμή, που η συντριπτική πλειοψηφία  των 

μαθητών/τριών μίλησε για τα συναισθήματα και τα βιώματά της. Στο τέλος της συνέλευσης αρκετά 

παιδιά έκλαιγαν και ήθελαν να συνεχιστεί η διαδικασία, αγνοώντας το κουδούνι για το διάλειμμα. 

Ακούστηκαν πολύ δυνατά συναισθήματα και διαφάνηκε όλη η ευαισθησία των παιδιών ενώπιον των 

συμμαθητών/τριών τους. Έκπληξη για όλους ήταν η εξομολόγηση παιδιών που πιθανόν έως εκείνη 

τη στιγμή είχαν αναλάβει τον ρόλο του  «δυνατού» της τάξης και οι οποίοι εξωτερίκευσαν όλη την 

ευαισθησία τους, την οποία πριν έκρυβαν πίσω από μία σκληρή ή ειρωνική συμπεριφορά προς τους 

άλλους.  Η εξομολόγηση αυτή βελτίωσε καθοριστικά τις σχέσεις τους, όπως διαφαίνεται μέχρι 

σήμερα. 
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Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε ένα γνωσιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα, προσανατολισμένο 

στις εξετάσεις και ζώντας σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπου οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες 

καθηλώνουν τους πολίτες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι δύσκολα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, 

δεν αναπτύσσουν την ικανότητα ανάληψης δράσης. Ωστόσο, η συνέλευση τάξης και ο συμμετοχικός 

σχεδιασμός των παρεμβάσεων για την επίλυση προβλημάτων που βίωσαν στη σχολική 

καθημερινότητα, καλλιέργησε ικανότητες σχεδιασμού και ανάληψης δράσης με σκοπό τη βελτίωση 

του περιβάλλοντός τους, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές/τριες οπλίστηκαν  με αυτοπεποίθηση, 

απαραίτητη για να μπορέσουν να αρθρώσουν κριτικό λόγο.  

Η έρευνα δράσης σε συνδυασμό με τη συνέλευση της τάξης διαφάνηκε πως βοήθησε ώστε να 

δημιουργηθεί μέσα στην τάξη ένα βίωμα δημοκρατίας  και οι μαθητές/τριες αισθάνθηκαν πως 

μπορούν να σχεδιάσουν, να δράσουν και να πάρουν μέρος ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων, ενώ 

ταυτόχρονα αναπτύχτηκαν συναισθήματα εμπιστοσύνης στον εαυτό και στον άλλο, αμοιβαίου 

σεβασμού και αλληλεγγύης. Επίσης, η εκπαιδευτικός ως ερευνήτρια, αναθεώρησε παιδαγωγικές 

πρακτικές, καθώς ο διάλογος με τους μαθητές βοήθησε στον αναστοχασμό και στον επανασχεδιασμό 

των δράσεών της.  

Τελικά η διαδικασία της συνέλευσης  αποκτά έναν στοχαστικό-κριτικό χαρακτήρα, καθώς η 

εκπαιδευτική πράξη προσεγγίζεται όχι ως μέσο ελέγχου αλλά δυναμικού μετασχηματισμού της 

πραγματικότητας, με μια χειραφετική προοπτική ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούνται αξίες όπως η 

αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοϋποστήριξη.  
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Περίληψη 

Παρουσιάζουμε μια εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας της πληροφορικής με τη χρήση παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων, που δημιουργήσαμε εμείς. Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές/τριες του 

δημοτικού σχολείου. Άλλες απαιτούν τη χρήση υπολογιστή και άλλες όχι. Στόχος είναι τα παιδιά να 

προσεγγίσουν με έναν ευχάριστο τρόπο δύσκολες έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών.  

Η ιδιαιτερότητα της προσέγγισής μας έγκειται στην αντίστροφη φορά της κατάκτησης της γνώσης. 

Δεν ξεκινάμε με τη θεωρητική διδασκαλία για να οδηγηθούμε στην εφαρμογή. Αντιθέτως δίνουμε το 

παιχνίδι, με τους κανόνες του και τον στόχο του. Ο μαθητής/τρια προσπαθώντας να νικήσει στο 

παιχνίδι, αναπτύσσει τη δική του στρατηγική, δημιουργεί τελικά τον δικό του/της “αλγόριθμο” και 

έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιεί αρχικά, ανακαλύπτει τη γνώση.  

Η μέθοδος εφαρμόστηκε στις τάξεις μας με θετικά αποτελέσματα, ενώ δεν αφορά αποκλειστικά την 

διδασκαλία της πληροφορικής, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Παιχνίδι, Πληροφορική, Ανακάλυψη. 

 

Εισαγωγή 

Γιατί η επιστήμη των υπολογιστών μετράει. 

Σε πολλούς μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα επικρατεί σύγχυση γύρω από το περιεχόμενο του 

μαθήματος της Πληροφορικής. Με απόψεις που ποικίλουν από το να θεωρείτε ότι δεν προσφέρει 

τίποτα η διδασκαλία της πληροφορικής καθώς τα σημερινά παιδιά είναι ψηφιακοί  ιθαγενείς, έως τη 

χρήση της ως υποστηρικτικό εργαλείο στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων, συχνά παραγνωρίζεται ο 

ρόλος της ως αυτόνομη επιστήμη και ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο.  

Η πρόσφατη εμπειρία της “αναγκαστικής” ψηφιακής μετάβασης στην εποχή της πανδημίας γκρέμισε 

ορισμένους μύθους όπως του σύγχρονου μαθητή που παίζει στα δάχτυλα τις νέες τεχνολογίες. Από 

την άλλα ανέδειξε τον ρόλο των νέων τεχνολογιών ως μια από τις βασικές μας υποδομές, χωρίς την 

οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύγχρονο σχολείο. Δεν νοείται πια μαθητής ή εκπαιδευτικός 

ψηφιακά αναλφάβητος.  
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Η κατοχή δεξιοτήτων χρήσης της τεχνολογίας μπορεί να είναι αναγκαία συνθήκη για τη μετάβαση 

στην νέα ψηφιακή εποχή, είναι όμως και ικανή; Θεωρώ ότι έχει συστηματικά παραγνωριστεί από το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η επιστήμη των υπολογιστών. Θέλουμε οι μαθητές μας να είναι 

καταναλωτές των ψηφιακών τεχνολογιών ή θέλουμε να είναι και δημιουργοί; Η προφανής απάντηση 

στο παραπάνω ερώτημα μας οδηγεί στην ένταξη της επιστήμης των υπολογιστών και του 

προγραμματισμού στη μαθησιακή διαδικασία.  

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε μια πρόταση διδασκαλίας εννοιών της επιστήμης των 

υπολογιστών, όπως το δυαδικό σύστημα, η κωδικοποίηση χαρακτήρων, η μεταφορά μηνυμάτων και 

οι ψηφιακές εικόνες με τη χρήση του Παιχνιδιού, τόσο φυσικού, όσο και ηλεκτρονικού.  

Το παιχνίδι στην τυπική εκπαίδευση 

Για πολύ καιρό το παιχνίδι δεν έχει τύχει της προσοχής που του αξίζει μέσα στην τυπική εκπαιδευτική 

διαδικασία (Kurt 2013). Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το παιχνίδι ως ανταγωνιστικό της 

μάθησης. Ιδιαίτερα τα video games θεωρούνται ως απειλή, αποσπούν τα παιδιά από το μάθημα και 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία τους. Άλλοτε πάλι γίνεται η προσπάθεια χρήσης ενός 

“ψευδοπαιχνιδιού”. Για παράδειγμα μια ακροστιχίδα στο μάθημα της Ιστορίας θεωρείται πιο 

ελκυστική για τα παιδιά σε σύγκριση με μια άσκηση  συμπλήρωσης κενών. Όλα όμως αυτά απέχουν 

πολύ από αυτό που τα ίδια τα παιδιά θα χαρακτήριζαν ως παιχνίδι.  

Το παιχνίδι στην άτυπη εκπαίδευση 

Αντιθέτως τα τελευταία χρόνια το παιχνίδι χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε μη τυπικές 

μορφές εκπαίδευσης. Πληθώρα βιβλίων, επιτραπέζιων παιχνιδιών, ιστοσελίδων χρησιμοποιούν το 

παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πλήθος των εκπαιδευτικών ρομπότ - 

παιχνιδιών που έχουν γεμίσει την αγορά. Αναρίθμητες δημοσιεύσεις σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, 

πχ pinterest με προτάσεις διδασκαλίας μέσα από το παιχνίδι. Ας σταθούμε εδώ στο ότι όλα αυτά 

έχουν δημιουργήσει μια αγορά. Ενώ δηλαδή στην τυπική εκπαίδευση το κύριο μέλη μά μας είναι να 

δώσουμε κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν με τη μάθηση, σε αυτή την αγορά εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών γονείς και παιδιά πληρώνουν για να αποκτήσουν ένα εκπαιδευτικο βιβλίο ή ένα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι ή πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα με εκπαιδευτικά  παιχνίδια. 

Μήπως ήρθε η ώρα να μεταφέρουμε τέτοιες πρακτικές και μέσα στο σχολείο; 

Πώς το παιχνίδι ευνοεί τη μάθηση 

Γιατί είναι τόσο δημοφιλές το παιχνίδι στη μη τυπική μάθηση; Η προφανής απάντηση είναι διότι είναι 

ευχάριστο. Σε όλους μας αρέσουν τα παιχνίδια. Το παιχνίδι επομένως προσφέρει κίνητρο στα παιδιά.  

Επιπλέον το παιχνίδι προσφέρει ένα πολύ καλό περιβάλλον μάθησης μέσα στο οποίο ο μαθητής 

αποκτά έλεγχο πάνω στη διαδικασία της μάθησης (Bowman 1982), ενώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

δώσει ξεκάθαρους στόχους. Ο έλεγχος και οι ξεκάθαροι στόχοι είναι σημαντικά στοιχεία που 

οδηγούν σε μεγαλύτερη εμπλοκή τους μαθητές σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Και αυτή 

η εμπλοκή είναι το βασικότερο πλεονέκτημα της χρήσης των παιχνιδιών μέσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, όπως έδειξε και η εμπειρία μας 
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Κυρίως μέρος 

Οι δραστηριότητες που δημιουργήσαμε καλύπτουν 4 γνωστικούς τομείς της επιστήμης των 

υπολογιστών: 

α) Το ζεύγος εννοιών ψηφιακό-αναλογικό 

β) Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης 

γ) Την ψηφιακή κωδικοποίηση των χαρακτήρων της γλώσσας  

δ) Τη δημιουργία των ψηφιακών εικόνων 

Και οι 4 τομείς αφορούν σε ζητήματα απαιτητικά που κατά κανόνα θεωρούνται δυσνόητα για τους 

μαθητές και ειδικά του δημοτικού σχολείου.  

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα παιχνίδια που δημιουργήσαμε, ψηφιακά και μη.  

1ο παιχνίδι: Κάρτες μνήμης Ψηφιακό-Αναλογικό 

Το κλασικό παιχνίδι με κάρτες μνήμης. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν δύο κάρτες χωρίς να 

γνωρίζουν τι κρύβουν. Όταν οι κάρτες αποκαλυφθούν ελέγχουν αν σχηματίζεται το σωστό ζευγάρι  

 

ψηφιακού και αναλογικού μέσου, για παράδειγμα: πληκτρολόγιο και γραφομηχανή.  Αν οι κάρτες 

σχηματίζουν το ζεύγος, τότε ο μαθητής κερδίζει, αλλιώς δίνει τη σειρά του στον επόμενο παίκτη. Το 

παιχνίδι λειτουργεί στην ψηφιακή του έκδοση, δημιουργήθηκε από εμάς με τη χρήση του 

εκπαιδευτικού λογισμικού scratch και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο (παράρτημα). Ταυτόχρονα 

υπάρχει διαθέσιμη και η έκδοση προς εκτύπωση, ώστε να παιχτεί με κάρτες, χωρίς τη χρήση 

υπολογιστή. 

 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

420 
 

2ο παιχνίδι: Αγορές στη Ρομποτοπία 

Στο παιχνίδι αυτό οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν εικονικές αγορές παιχνιδιών, 

χρησιμοποιώντας τα χαρτονομίσματα μιας φανταστικής χώρας, της Ρομποτοπίας. Τα 

χαρτονομίσματα αυτά αντιπροσωπεύουν τις αξίες του δυαδικού συστήματος: 1,2,4,8,16 και 32. 

Ταυτόχρονα δεν επιτρέπονται τα ρέστα. Για να πραγματοποιήσουν τις αγορές, οι μαθητές πρέπει να 

ανακαλύψουν μια μέθοδο μετατροπής ανάμεσα στο δεκαδικό και στο δυαδικό σύστημα. Το παιχνίδι 

μετρά χρόνο, ώστε να δίνει ένα κίνητρο διαρκούς βελτίωσης ενώ είναι οργανωμένο σε 3 διαφορετικά 

επίπεδα δυσκολίας, κάτι που του προσδίδει σημαντική ευελιξία.  

Και εδώ το παιχνίδι λειτουργεί στην ψηφιακή του έκδοση, δημιουργήθηκε από εμάς με τη χρήση του 

εκπαιδευτικού λογισμικού scratch και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο (παράρτημα).  

 

 

 

Ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη και η έκδοση προς εκτύπωση, ώστε να παιχτεί με κάρτες, χωρίς τη 

χρήση υπολογιστή. 
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3ο παιχνίδι: Δυαδικό σύστημα 

Σε συνέχεια του προηγούμενου παιχνιδιού, οι μαθητές συνεχίζουν τις αγορές τους στη Ρομποτοπία 

χρησιμοποιώντας τα δυαδικά της χαρτονομίσματα. Το επιπλέον στοιχείο εδώ είναι η σαφής 

εμφάνιση των δεκαδικών και των δυαδικών αριθμών και η μεταξύ τους αντιστοιχία. Ενώ δηλαδή οι 

μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη μέθοδο μετατροπής, ήδη από το παιχνίδι 2 (Αγορές στη 

Ρομποτοπία), δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του δυαδικού αριθμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το παιχνίδι αυτό γίνεται σαφής η έννοια της μετατροπής ανάμεσα στα δύο αριθμητικά 

συστήματα, καθώς επίσης και το πως η θέση ενός αριθμού προσδιορίζει και την αξία του και στα δύο 

αυτά συστήματα αρίθμησης.  
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Εδώ το παιχνίδι είναι μόνο ψηφιακό, είναι επίσης δημιουργημένο από εμάς, προσφέρει τρία επίπεδα 

δυσκολίας και είναι διαθέσιμο προς χρήση στο διαδίκτυο (παράρτημα). Εναλλακτικά μπορεί να 

παιχτεί και χωρίς τη χρήση υπολογιστή, στον πίνακα της τάξης δημιουργώντας στήλες.  

10 1 32 16 8 4 2 1 

2 5 0 1 1 0 0 1 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Εδώ να σημειωθεί ότι στην τάξη το παιχνίδι χρησιμοποιείται κυρίως σε ανταγωνιστικές ομάδες. 

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες. Κάθε μέλος της ομάδας  παίζει και ο χρόνος του υπολογίζεται 

στην ομάδα του. Η ομάδα που κατέγραψε τον μικρότερο χρόνο κερδίζει. Στόχος είναι να υπάρχει και 

το στοιχείο του ανταγωνισμού, ώστε να δίνει κίνητρο για τη νίκη, αλλά και να δίνεται και το 

περιθώριο του λάθους, καθώς ένα κακό αποτέλεσμα δεν κρίνει την τελική νίκη της ομάδας. Αυτή η 

μέθοδος λειτούργησε καλά, έδωσε κίνητρο σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν.  

4ο παιχνίδι: Υπολογιστές και ψηφιακοί διακόπτες 

Με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια επιτυγχάνεται η εξοικείωση των μαθητών με το δυαδικό σύστημα 

αρίθμησης, σε σημείο ώστε να ανακαλύπτουν μόνα τους τη μέθοδο μετατροπής. Έρχεται όμως 

φυσικά στους μαθητές το ερώτημα: σε τι αποσκοπεί αυτό; Σε τι μας χρειάζεται το δυαδικό σύστημα; 

Το 4ο παιχνίδι έρχεται να απαντήσει σε αυτό ακριβώς  το ερώτημα. 
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Το παιχνίδι είναι μόνο ψηφιακό, δικής μας δημιουργίας, έχει 3 επίπεδα δυσκολίας και διαθέσιμο 

προς χρήση στο διαδίκτυο (παράρτημα). Συνδέει το μάθημα με την ιστορία των υπολογιστών και τη 

βασική τους τεχνολογική δομή. Εισάγει την έννοια του ψηφιακού διακόπτη με τον οποίο υλοποιείται 

στην πράξη το δυαδικό σύστημα στους υπολογιστές. Οι μαθητές επομένως καλούνται να 

χρησιμοποιήσουν τους ψηφιακούς διακόπτες, ώστε να δημιουργήσουν τους αντίστοιχους 

ψηφιακούς αριθμούς. Οι δυαδικές αξίες συνεχίζουν να είναι ορατές, ενώ εισάγεται και το εφέ της 

λάμπας που ανάβει ή σβήνει ανάλογα με την κατάσταση του αντίστοιχου ψηφιακού διακόπτη.  

Με αυτή την σειρά των τριών παιχνιδιών ολοκληρώνεται η εξοικείωση των μαθητών με ένα δυσνόητο 

κατά τα άλλα κεφάλαιο της επιστήμης των υπολογιστών που συνοδεύεται και από τον “φόβο” προς 

τα μαθηματικά.  

5ο παιχνίδι: Ρομποτίστικα 

Αφού ολοκληρώσαμε τη γνωριμία μας με το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και την απεικόνιση των 

αριθμών στη μνήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, περνάμε πλέον στην κωδικοποίηση των 

χαρακτήρων. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο καταγράφονται στη μνήμη των υπολογιστών τα 

γράμματα και οι χαρακτήρες της γλώσσας, επομένως τον τρόπο καταγραφής των λέξεων. Εισάγουμε 

μια φανταστική οντότητα, τη γλώσσα των υπολογιστών που την ονομάζουμε “Ρομποτίστικα”. 

Επινοούμε ταυτόχρονα έναν πίνακα χαρακτήρων με τη βοήθεια του οποίου αντιστοιχούμε κάθε 

γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου με έναν μοναδικό συνδυασμό δυαδικών ψηφίων.  
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Στην ουσία δημιουργούμε μια απλοποιημένη εκδοχή του κώδικα ascii, που χρησιμοποιείται στους 

υπολογιστές για την κωδικοποίηση χαρακτήρων. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε αυτό το αλφάβητο 

σε παιχνίδια κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης.  
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Στην ψηφιακή εκδοχή του παιχνιδιού ζητείται από τους μαθητές στον καλύτερο δυνατό χρόνο να 

αποκωδικοποιήσουν ένα μήνυμα στα ρομποτίστικα και να  γράψουν την αντίστοιχη λέξη στα 

ελληνικά. Το παιχνίδι είναι δημιουργημένο από εμάς και είναι διαθέσιμο προς χρήση στο διαδίκτυο. 

 

Μπορεί να παιχτεί και χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αρκεί να μοιράσουμε στους 

μαθητές τον κώδικα και στη συνέχεια να τους δώσουμε κωδικοποιημένες λέξεις για να τις 

αποκωδικοποιήσουν στο χαρτί.  

6ο παιχνίδι: Αινίγματα στα Ρομποτίστικα 

Ενδιαφέρουσα παραλλαγή του προηγούμενου παιχνιδιού είναι το παιχνίδι με τα αινίγματα. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το προηγούμενο παιχνίδι με την προσθήκη ενός ακόμα επιπέδου. Δίνουμε 

στους μαθητές κωδικοποιημένη μια φράση την οποία καλούνται να αποκωδικοποιήσουν. Η φράση 

είναι ένα αίνιγμα και το ζητούμενο είναι η απάντηση στο αίνιγμα.  Αυτό προσθέτει πολυπλοκότητα, 

απαιτεί φαντασία, προκαλεί ανατροπές - δεν κερδίζει πάντα η ομάδα που ολοκλήρωσε πρώτη το 

στάδιο της αποκωδικοποίησης - και εμπλέκει περισσότερα παιδιά μέσα στην ομάδα. Κάνει το 

παιχνίδι πιο συναρπαστικό και δίνει κίνητρο για να επαναλάβεις το παιχνίδι με νέο αίνιγμα, έως η 

διαδικασία της αποκωδικοποίησης να γίνει πλήρως κατανοητή μέσα από την επανάληψη.  
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7ο παιχνίδι: Μετάδοση ψηφιακού μηνύματος 

Προσθέτοντας ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας στο προηγούμενο παιχνίδι, εισάγουμ ε την 

έννοια της μετάδοσης ψηφιακού μηνύματος, άρα εισάγουμε τους μαθητές στη βασική αρχή των 

ψηφιακών δικτύων επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο. Η μεγάλη καινοτομία αυτού του παιχνιδιού 

είναι ότι όχι μόνο δεν απαιτεί ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και το γεγονός ότι παίζεται στην αυλή 

του σχολείου. Αντί επομένως το μήνυμα να δοθεί σε χαρτί “εκπέμπεται” από έναν μαθητή με τη 

χρήση δύο σημαιών διαφορετικού χρώματος. Οι ομάδες που συναγωνίζονται πρέπει να 

μετατρέψουν τα οπτικά σήματα σε δυαδικό κώδικα, να τον αποκωδικοποιήσουν και τέλος να βρουν 

την απάντηση στο αίνιγμα. 

 

 

8ο παιχνίδι: Δημιουργούμε ψηφιακές εικόνες 

Με τα προηγούμενα παιχνίδια οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την απεικόνιση των αριθμών και των 

λέξεων στη μνήμη του υπολογιστή με τη χρήση του δυαδικού συστήματος. Στην 8η δραστηριότητα 

οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ψηφιακές εικόνες χρωματίζοντας τα εικονοστοιχεία (pixel) 

ένα ένα είτε στον υπολογιστή με τη χρήση του υπολογιστικού φύλλου, είτε στο χαρτί 

χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές. 
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Με τη δραστηριότητα αυτή εξοικειώνονται με τις ψηφιακές εικόνες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν 

πρωτότυπες δημιουργίες. Επιπλέον η δραστηριότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και ως ένα 

εισαγωγικό βήμα για τη διδασκαλία του υπολογιστικού φύλλου, κυρίως για τις μικρότερες τάξεις του 

δημοτικού. 

 

Συμπεράσματα 

Έχοντας εφαρμόσει στην τάξη μας και στο μάθημά μας τις δραστηριότητες  αυτές, διαπιστώσαμε 

εξαιρετική αποδοχή από τα παιδιά. Κωδικοποιώντας τα κυριότερα συμπεράσματά μας:  

• Ικανοποίηση των μαθητών/τριών 

• Τα παιδιά εξέφρασαν θετικά συναισθήματα. Βρήκαν τις δραστηριότητες ευχάριστες. Υπήρξε 

μεγάλη διάθεση για συμμετοχή και πολλές φορές ζητήθηκε και η επανάληψη αυτών των 

δραστηριοτήτων. 

• Ενεργός εμπλοκή όλων των μαθητών/τριών ακόμα και των “αδύναμων”  

• Σημαντικό στοιχείο ήταν η ενεργός συμμετοχή πολλών μαθητών και κυρίως και εκείνων των 

μαθητών που (αυτο)χαρακτηρίζονται ως “αδύναμοι”. Ακόμα και παιδιά που αντιμετωπίζουν για 

παράδειγμα δυσκολίες στα μαθηματικά κατόρθωσαν να επιλύσουν τα προβλήματα μετατροπής 

στο δυαδικό σύστημα καθώς αυτά ήταν δοσμένα με τη μορφή παιχνιδιού και αυτό τους έδωσε 

σημαντικό κίνητρο 

• Επίλυση προβλημάτων πολύ ανώτερου ηλικιακού επιπέδου.  

 

Έχοντας εμπειρία από τη διδασκαλία της πληροφορικής σε άλλες ηλικιακές βαθμίδες όπως το Λύκειο 

και το Γυμνάσιο, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε πως τα παιδιά του δημοτικού μέσα από το 
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παιχνίδι κατόρθωσαν να επιλύσουν προβλήματα πολύ ανώτερα της βαθμίδας τους. Μας εξέπληξε η 

ταχύτητα με την οποία περνούσαν ανάμεσα στα διαβαθμισμένα επίπεδα δυσκολίας. Θεωρούμε πως 

το παιχνίδι τους έδωσε κίνητρο, ενώ ταυτόχρονα τα βοήθησε να ξεπεράσουν τον όποιο φόβο τους 

για τους μαθηματικούς υπολογισμούς.   

Αυθεντική ανακάλυψη αλγορίθμων. 

Πολλές φορές ως εκπαιδευτικοί αναφερόμαστε στην ανάγκη οι μαθητές να οδηγούνται στο να 

ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση. Στη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών είδαμε τη διαδικασία αυτή 

να υλοποιείται μπροστά στα μάτια μας. Να σημειωθεί εδώ πως δεν διδάξαμε στους μαθητές τη 

μέθοδο επίλυσης των προβλημάτων. Απλώς εξηγήσαμε τους κανόνες και τον σκοπό του παιχνιδιού 

και τα αφήσαμε να επιλύσουν το πρόβλημα ακολουθώντας τη δική τους μέθοδο. Καθώς οι μαθητές 

εξοικειώνονταν με το παιχνίδι, είδαμε πολλούς να αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης του 

προβλήματος με σκοπό την επίτευξη του μικρότερου δυνατού χρόνου και επομένως της νίκης. Με 

έκπληξη στην αρχή και με ικανοποίηση στη συνέχεια είδαμε πολλά παιδιά να ανακαλύπτουν τη 

βέλτιστη μέθοδο, τον αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος, την οποία ποτέ δεν είχαν διδαχθεί. 

Παρατηρήσαμε δηλαδή μια αυθεντική διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης, ανακάλυψης του 

αλγορίθμου.  

Η εμπειρία εφαρμογής των παραπάνω δραστηριοτήτων στις τάξεις μας (23ο Δημοτικο Σχολείο 

Καλλιθέας και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου) ήταν ξεκάθαρα θετική ως προς την ανταπόκριση των 

μαθητών και ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών μας στόχων.  Οπωσδήποτε η δική μας εμπειρία 

εφαρμογής δεν αρκεί για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου, αποτελεί όμως μια ισχυρή ένδειξη. Πιστεύουμε ότι απαιτείται περισσότερη μελέτη  και 

μεθοδικότερη αξιολόγηση της εναλλακτικής αυτής πρότασης διδασκαλίας. 

Παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν έχοντας κατά νου  μόνο το μάθημα της 

πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο, πιστεύουμε ότι η μέθοδος  και ο τρόπος προσέγγισης 

παρουσιάζει ενδιαφέρον και για εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Θα μπορούσε επομένως με τις 

κατάλληλες προσαρμογές να εφαρμοστεί και σε άλλα μαθήματα.  

Κυρίως θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μια εναλλακτική προσέγγιση για μαθητές ή 

τμήματα που παρουσιάζουν δυσκολίες. Το παιχνίδι  είναι ο ευκολότερος δρόμος για να πλησιάσει 

κανείς την καρδιά των παιδιών. Πιστεύουμε ότι είναι και ο ευκολότερος δρόμος για να τα φέρει σε 

επαφή με την επιστήμη. 
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Παράρτημα 

Εδώ παραθέτουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες είναι αναρτημένα τα ψηφιακά μας 

παιχνίδια, ώστε να μπορέσετε να τα αξιοποιήσετε: 
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Σ Υ Ν ΟΜΙ ΛΩΝΤ ΑΣ Μ Ε Τ ΗΝ Τ ΕΧΝΗ: Μ ΙΑ ΠΡ Ο ΤΑΣ Η ΔΙ ΔΑΣΚ ΑΛΙ ΑΣ Γ Ι Α  

Ο Υ Σ ΙΑΣ ΤΙ ΚΟΤ ΕΡΗ Μ ΑΘ ΗΣΗ Κ ΑΙ ΕΝ Α Π ΙΟ  ΕΛΚΥ ΣΤ ΙΚΟ  Σ ΧΟΛΕΙΟ  

 

Σοφρά Βασιλική 

   vsofra@yahoo.gr 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ08 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή του φαινόμενου της σχολικής 

διαρροής, της χαμηλής επίδοσης των μαθητών και της ολοένα αυξανόμενης παραβατικής 

συμπεριφοράς των μαθητών και η διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισής του στις σχολικές 

μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της έρευνας είναι 

η ανάδειξη του εν λόγω προβλήματος και η πρόταση για μία συνεργατική διδασκαλία των 

«δύσκολων» μαθημάτων με το μάθημα των Καλλιτεχνικών, ούτως ώστε, αυτά να γίνουν 

ευκολότερα κατανοητά, με μία πιο φιλική και προσιτή προσέγγισή τους μέσα από την τέχνη, 

αλλά, ταυτόχρονα και οι μαθητές να πάρουν έμπνευση για να δημιουργήσουν έργα τέχνης με 

αφορμή τις νέες γνώσεις που λαμβάνουν από τα μαθήματα των διαφόρων γνωστικών πεδίων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία γνωστικών αντικειμένων με τις τέχνες, Ενσωμάτωση των Τεχνών 

στην εκπαίδευση, Εικαστικά, Δημιουργική σκέψη, Κριτική σκέψη  

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας παγκοσμίως έχει  

γύρω από το θέμα της σχολικής διαρροής, της ολοένα αυξανόμενης παραβατικής 

συμπεριφοράς και της χαμηλής επίδοσης των μαθητών στην Δευτεροβάθμια, κυρίως, αλλά και 

στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική και σύνθετη. Συχνά 

συσχετίζεται με τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ως εκ τούτου με την οικονομική 

ανάπτυξη κάθε χώρας. Πέρα όμως από την οικονομική διάσταση του φαινομένου, πρόκειται 

για ένα μείζον κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό ζήτημα.  Θεωρείται ότι πολλά από τα 

προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν αν αυξηθούν οι οικονομικοί πόροι για το εκπαιδευτικό 

σύστημα, και είναι πιθανόν ότι περισσότεροι δάσκαλοι και καθηγητές και καλύτερα κτίρια θα 

βελτίωναν άμεσα τα σχολεία. Παρ’ όλα αυτά, έχει αναγνωριστεί από  πολλούς, εκπαιδευτικούς 

και μη, ότι τα προβλήματα του σχολείου σχετίζονται  όχι τόσο με οικονομικές ή πρακτικές 

δυσκολίες, αλλά με τη συνολική φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία του.  Δύο θα λέγαμε ότι 

είναι τα βασικά προβλήματα σήμερα: η ποσότητα και το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης και 

το υλικό περιβάλλον του σχολείου. 

Καθώς η γνώση αναπτύσσεται, ο όγκος των μαθημάτων στο σχολεί αυξάνεται, με αποτέλεσμα 

το παιδί να μην μπορεί πλέον να το παρακολουθήσει, να χάνει το ενδιαφέρον του γιατί το 

ξεπερνάει. 

Το επίπεδο και οι απαιτήσεις της ύλης είναι στα περισσότερα μαθήματα πολύ υψηλό και 

μοιάζει να προηγείται της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών κατά μία τάξη τουλάχιστον, ή και 

mailto:vsofra@yahoo.gr
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δύο και περισσότερες. Από το νηπιαγωγείο που ξεκινά η γραφή μέχρι το Λύκειο που τα 

μαθηματικά είναι επιπέδου πανεπιστημίου, η εκπαίδευση σε πολλού;ς τομείς είναι πρόωρη, 

με αρνητικά αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα: νοητικό, ψυχικό, σωματικό.  

Οι εργασίες στο σπίτι μειώνουν επί πλέον τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού, αποτελούν έναν 

ακόμη παράγοντα κούρασης, που επιτυγχάνει το αντίθετο από τον σκοπό του σχολείου, που 

είναι η εμπέδωση της μάθησης. Τα παιδιά στερούνται τη χαρά της γνώσης και τη χαρά του 

παιχνιδιού. Στην εφηβεία τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα.  

Ένας άλλος λόγος είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων δεν ενδιαφέρει τα παιδιά, 

καθώς, σχεδόν ποτέ η διαδικασία της μάθησης δεν είναι άμεση και βιωματική, αλλά 

διαμεσολαβημένη (δασκαλοκεντρική) και «ακαδημαϊκή».  

Τις περισσότερες φορές ο τρόπος που γίνεται η διδασκαλία δεν προσφέρει ερεθίσματα και δεν 

προωθεί την αυτενέργεια των μαθητών, ώστε τα παιδιά να εξερευνήσουν μόνα τους το 

αντικείμενο, αλλά τους παρέχει μόνο πληροφορίες προς απομνημόνευση. Σε πολλές 

περιπτώσεις ξεχνούν όσα έχουν διδαχθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (μία ημέρα ή 

ένας χρόνος). 

Η συνεργασία με τους συμμαθητές είναι προσχηματική 

Αλλά και οι χώροι του σύγχρονου σχολείου είναι σχεδιασμένοι με έναν ψυχρά λειτουργικό 

τρόπο, σαν ένα ορθογώνιο κουτί χωρίς διαβαθμίσεις και ποικιλία.  

Για την Ι. Γιαννοπούλου (2019), «τα τελευταία χρόνια το ελληνικό σχολείο, ως σημαντικός 

κοινωνικός θεσμός, υφίσταται μια συνεχή υποτίμηση και απαξίωση, ενώ παράλληλα έχει 

παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού των παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν ευρύ φάσμα 

δυσκολιών με αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς της σωματικής και ψυχικής υγείας, της 

μάθησης και της προσαρμογής τους στο σχολείο. Επιδημιολογικές μελέτες σε διάφορες χώρες 

συγκλίνουν σε ένα ποσοστό 10- 20% παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, 

με συχνότερα την κατάθλιψη, το άγχος, τις διαταραχές προσοχής και συμπεριφοράς, και 

απουσία συμβουλευτικής ή ψυχοκοινωνικής στήριξης στην πλειοψηφία αυτών των παιδιών. 

Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι παράγοντες όπως η σχέση παιδιού - εκπαιδευτικού, 

παιδιού-συνομηλίκων και οικογένειας-σχολικής κοινότητας επηρεάζουν τις πιθανότητες 

ανάπτυξης προβλημάτων συμπεριφοράς».  

2. Ακαδημαϊκή επίδοση 

Πολλές έρευνες έχουν γίνει διερευνώντας τους παράγοντες που εγγυώνται την ακαδημαϊκή 

επίδοση. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων όπως η 

νοημοσύνη, η προσωπικότητα, οι διάφοροι πολιτιστικοί παράγοντες και το κοινωνικό 

περιβάλλον. 

Σχετικά πρόσφατα, σε αυτούς τους παράγοντες προστέθηκε και αυτός της δημιουργικότητας, 

ως νοητικής ικανότητας διακριτής από αυτήν της νοημοσύνης.  

Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι για την ακαδημαϊκή επίδοση απαιτούνται δύο βασικοί 

παράγοντες: Η κριτική σκέψη και η δημιουργική σκέψη.  
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2.1  Κριτική Σέψη και Δημιουργική Σκέψη  

Παρόλο που η Ιστορία της Κριτικής Σκέψης μπορεί να πρωτανιχνευτεί στα χρόνια της Αρχαίας 

Ελλάδας, πρώτος ο John Dewey, φιλόσοφος που θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης Κριτικής 

Σκέψης προσπάθησε να δώσει ένα ορισμό: "Ενεργητική, επίμονη και προσεκτική σκέψη πάνω 

σε κάθε πίστη ή υποτιθέμενη γνώση, υπό το φως των λόγων που το υποστηρίζουν και το 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει". [Active, persistent, and careful consideration of any belief 

or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further 

conclusion to which it tends". (Dewey, 1933)]. Ο Dewey θέτει αρκετή σημασία στην λογική και 

τις συνέπειες της σκέψης. 

Ένας άλλος ορισμός από τον καθηγητή Ennis είναι "Κριτική σκέψη είναι η ορθολογιστική και 

στοχαστική σκέψη επικεντρωμένη στο να αποφασιστεί τι να πιστέψουμε ή να κάνουμε" και η 

δημιουργική σκέψη. Οι ικανότητες για κριτική και δημιουργική σκέψη θεωρούνται 

θεμελιώδεις για τους σπουδαστές (Crane, 1983).  

Η κριτική σκέψη χαρακτηρίζεται ως συγκλίνουσα, ενώ η δημιουργική σκέψη ως αποκλίνουσα. 

Ενώ η κριτική σκέψη αναζητά αξία ή εγκυρότητα σε κάτι το οποίο υπάρχει, η δημιουργική 

σκέψη προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι νέο. Πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει τη σημασία 

της, καθώς πίστευαν στη δύναμη της σκέψης, η οποία θα πρέπει να είναι ο κυριότερος στόχος 

στην εκπαίδευση και ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν την ευθύνη να διδάξουν τους 

σπουδαστές να πηγαίνουν πέραν των απλών νοητικών δραστηριοτήτων και να ανακαλούν ή 

να επανατοποθετούν ιδέες και γεγονότα σε ικανότητες και συνήθειες υψηλότερου επιπέδου, 

κάτι που αφορά την κριτική σκέψη. Από την άλλη, έχει επισημανθεί η σημαντικότητα της 

δημιουργικής σκέψης στην εκπαίδευση, καθώς και το ότι η εκπαιδευτική εμπειρία θα πρέπει 

να δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψει κάποιος το δυναμικό του και να επιτύχει ανώτερα 

επίπεδα δημιουργικής έκφρασης (Anderson, 1990). Αποτελέσματα έρευνας έδειξαν ότι αυτές 

οι δύο δομές (κριτική και δημιουργική σκέψη) δεν συνδέονται στενά και ότι οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να προετοιμάζουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που να παρακινούν  

τη δημιουργική και την κριτική σκέψη ξεχωριστά (Baker, 2001). 

3. Δημιουργικότητα 

Δεν υπάρχει ένας μόνο ορισμός για τη Δημιουργικότητα, παρά το ότι έχει δοθεί μεγάλη 

έμφαση στη δημιουργική προσπάθεια, όσον αφορά τη διαδικασία της, αλλά και όσον αφορά 

το προϊόν της. 

Θεωρητικοί από πολλούς χώρους συμφωνούν ότι ένας ορισμός που θα μπορούσε να 

συμπεριλάβει με πολύ γενικό τρόπο τις επιμέρους απόψεις για τη δημιουργικότητα είναι: Η 

δημιουργικότητα μπορεί να οριστεί σαν την ψυχολογική διαδικασία, η οποία παράγει  

πρωτότυπες και κατάλληλες ιδέες.  

Σχετίζεται με την ικανότητα των ατόμων να σκέφτονται επινοητικά και με φαντασία και να 

πηγαίνουν πέραν των παραδοσιακών δρόμων για τη λύση προβλημάτων. Η δυσκολία η οποία 

έχει παρουσιαστεί είναι στο να προσδιοριστεί το κριτήριο της νεωτερικότητας, καθώς, κατά 

κάποιον τρόπο, κάθε ανθρώπινη δράση μπορεί να θεωρηθεί δημιουργική με την έννοια ότι 

καμία κατάσταση δεν είναι ακριβώς η ίδια με μία προηγούμενη. Οι περισσότεροι ερευνητές 
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προτιμούν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ της «φυσιολογικής» και της δημιουργικής σκέψης, 

ορίζοντας τη δεύτερη ως «παραγωγική» (Wertheimer M. , 1959), «πλευρική» (De Bono, 1970), 

και «αποκλίνουσα» σκέψη (Guilford, J.P., 1975. Runco, 1995).  

Ο G.Wallas στο βιβλίο του Η Τέχνη της Σκέψης (1926), παρουσίασε ένα από τα πρώτα μοντέλα 

της δημιουργικής διαδικασίας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι δημιουργικές ενοράσεις 

εξηγούνται από μία διαδικασία πέντε σταδίων:  

α) προετοιμασία (κατά το οποίο ένα άτομο εστιάζεται σε ένα πρόβλημα και εξερευνεί τις 

διαστάσεις του),  

β) εκκόλαψη (το πρόβλημα εσωτερικοποιείται από το ασυνείδητο),  

γ) γνωστοποίηση (το δημιουργικό άτομο έχει ένα «αίσθημα» ότι βρίσκεται προς τη λύση του 

προβλήματος),  

δ) διαφώτιση ή ενόραση (η δημιουργική ιδέα εκρήγνυται από την ασυνείδητη επεξεργασία 

της, και  

ε) επαλήθευση (όπου η ιδέα επιβεβαιώνεται συνειδητά, υιοθετείται και εφαρμόζεται).  

Αυτό το μοντέλο του Wallas, δέχθηκε διάφορες κριτικές και ακολούθησαν παρεμφερείς 

προτάσεις που στηρίζονταν σε αυτό.  

Η ψυχομετρική θεωρία του (Guilford J. P., 1956), η θεωρία gestalt του (Wertheimer M. , 1959), 

οι συσχετιστικές θεωρίες των (Mednick, 1962) και (Eysenck H. , 1995), οι κοινωνικο – 

ψυχολογικές θεωρίες των (Campbell, 1960), η Δαρβινική θεωρία, και της (Amabile, 1983), η 

επενδυτική θεωρία των (Sternberg R. &., 1995), και η γνωστική θεωρία του (Martindale, 1978), 

αποτελούν κάποιες τις κυριότερες θεωρίες της δημιουργικότητας.  

4. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Η σχολή του Dewey και των άλλων εκπροσώπων της Νέας Αγωγής, εισηγήθηκαν  και 

εφάρμοσαν την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία για δύο βασικούς λόγους: 

«διότι προωθούσε την κοινωνικοποίηση του ατόµου και τον εκδηµοκρατισµό της κοινωνίας 

και, διότι εξασφάλιζε  µε αυθεντικό τρόπο συνθήκες βιωµατικής  µάθησης, την οποία 

θεωρούσαν ως τη µόνη αξιόλογη µορφή µάθησης» (Καµαρινού 2000, 24). 

∆εύτερη  µεγάλη σχολή θεωρητικής στήριξης της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι 

η κοινωνική ψυχολογία, η οποία διαπιστώνει ότι, για να ξεπερασθούν οι κοινωνικές 

προκαταλήψεις και επιθέσεις προς τους  «διαφορετικούς», όπως είναι οι αλλοδαποί, οι 

έγχρωµοι και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, είναι ανάγκη από πολύ νωρίς να εξασφαλισθούν 

συνθήκες φυσικής και ισότιµης αλληλεπικοινωνίας  µαζί τους. Πρωτοπόρος αυτής της 

θεωρητικής  κατεύθυνσης υπήρξε ο G. Allport (1954,1979) και συνεχιστές του όσοι 

προσπαθούν σήµερα να εντάξουν οµαλά και δηµιουργικά την κάθε λογής ανοµοιογένεια του 

µαθητικού δυναµικού  µε τη βοήθεια οµαδο-συνεργατικών σχηµάτων οργάνωσης της σχολικής 

ζωής. 

Τρίτη κατά χρονική σειρά σχολή στήριξης στο οµαδοσυνεργατικό κίνηµα αποτελεί ο κλάδος 

της κοινωνικής ψυχολογίας που ασχολείται µε τη δυναµική των οµάδων (group dynamics) και 

µελετά την πορεία ανάπτυξης της οµάδας, τις δοµές της, τις επιπτώσεις της οµάδας στα  µέλη 
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της και, τέλος, τη συµπεριφορά της οµάδας έναντι άλλων οµάδων. Πρωτοπόρος στον τοµέα 

αυτόν υπήρξε ο Κ. Lewin (1951) και σύγχρονοι εκπρόσωποι οι Johnson και Johnson (1994).  

Τέλος, µια τέταρτη σχολή στήριξης στο οµαδοσυνεργατικό κίνηµα αποτελεί η ψυχολογία της 

γνωστικής ανάπτυξης και κυρίως εκείνο το τµήµα της, που έχει έντονους επιστηµολογικούς 

προβληµατισµούς για τη φύση της γνώσης και, βεβαίως, για τις συνθήκες και τις διαδικασίες 

της  µάθησης και της ανάπτυξης. Κύριοι εκπρόσωποι αυτής της κατεύθυνσης, που είναι γνωστή 

ως (κοινωνικός) εποικοδοµητισµός (social constractivism), θεωρούνται οι J. Piaget και L. 

Vygotsky. 

5. Ενσωμάτηση των τεχνών στην εκπαίδευση  

Για την αντιμετώπιση των ερευνητικών ερωτημάτων προτείνεται η «Ενσωμάτωση της Τέχνης 

στην Εκπαίδευση»  

Η ενσωμάτωση της Τέχνης (Arts integration) στην εκπαίδευση είναι μία διδακτική στρατηγική 

βασισμένη στην έρευνα και έχει χρησιμοποιηθεί σε αίθουσες διδασκαλίας για περισσότερα 

από 30 χρόνια. Στηρίζεται σε στέρεα παιδαγωγική προσέγγιση και αμέτρητες μελέτες έχουν 

υποστηρίξει την αποτελεσματικότητά της. Είναι η προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης, όπου 

τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται και αξιολογούνται μέσω της τέχνης. Είναι ένα 

μονοπάτι σύνδεσης πρόσβασης και διδασκαλίας κάθε μαθητή και ενισχύει τους 

εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Πολύχρονες έρευνητικές μελέτες, έχουν 

δείξει ότι η ανάπτυξη συνεργασίας των εκπαιδευτικών των διαφόρων αντικειμένων με τους 

εκπαιδευτικούς των τεχνών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μαθημάτων μέσω των 

τεχνών μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας και να αυξήσει τη συμμετοχή των 

μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. (Miller & Bogatova, 2019). Η Ενσωμάτωση των Τεχνών 

έχει πολλές αποτελέσματα και μπορεί να επιρρεάσει την επίτευξη των μαθητών, την επιτυχία 

των εκπαιδευτικών και κοινωνικά την πολιτιστική συνειδητοποίηση.  

Υφαίνοντας τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά των μαθητών στα βασικά 

ακαδημαϊκά μαθήματα, η ενσωμάτωση της τέχνης επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν 

ιδιοκτησία και υπερηφάνεια για τον τρόπο που η δική τους μάθηση δεν επηρεάζει μόνον τους 

ίδιους, αλλά και τους επιγόνους τους (Delisio, 2005). Αυτός ο τρόπος μάθησης δημιουργεί 

φιλοδοξία στους μαθητές να μάθουν περισσότερο και βαθύτερα γύρω από ένα αντικείμενο 

(Strand, 2006), κάτι που κάνει την πληροφορία γεμάτη νόημα γι’ αυτούς.  

Επί πλέον με το να γίνονται πιο ευαίσθητοι και συνειδητοί πολιτιστικά οι μαθητές 

ενθαρρύνονται μέσα στην κοινότητά τους με το να μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες. Τέλος, 

έχει σημειωθεί ότι η ενσωμάτωση της τέχνης είναι μία καλή μέθοδος για προσελκυσθεί η 

υποστήριξη των γονέων στις ανάγκες των παιδιών τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μαθητές 

μαθαίνουν και τα ακαδημαϊκά αντικείμενα και την υψηλού βαθμού καλλιτεχνική διεργασία, η 

οποία περιλαμβάνεται στο θέμα. (Rabkin et. Al., 2006). Αυτός ο τύπος μάθησης οδηγεί σε 

αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες, μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και καλύτερες γνωστικές 

δεξιότητες. (Gullatt, 2008, Ruppert, (2006) and Burnaford, G., et al. (2001). Στην Α/θμια 

εκπαίδευση η αξιοποίηση αυτής της τεχνικής είναι κρίσιμη για μία αρχή στην εκπαίδευση, 

όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν την επίδοσή τους, καθώς και να 

αυξήσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα 
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ενθαρρύνονται στην αυτό-εξερεύνηση μέσα από την πολιτιστική και κοινωνική συνείδηση 

Lajevic L.(2013). Επίσης, αυξάνει τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή, τη δέσμευση δασκάλου – 

μαθητή, την ενίσχυση της προσοχής, τη δημιουργική λύση προβλημάτων και την αντίληψη των 

μαθητών για τα γνωστικά αντικείμενα στους διάφορους κλάδους. (Blum, 2005). 

Οι εκπαιδευτικοί των ακαδημαϊκών μαθημάτων είναι θεμελιώδες να συνεργάζονται με τους 

εκπαιδευτικούς της τέχνης, οι οποίοι είναι υψηλά εφοδιασμένοι και πιστοποιημένοι από την 

πολιτεία να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του καλλιτεχνικού στοιχείου. Από την άλλη , οι 

εκπαιδευτικοί της τέχνης μπορούν να αντλήσουν θέματα από τα ακαδημαϊκά μαθήματα, για 

να δώσουν βάθος και ολοκλήρωση στο έργο των μαθητών. Αυτό το πρόγραμμα, μπορεί να 

αποτελέσει κατευθυντήρια γραμμή για τη δημιουργία επιτυχημένων και ελκυστικών 

μαθημάτων ολοκληρωμένων τεχνών. (Gullatt, 2008, Mishook et. al., 2006, Rabkin et. Al., 2004 

and Goldberg et. al, (2005). 

5.1 Εκτελεστικές λειτουργίες και ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση 

Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η ενσωμάτωση των τεχνών έχει θετική επίδραση στις εκτελεστικές 

λειτουργίες. Αυτές είναι ένα σύνολο νοητικών ικανοτήτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η 

μνήμη εργασίας, η ελαστική σκέψη και ο αυτοέλεγχος. Αυτές τις ικανότητες τις 

χρησιμοποιούμε καθημερινά για να μάθουμε, να εργαστούμε, και να διεξάγουμε την 

καθημερινή ζωή. Προβλήματα στην εκτελεστική λειτουργία μπορεί, μεταξύ άλλων, να κάνουν 

δύσκολη τη συγκέντρωση, το να ακολουθήσουμε οδηγίες, καθώς και να διαχειριστούμε τα 

συναισθήματά μας. Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ADHD) είναι 

πρόβλημα με την εκτελεστική λειτουργία.  

Ο προμετωπικός φλοιός και οι εκτελεστικές λειτουργίες (Efs) είναι οι πρώτες περιοχές του 

εγκεφάλου και οι νοητικές λειτουργίες που υποφέρουν, και υποφέρουν δυσανάλογα, αν είσαι 

λυπημένος (von Hecker & Meiser, 2000), πιεσμένος (Arnsten, 1998), μόνος (Cacioppo & Patrick, 

2008), μη σωματικά υγιής (Hillman, Erickson & Kramer, 2008).  Επομένως τα προγράμματα που 

θα βελτιώσουν επιτυχώς τις εκτελεστικές λειτουργίες των παιδιών είναι εκείνα που βοηθούν 

στη μείωση του άγχους των παιδιών, αυξάνοντας τη χαρά τους, βοηθώντας τα να αισθάνονται 

ότι ανήκουν και ότι οι άλλοι είναι εκεί γι’ αυτά, βελιώνοντας έτσι και τη σωματική τους υγεία. 

Η ενσωμάτωση των τεχνών στο αναλυτικό πρόγραμμα, είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα.  
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Εικόνα 5: Θετική επίδραση του προγράμματος της Ενσωμάτωσης της Τέχνης στις Εκτελεστικές Λειτουργίες  

 

6. Εξατομικευμένη μάθηση (personalized learning) 

Με τον όρο Εξατομικευμένη Μάθηση (personalized learning) αναφερόμαστε στη μάθηση που 

ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητευόμενων, 

λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά, χαρίσματα, ταλέντα, τις δεξιότητες , 

κλίσεις και επιθυμίες τους. 

Εντατικές έρευνες της νευροεπιστήμης και κλάδων της Ψυχολογίας επιβεβαιώνουν με τα 

πορίσματά τους, τους διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης, αφομοίωσης, δόμησης και 

επαναχρησιμοποίησης της παρεχόμενης πληροφορίας και γνώσης από τους μαθητές. Η 

Διαφορετικότητα λοιπόν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.  

Πόσο όμως αυτή αναγνωρίζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία; Μετά τη θεωρία του Howard 

Gardner (καθηγητής Γνωστικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Harvard), για την 

πολλαπλή νοημοσύνη, αναπτύχθηκε έντονο ενδιαφέρον για τη διάγνωση του τρόπου με τον 

οποίο μαθαίνει κάθε μαθητής. Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να γνωρίσει από την αρχή 

τα διαφορετικά στυλ μάθησης και προτιμήσεις των μαθητών του.  
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7. Η Έρευνα 

Με αφορμή ένα θέμα ή θεματική ενότητα από ένα οποιοδήποτε μάθημα του ΑΠ, μετά από 

συνεργασία των εκπαιδευτικών  του μαθήματος των Εικαστικών  και  του  άλλου μαθήματος ,  

ο μαθητής  θα  προσπαθήσει  να  εργαστεί προσεγγίζοντάς  το  θέμα  ως  προς  τη  γνώση,  αλλά  

και  ως  προς  την  καλλιτεχνική  του  απόδοση,  μέσα  στη  διδακτική ώρα  του  κάθε μαθήματος 

,  αντιστοίχως.   Παίρνοντας  έμπνευση  από  τη  διδαχθείσα  έννοια  θα  πρέπει  να  αναζητήσει  

τρόπους  να την αποδώσει με ελεύθερο και δημιουργικό τρόπο.  

Ο στόχος  είναι  η  καλλιτεχνική, δημιουργική διαδικασία  να  γίνει  μοχλός  μάθησης   των  

διαφόρων  γνωστικών αντικειμένων  και  κίνητρο  μεγαλύτερης  και πιο ευχάριστης εμπλοκής  

των  μαθητών  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία ,  με  αμφίδρομη  αλληλεπίδραση  και  οφέλη 

και για τα δύο μαθήματα, καλλιτεχνικά ή ακαδημαϊκά.  

 

 

Εικόνα 2: Η αλληλεπίδραση του μαθήματος τω Εικαστικών με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα  

7.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η ερευνητική περιοχή βρίσκεται στον Δήμο Ν. Σμύρνης. Εφαρμόστηκε στο Πρότυπο Γυμνάσιο 

Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, και διεξήχθησαν δύο έρευνες συνεργασίας μαθημάτων με το 

μάθημα των εικαστικών. Η πρώτη έγινε σε συνεργασία με το μάθημα της Οδύσσειας σε 

εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα. Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί κ. Χ. Παπαδάκη, 

εικαστικός και η κ. Σ. Ζάγκου, φιλόλογος. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 25 μαθητές και από τις 

τρεις τάξεις του Γυμνασίου και έλαβε χώρα κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017. 
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Εικόνα 3: Συνεργασία των Εικαστικών με το μάθημα της Οδύσσειας 

 

Η δεύτερη έγινε σε συνεργασία με το μάθημα της Βιολογίας. Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί 

κ. Χ. Παπαδάκη, εικαστικός και η κ. Χ. Αγγελίδου, χημικός. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 26 

μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και έλαβε χώρα το σχολικό έτος 2019 – 2019. 

       

Εικόνες 4 και 5: Συνεργασία των Εικαστικών με το μάθημα της Βιολογίας  

Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2016 και είχε διάρκεια περίπου 70 ώρες. Συνολικά πήραν 

μέρος 40 παιδιά, που αποτέλεσαν τις δύο ισάριθμες ερευνητικές ομάδες.  

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι επιτεύχθησαν όλα τα αναμενόμενα 

οφέλη: 
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• Καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου  

• Παρότρυνση για ευρύτερη διερεύνηση του θέματος 

• Ευχάριστος τρόπος προσέγγισης δυσνόητων εννοιών 

• Καλλιέργεια της φαντασίας 

• Καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών 

• Μεγαλύτερη δέσμευση του μαθητή με τη μασιακή διαδικασία 

• Βιωματική, εμπειρική διαδικασία μάθησης 

• Κινητοποίηση όλων των νοητικών διεργασιών 

• Προσωπική έκφραση πάνω σε ένα θέμα 

• Αίσθημα ικανοποίησης και ανάπτυξη αυτοπεποίθησης 

• Ενεργοποίηση της κριτικής (συγκλίνουσας) και της δημιουργικής (αποκλίνουσας) 

σκέψης. 

• Οι μαθητές έλαβαν παράδειγμα συνεργασίας από τους εκπαιδευτικούς  

• Ολιστική προσέγγιση της γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας.  

Στο σχολείο του 21ου αιώνα, όπου τα ζητούμενα είναι η Διαθεματική και Διεπιστημονική 

Εκπαίδευση, η Εξατομικευμένη Μάθηση, η Ομαδο – συνεργατική Διδασκαλία και η Βιωματική 

Μάθηση, επιτυχγάνονται στο μέγιστο με τη συνεργασία των γνωστικών αντικειμένων με το 

μάθημα των Εικαστικών, καθώς, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη «Η Τέχνη είναι Επιστήμη, επειδή 

ασχολείται με την ουσία του πράγματος, το μόνιμο και το «καθολικό».  
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι μία πρόταση διδασκαλίας με συνεργασία μεταξύ 

των ειδικοτήτων της Φυσικής Αγωγής και των Εικαστικών σε ένα κοινό αντικείμενο, στο 

πλαίσιο της Διαθεματικής και Διεπιστημονικής Προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, 

της Εξατομικευμένης μάθησης, της Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της Βιωματικής 

μάθησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συνεργατική διδασκαλία στα δύο αντικείμενα και 

διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των ως άνω προσεγγίσεων ως μία αποτελεσματική και 

ελκυστική για τους μαθητές διαδικασία μάθησης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικότητα, Διεπιστημονικότητα, εξατομικευμένη μάθηση, βιωματική 

μάθηση, συνεργασία, παραδοσιακό παιχνίδι,  εικαστική παρέμβαση,  

1. Εισαγωγή 

Μια σειρά από λόγους συνηγορούν υπέρ της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας σε ομάδες ή σε 

επίπεδο τάξεων. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί, 

επιστημολογικοί, καθώς και παιδαγωγικοί – διδακτικοί.  Η συνεργασία μεταξύ των μαθημάτων 

της Φυσικής Αγωγής και των Εικαστικών στόχους έχει οι μαθητές να γνωρίσουν την παράδοση 

μέσα από έθιμα που χρησιμοποιούν την κίνηση και την εικαστική παρέμβαση, να βελτιώσουν 

την κιναισθητική τους αντίληψη και να αποκτήσουν μεταγνώση αποτυπώνοντας εικαστικά την 

κινητική τους εμπειρία, κερδίζοντας γνώσεις, δεξιότητες, κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς και 

οικολογική συνείδηση μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες.  

Ποια είναι, όμως, η έννοια του όρου Κίνηση και ποια είναι η λειτουργία της; Πώς  

αναπαριστάται η κίνηση πάνω σε μία δισδιάστατη επιφάνεια;  

Η κίνηση συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση γνώσης για τον κόσμο. Ασκεί την εντονότερη 

δυνατή οπτική επίδραση επί της προσοχής (η δύναμη των κινούμενων εικόνων, έναντι των 

στατικών). Και αυτό γιατί η κίνηση υπονοεί κάποια αλλαγή στις συνθήκες του περιβάλλοντος 

και η αλλαγή αυτή είναι πιθανόν να απαιτεί αντίδραση, καθώς μπορεί να σημαίνει κίνδυνο, 

την εμφάνιση κάποιου φίλου ή μιας επιθυμητής λείας. Και μια και η αίσθηση της όρασης 

αναπτύχθηκε ως όργανο επιβίωσης, ο τρόπος λειτουργίας της είναι συντονισμένος με τον 

mailto:vsofra@yahoo.gr
mailto:esamou@gmail.com
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σκοπό που υπηρετεί. (Arnheim R., 1999). Ο εγκέφαλος έχει αφιερώσει ολόκληρη ομάδα 

περιοχών και ένα εξειδικευμένο σύστημα επεξεργασίας για την ανάλυσή της (Zeki S., 2002) 

Ο Χρόνος είναι η διάσταση που παρεμβαίνει σε ένα οπτικό γεγονός με κίνηση.  

Η κατ’ εξοχήν μορφή τέχνης που βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην κίνηση είναι ο χορός.  

 

3. Κιναισθητική Αντίληψη 

Η οπτική εμπειρία της κίνησης οφείλεται σε τρεις παράγοντες: Τη Φυσική Κίνηση, την Οπτική 

Κίνηση και την Αντιληπτική Κίνηση. 

Όταν παρατηρώ μία κάμπια που έρπει, αυτή η αντίληψη της κίνησης είναι φυσική κίνηση. Σε 

αυτή την περίπτωση όμως, τα μάτια μένουν ακίνητα ακολουθώντας την κίνηση της κάμπιας, η 

οποία κινείται σε σχέση με το περιβάλλον της στο οποίο ανήκω κι εγώ ως παρατηρητής. Η 

φυσική κίνηση μπορεί να καταγραφή και ως οπτική ακινησία. Όταν όμως παρατηρώ έναν 

ακίνητο πίνακα, τα μάτια μου περιστρέφονται σε όλα τα σημεία του πίνακα, οπότε έχουμε 

οπτική κίνηση. 

Ο ισχυρότερος παράγων που αντισταθμίζει μια τέτοια εισροή παραπλανητικών στοιχείων είναι 

η κιναισθητική αντίληψη. Κάθε κίνηση με τα μάτια, το κεφάλι ή το σώμα αναφέρεται στο 

αισθητηριακό κινητικό κέντρο του εγκεφάλου. Η ανάδραση απ’ αυτές τις κινητικές διαδικασίες 

επηρεάζει την οπτική αντίληψη (Arnheim R .1999).  

Ο Karl Duncker επισήμανε ότι στο οπτικό πεδίο τα αντικείμενα γίνονται ορατά κάτω από μία 

ιεραρχική σχέση εξάρτησης. Εντελώς ξέχωρα από την κίνηση, η αυθόρμητη οργάνωση του 

οπτικού πεδίου αναθέτει σε ορισμένα αντικείμενα το ρόλο του πλαισίου από το οποίο άλλα 

αντικείμενα φαίνονται να εξαρτώνται. Το πεδίο αντιπροσωπεύει μία σύνθετη ιεραρχία τέτοιων 

εξαρτήσεων. Το δωμάτιο χρησιμοποιείται ως πλαίσιο για το τραπέζι, το τραπέζι για το μπολ 

των φρούτων, το μπολ των φρούτων για τα μήλα. Ο κανόνας του Duncker υποδεικνύει ότι στην 

κινητική μετατόπιση το πλαίσιο τείνει να γίνει αντιληπτό ως ακίνητο, ενώ το εξαρτώμενο 

αντικείμενο ως κινούμενο.  

Ο Duncker και μετέπειτα η Erika Oppenheimer προσδιόρισαν ορισμένους από τους παράγοντες 

που παράγουν εξάρτηση. Η «μορφή» τείνει να κινείται ενώ το «φόντο» τείνει να μένει ακίνητο. 

Άλλος παράγων είναι το ευμετάβλητο. Αν ένα αντικείμενο αλλάζει σχήμα και μέγεθος ενώ το 

άλλο παραμένει αμετάβλητο, όπως μία γραμμή που μεγαλώνει βγαίνοντας από ένα 

τετράγωνο. Η γραμμή φαίνεται να κινείται πέρα από το τετράγωνο, αντί να συμβαίνει το 

αντίθετο. Επίσης το μέγεθος είναι ένας άλλος παράγων. Όταν δύο αντικείμενα βρίσκονται το 

ένα κοντά στο άλλο, είτε πλευρικά είτε σε υπέρθεση, το μικρότερο να μοιάζει να κινείται. 

Επίσης η ένταση παίζει κάποιο ρόλο. Το αμυδρότερο αντικείμενο φαίνεται σαν εξαρτώμενο 

από το φωτεινότερο και φαίνεται αυτό το κινείται όταν λαμβάνει χώρα κάποια μετατόπιση και 

το φωτεινότερο εμφανίζεται ως ακίνητο. Επίσης, ο ίδιος ο παρατηρητής δρα ως πλαίσιο 

αναφοράς, δηλαδή φόντο και ως εκ τούτου, ακίνητο. Η αλληλενέργεια των διαφόρων 

παραγόντων προσδιορίζει την τελική αντιληπτική εντύπωση. Αυτό είναι η αντιληπτική κίνηση 

(Arnheim, R. 1999) 
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3. Κίνηση και τέχνη 

Οι καλλιτέχνες αναζήτησαν τρόπους απόδοσης της κίνησης στα έργα τους και με αυτόν τον 

τρόπο, παρατήρησαν πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την κίνηση, ακόμη και σε μία ακίνητη 

επιφάνεια, όπως είναι ο καμβάς. 

Η οπτική κίνηση εξαρτάται από τα υπόλοιπα στοιχεία και τις αρχές της τέχνης: Ο Ρυθμός, η 

Γραμμή, το Χρώμα, η Ισορροπία, ο Χώρος είναι κάποια στοιχεία και ο τρόπος χρησιμοποίησής 

τους προκειμένου να αποδοθεί οπτικά η κίνηση, αποτελεί τις αρχές της τέχνης που μπορούν 

να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη της εντύπωσης της κίνησης σε έναν πίνακα. Τα 

στοιχεία αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα μόνο σημείο ή σε ολόκληρη τη σύνθεση. 

(Arnheim, R. 1999). 

3.1  Ο Ρυθμός 

 Στις τέχνες ο ρυθμός συνδέεται στενότερα με τη μουσική και τον χορό.  

Στη μουσική ρυθμός είναι μία νότα που επαναμβάνεται στο χρόνο. Στα εικαστικά (οπτικός 

ρυθμός), είναι η επανάληψη ενός σχήματος, μίας γραμμής, ενός χρώματος, ή κάθε άλλου 

οπτικού στοιχείου. Το επαναλαμβανόμενο στοιχείο αναφέρεται ως μοτίβο. Για να 

δημιουργηθεί κίνηση μέσω του ρυθμού σε ένα έργο τέχνης, θα πρέπει να υπάρχει ένα 

μοτίβο. Το μοτίβο μπορεί να είναι κανονικό ή ακανόνιστο. Ο ακανόνιστος ρυθμός μοιάζει με 

φυσικός (τα δέντρα σε ένα δάσος). Ο κανονικός ρυθμός μοιάζει οργανωμένος και πρόθεση 

(οι λάμπες του δρόμου). Το μοτίβο λειτουργεί σαν οδηγός μέσα στη σύνθεση, καθώς 

αναγκάζει τα μάτια να κινούνται από το ένα στο άλλο.  Ο ρυθμός ρυθμίζεται από την 

απόσταση μεταξύ των μοτίβων ή την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα μάτια μας μέσα στη 

σύνθεση. 

 

 

Εικόνα 6: Marcel Duchamp, «Γυμνό που κατεβαίνει τη σκάλα» 
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Εικόνα 2: Giacomo Balla, 1912, «Ο δυναμισμός ενός σκύλου με λουρί» 

 

Στις εικόνες 1 και 2 οι επαναλαμβανόμενες γραμμές, σχήματα και στοιχεία, δίνουν έναν ρυθμό 

που δηιουργεί την αντίληψη της κίνησης. 

3.2 Η Γραμμή 

Οι γραμμές μπορεί να είναι στατικές οι δυναμικές. Οι ευθείες γραμμές, κάθετες ή οριζόντιες 

μοιάζουν στέρεες και σταθερές (κτίρια).  

Οι δυναμικές γραμμές υπονοούν κίνηση. Είναι οι διαγώνιες ως προς τις άκρες του επιπέδου 

της εικόνας, μπορεί να δημιουργούν ζικ – ζακ ή να είναι καμπύλες. Οι διαγώνιες μπορούν να 

υποβάλλουν την αίσθηση πτώσης, κλίσης, ενέργειας, δραματικότητας, αβεβαιότητας. Οι 

καμπύλες ή οι κυματοειδείς γραμμές δεν έχουν σταθερή κατεύθυνση ή κίνηση. Καμπύλες 

μπορεί να είναι μια σειρά από γρήγορες χειρονομιακές γραμμές. Οι χειρονομιακές γραμμές 

μπορούν να έχουν μιαν αίσθηση έντασης ή δραματικότητας. (Βακαλό Ε. -Γ., 1988) 

Οι γραμμές μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν κίνηση με έναν διαφορετικό τρόπο. Μία 

σχεδιασμένη γραμμή είναι πράγματι το μονοπάτι. Στην τέχνη μία γραμμή ορίζεται ως ένα 

κινούμενο σημείο. Τα σημεία που μία γραμμή ξεκινά και τελειώνει αποκαλύπτουν αυτή τη 

μοναδική έννοια της γραμμής για να σχεδιάσουν το μονοπάτι που παίρνει κάτι μέσα στον 

πίνακα.  
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Εικόνα 3: Στην εικόνα ο ήρωας του καράτε φαίνεται ότι κινείται προς τα πάνω και δεξιά 

Οι πιο ειδικές πλευρές της κίνησης, όπως η κατεύθνση και η ταχύτητα, γίνονται επίσης 

αντιληπτές σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στο οπτικό πεδίο. Φαίνεται πως είναι 

δομηκά απλούστερο για μία γραμμή να γίνει αντιληπτή σα να κιντείται προς την κατεύθυνση 

της δικής της προέκτασης, παρά σε ορθή γωνία προς αυτήν. Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται 

ή από τον τρόπο που σχηματίζεται, η γραμμή υλοποιεί την έννοια της κίνησης και της 

κατεύθυνσης. Αντίθετα από το στατικό σημείο, η γραμμή μετατρέπει το στατικό σε δυναμικό 

Είναι το αντίθετο του σημείου (W. Kandinsky, 1926, 1079) 

3.3. Το Χρώμα 

Ακριβώς όπως οι δυναμικές γραμμές προσθέτουν κίνηση σε ένα κατά τα άλλα ακίνητο έργο 

τέχνης, η δυναμική χρήση του χρώματος μπορεί επίσης να ενισχύσει το αίσθημα της κίνησης. 

Όπως οι μουσικές νότες, οι «χρωματικές νότες» περιγράφονται μερικές φορές είτε ως υψηλές 

είτε ως χαμηλές. Ένα χρώμα υψηλής αξίας είναι και φωτεινό σε τόνο και δυνατό σε χρώμα 

(ένταση). Αντιθέτως, ένα χρώμα χαμηλής αξίας είναι και σκοτεινό και θαμπό. Η παράθεση σε 

υψηλή αντίθεση αυτών των τύπων χρώματος είναι πιο δυνατή και πιο θορυβώδης από μια 

εικόνα ήπιας διαβάθμισης. 

Η παρακάτω εικόνα αντιπαραθέτει χρώματα υψηλής και χαμηλής αξίας. Τα χρώματα και οι 

δυναμικές γραμμές συνεργάζονται για να προσδώσουν μιαν αίσθηση κίνησης. 
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Εικόνα 4: A. Matisse La danse, 1910  

Στην εικόνα 4 οι φιγούρες είναι σχεδιασμένες με καμπύλες γραμμές, ενώ όλες μαζί βρίσκονται 

πάνω σε κύκλο και σχηματίζουν μία κλειστή καμπύλη με τα ενωμένα χέρια τους. Το φόντο 

χωρίζεται σε δύο μέρη επίσης με καμπύλες. Οι επαναλαμβανόμενες όμοιες φιγούρες 

δημιουργούν έναν ρυθμό στη σύνθεση. Τα χρώματα των φιγούρων είναι θερμά και τα ίδια σε 

όλες, σε αντίθεση με αυτά του φόντου που είναι ψυχρά, προκειμένου να τονιστεί η αίσθηση 

της περιστροφικής κίνησης. Οι δύο φιγούρες στο κέντρο κάτω και αριστερά βρίσκονται σε 

διαγώνια διάταξη, που επιτείνει την αντίληψη της κίνησης, σε απόλυτη εναρμόνιση με τον 

τίτλο του έργου «χορός». Η κίνηση μπορεί να τείνει είτε προς τη μία, είτε προς την άλλη 

κατεύθυνση. 

3.4 Η Υποδηλούμενη κίνηση (δυναμική) 

 Ίσως ο καλύτερος και ο πιο άμεσος τρόπος για να δείξουμε την κίνηση σε ένα έργο τέχνης 

είναι να μελετήσουμε προσεκτικά πώς αλλάζουν τα πράγματα στην κίνηση. Για παράδειγμα, 

πώς αλλάζει ένα πρόσωπο όταν περπατά μπροστά από ένα στατικό αντικείμενο; Ή πώς 

εμφανίζεται κάποιος που τρέχει μπροστά από κάποιον που περπατά; Αλλάζοντας το σημείο 

ισορροπίας και την πόζα ενός προσώπου ο καλλιτέχνης μπορεί να εκφράσει μια στατική 

ακίνητη φιγούρα ή την κίνηση κάποιου άλλου.  
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Εικόνα 5: J.S. Sargent, Ισπανίδα χορεύτρια 

Στην εικόνα 5 εμφανίζεται η φιγούρα μιας χορεύτριας σε πρώτο πλάνο, ενώ σε δεύτερο πλάνο, 

υπάρχει μία σειρά από μουσικούς που παίζουν τα όργανα. Η φιγούρα της χορεύτριας έχει 

διαγώνια κλίση, η οποία επιτείνεται και από τη σκιά στον τοίχο απέναντι από τον θεατή. Η 

γραμμή στον τοίχο που  χωρίζει το φως από το σκοτεινότερο σημείο συνεχίζεται στην πτυχή 

του φορέματος της χορεύτριας. Το ένα χέρι της βρίσκεται σε ακολουθία με τη διαγώνια του 

κορμού της, ενώ το άλλο σε αντίθετη διαγώνια με το σώμα της. Είναι αυτονόητο ότι χορεύει, 

γιατί η στάση της είναι απολύτως αφύσικη για να είναι ακίνητη. Αν δεν χορεύει, θα πέσει. Οι 

μουσικοί ενσωματωμένοι στο φόντο βρίσκονται παρατεταγμένοι πάνω σε οριζόντια γραμμή, 

υποδηλώνοντας τη σταθερή τους κατάσταση σε σχέση με αυτή της χορεύτριας. Όλοι μαζί 

εμπεριέχονται σε μία μεγάλη φρίζα σκοτεινή που βρίσκεται στην οριζόντια, σε αντίθεση με τη 

χορεύτρια που έχει πέσει όλο το φως του πίνακα στο φόρεμα, τα χέρια και το πρόσωπό της. 

Δεξιά υπάρχουν κάποιες γυναικείες φιγούρες που είναι καθιστές μεν, οι κινήσεις όμως των 

χεριών τους φανερώνουν ότι κινούνται πάνω στα καθίσματά τους. Ο καλλιτέχνης έχει 

καταφέρει να μας μεταφέρει αριστοτεχνικά το κλίμα της αίθουσας, διατυπώνοντας με 

σαφήνεια και ακρίβεια τις κινήσεις των ανθρώπων.. 

  

3.5 Op Art– Ψευδαισθησιακή κίνηση 

 Κάποιοι καλλιτέχνες φέρνουν τη σύνθεση της κίνησης σε νέο επίπεδο στα μέσα του 20ου 

αιώνα με την ανάπτυξη της Op Art, συντομογραφία του Optical Art, Οπτική Τέχνη. 

 Η οπτική τέχνη στηρίζεται στη θεωρία Gestalt κατά την οποία η οπτική αντίληψη 

προσεγγίζεται από φαινομενολογική άποψη. Η φράση – κλειδί για την αντίληψη, από την 

άποψη της Gestalt είναι ότι «το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών», με 

συνεπακόλουθο η προσπάθεια διαχωρισμού της αντίληψης στα στοιχειακά της μέρη να είναι 

μάταιη. Μία μουσική σύνθεση είναι κάτι παραπάνω από τις νότες από τις οποίες συνίσταται. 
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Θα μπορούσε κανείς να διαμορφώσει μία μελωδία σε ένα κλειδί υψηλότερο ή χαμηλότερο, να 

μην κρατήσει καμιά από τις αρχικές νότες (στοιχεία) κι ωστόσο να διασωθεί η μελωδία. Ο 

εγκέφαλος έχει την τάση να οργανώνει τις μορφές. Οι επί του φλοιού του εγκεφάλου δράσεις 

που λειτουργούν ως υπόστρωμα της αντίληψης θεωρούνται ως «πεδία δυνάμεων», δυνάμεων 

υποθετικών, περίπου όπως τις μαγνητικές γραμμές που περιβάλλουν ένα μαγνήτη. (Weintraub 

& Walker, 1966). H Gestalt περιλαμβάνει ορισμένες αρχές, οι οποίες διέπουν την οπτική 

οργάνωση, όπως «ο νόμος της καλής μορφής» ή της «σωστής διαμόρφωσης», όπου πρόκειται 

για την αντιληπτική ικανότητα αναγνώρισης μιας μορφής από ένα ελάχιστο ποσοστό 

πληροφοριών ή ερεθισμάτων. Οι αρχές της «Τελείωσης», ή «Συμπλήρωσης», και της 

«Οικειότητας» ή «Συγγένειας» απορρέουν από το Νόμο της Καλής Μορφής. Επίσης, η αρχή της 

Γειτνίασης, της Ομοιότητας και της Συνέχειας.ή της Ακολουθίας. 

 Οι καλλιτέχνες της Op Art δημιούργησαν κίνηση με την επανάληψη και την αντίθεση. Χωρίς 

αναπαραστατικό θέμα, η Op Art χρησιμοποιεί τις φυσικές προσπάθειες του εγκεφάλου να 

οργανώσει σύνθετη οπτική πληροφορία. Μπορούμε να σκεφθούμε αυτή την προσέγγιση ότι 

υπερβαίνει την αίσθηση της όρασης. Δημιουργώντας την αισθητηριακή εμπειρία της κίνησης 

σε μία σταθερή εικόνα εμπλέκει και εκστασιάζει τον θεατή.  

 Η κίνηση αντικειμενικά δεν είναι μέρος του έργου, αλλά, δημιουργήμα του εγκεφάλου. 

Δείχνει ότι ο εγκέφαλος γεννά αντιληπτά με ενεργό τρόπο και δεν είναι ένας απλός, παθητικός 

χρονικογράφος γεγονότων (S. Zeki, 2022) 

 

 

Εικόνα 6: Έργο Op Art 

Στην εικόνα 6 η φαινομενική κίνηση των στοιχείων είναι αποτέλεσμα της φυσικής λειτουργίας 

του εγκεφάλου, αφού η εικόνα είναι στην πραγματικότητα ακίνητη. Οι επαναλαμβανόμενες 
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γραμμές, τα χρώματα και τα σχήματα επιτείνουν την εντύπωση της κίνησης, καθώς τα μάτια 

περιπλανώνται στην εικόνα. Όταν όμως το βλέμμα συγκεντρωθεί στο μαύρο σημείο, περίπου 

στο κέντρο, τότε μοιάζει να σταματάει κάθε κίνηση. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό το σημείο δεν 

είναι επαναλαμβανόμενο μέσα στον πίνακα, αλλά είναι μοναδικό και αυτό προσδίδει 

σταθερότητα. 

 

3.6 Κινητική τέχνη (Kinetic Art) 

Ήδη από το 1913 που «ιδρύεται», το κίνημα του  κονστρουκτιβισμού πιστεύει πως η τέχνη 

βασίζεται στο ρυθμό και την κίνηση, όπως και η ζωή και προτείνει κινητικούς ρυθμούς κι όχι 

στατικούς. Η ιστορία της Κινητικής Τέχνης έχει τις πηγές έμπνευσής της στις μηχανές, στις 

μαριονέτες κτλ. Κορυφώνεται στη δεκαετία του 1950 σε έργα γλυπτικής που ενσωματώνουν 

κίνηση, ήχο, φως, χρώμα, φόρμα.  

Ο όρος «κινητική τέχνη» πρωτοχρησιμοποιήθηκε αναφορικά με τις καλές τέχνες από τους 

Γκάμπο και Πέβσνερ στο «Ρεαλιστικό Μανιφέστο» το 1920, αλλά μόνο το 1950 αναγνωρίστηκε 

στο χώρο της σύγχρονης τεχνοκριτικής και τελικά αυτή η τέχνη ουσιαστικά κυριάρχησε από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1950 και τη δεκαετία του 1960. Υποδηλώνει έργα γλυπτικής που η 

κίνησή τους παράγεται είτε μηχανικά από μοτέρ είτε εκμεταλλεύεται τη φυσική κίνηση του 

αέρα σε ένα χώρο. Έργα της τελευταίας αυτής κατηγορίας ονομάζονται  mobiles (μόμπαιλς ή 

μόμπιλε ή κινητικά). 

Τα κινητικά γλυπτά έδωσαν μια άλλη κατεύθυνση στη γλυπτική εντάσσοντας την πραγματική 

κίνηση στα μορφικά της στοιχεία. Ακόμα η κίνηση μπορεί να είναι υπονοούμενη, όπως στα 

έργα ζωγραφικής , όπου η αίσθηση της κίνησης επιτυγχάνεται συχνά με οπτικά εφέ και τη 

χρήση κατάλληλων φωτισμών, όπως στο κίνημα της Op Art. 

 

Εικόνα 7:  Naum Gabo, “Standing Wave” 
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Στην εικόνα 7 O Naum Gabo το 1920 παροτρυνόμενος από το ενδιαφέρον του για το χώρο και 

το χρόνο κατασκεύασε το πρώτο κινητικό γλυπτό (Standing Wave), ένα κάθετο μεταλλικό 

έλασμα που περιστρέφεται με μοτέρ. Δίνει την ψευδαίσθηση του όγκου και κάνει εμφανή τη 

χρονική έννοια της διάρκειας. 

Performance Art 

Αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι στην εξέλιξη καλλιτεχνικών ρευμάτων όπως εκείνο 

του Φουτουρισμού ή του Dada. Τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία της μορφολογίας 

της performance art:  

• η εξέλιξη της παράστασης στα πλαίσια ενός φυσικού χώρου,  

• η εξέλιξή της μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια,  

• η φυσική παρουσία του καλλιτέχνη στον χώρο αυτό, και  

• η ανάπτυξη της ιδιαίτερης σχέσης ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στο κοινό 

Βρέθηκε στο ζενίθ της κατά την περίοδο του μεταμοντερνισμού, ιδιαίτερα μετά την πτώση του 

ρεύματος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, μέσα στη δεκαετία του 1960 περίπου. Συχνά 

αναφέρεται και με τον όρο «Body Art». 

 

 

Εικόνα 8:  Yves Klein, Anthropométries, 1960  

Ζωγραφική της Δράσης ή Action Painting 

Η ζωγραφική της δράσης στηρίζεται στην Αυτόματη κίνηση.  Η δράση αποτυπώνεται πάνω στον 

καμβά. Σημασία έχει η κίνηση, η διαδικασία και όχι το τελικό αποτέλεσμα. «Ο μουσαμάς 

άρχισε πια να αντιμετωπίζεται από τον ένα ζωγράφο μετά τον άλλο ως πεδίο δράσης και όχι 

ως ένας χώρος όπου αναπαράγεται, αναλύεται ή «εκφράζεται» ένα αντικείμενο, υπαρκτό ή 

φανταστικό. Αυτό που θα φιλοξενούσε πια ο μουσαμάς δεν ήταν μια εικόνα, αλλά ένα γεγονός. 

Ο ζωγράφος δεν πλησίαζε πια το καβαλέτο του με μια εικόνα στο μυαλό του, η εικόνα τώρα 
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θα ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης των υλικών που είχε στα χέρια του με ένα άλλο υλικό 

που είχε μπροστά του». Harold Rosenberg (Χάρολντ Ρόζενμπεργκ, 1906-1978) 

Ο κορυφαίος αμερικανός αφηρημένος εξπρεσιονιστής, ο κυριότερος εισηγητής της Action 

Painting είναι ο Jackson Pollock (Τζάκσον Πόλοκ, 1912-1956), ο οποίος θεωρείται και πατέρας 

της αμερικανικής ζωγραφικής «ο πίνακας είναι μία δήλωση που γεννιέται από μία ανάγκη» 

παραπέμπει στην «εσωτερική δύναμη» όπως την περιέγραφε ο Kandinsky, όταν μιλούσε για 

την αφηρημένη ζωγραφική.  

Οι θεωρίες του Carl Gustav Jung (Κ.Γκ.Γιούνγκ, 1875-1961) για το ασυνείδητο, άσκησαν μεγάλη 

επίδραση στον Pollock: σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, μόνο στο ασυνείδητο βρίσκεται το 

μεγάλο απόθεμα των ζωτικών ενεργειών μας και μόνο με την τέχνη μπορούμε να φτάσουμε 

ως εκεί. 

4. Δημιουργικότητα 

Η Δημιουργικότητα δεν είναι εύκολο να ορισθεί. Κατά καιρούς έχουν δοθεί ποικίλοι ορισμοί . 

Υπολογίζονται πάνω από 100 διαφορετικές αναλύσεις σχετικά με τη δημιουργικότητα . 

Αναλύσεις που βασίζονται σε διαφορετικές ψυχολογικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης. Γενικά 

συνδέεται με μια διαδικασία αιφνιδιαστικού μετασχηματισμού γνώσεων που προϋπάρχουν 

σε ένα νέο πλαίσιο ή με ικανότητα προσαρμογής γνώσεων & δεξιοτήτων σε μια νέα 

κατάσταση. 

Ο Παρασκευόπουλος ορίζει τη δημιουργικότητα ως ικανότητα για πρωτότυπες & εναλλακτικές 

λύσεις. Ο Robinson ως διαδικασία του να έχεις πρωτότυπες ιδέες που έχουν αξία.  

Για τον Gardner «Ένα δημιουργικό άτομο λύνει προβλήματα , σχεδιάζει προϊόντα θέτει νέα 

ερωτήματα εντός ενός πεδίου με τρόπο που αρχικά θεωρείται ασυνήθης  αλλά καθίσταται 

περιστασιακά αποδεκτός τουλάχιστον για μια πολιτιστική ομάδα». Θεωρεί επίσης ότι τα μη 

δημιουργικά άτομα –τα άτομα δεν είναι δημιουργικά εν γένει – είναι δημιουργικά σε 

συγκεκριμένα πεδία πραγμάτωσης. Σύνδεση δημιουργικότητας με τη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης . 

Δημιουργικότητα ορίζεται η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να φέρει στην επιφάνεια κάτι νέο 

καινοτόμο  κάτι που είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης και αυθόρμητης έκφρασης του όχι 

απέναντι σε μια ομάδα ή την κοινωνία αλλά ως προς τον ίδιο  (Mosston & Ashworth , 1994 )  

Βασικοί παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργικότητα  

Νοημοσύνη, φαντασία, προσωπικότητα και το περιβάλλον. Η δημιουργικότητα καλλιεργείται 

και εκφράζεται μέσα σε ένα περιβάλλον αποδοχής, ελευθερίας και επικοινωνίας με κατάλληλα 

ποιοτικά και ποσοτικά ερεθίσματα (Λυκεσάς 2002).  

Συμπερασματικά: όταν συνυπάρχουν όλα αυτά υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης 

δημιουργικότητας. 
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5. Εκφραστικότητα  

Είναι το μέσο που σε βοηθάει , είτε με λέξεις, είτε με τη γλώσσα του σώματος να εκφράσεις 

τις προθέσεις σου σε άτομα που είναι απέναντί σου. Η εκφραστικότητα βοηθάει να αποκτήσεις 

αυτοπεποίθηση, να νοιώσεις χαρά, αφού οι επιλογές και οι πράξεις σου δείχνουν αυτό που 

είσαι. 

Χαρακτηριστικά, που βοηθάνε να βελτιώσουμε την εκφραστικότητά μας :  

• το χαμόγελο 

• Τονικότητα (τόνος φωνής ) 

• Κινήσεις χεριών  

• Εκφράσεις προσώπου 

• Η Δημιουργικότητα – εκφραστικότητα στη Φυσική Αγωγή συνδέεται με τη 

Δημιουργική κίνηση. 

 

5.1 Δημιουργική κίνηση   

Δημιουργώ = κάνω έργο για το δήμο για το λαό και το κινώ = κάνω κάποιον να κινηθεί ή θέτω 

κάτι σε κίνηση. Ως Δημιουργική κίνηση ορίζεται η νοητική οργάνωση & εκτέλεση νέων 

κινητικών μοντέλων - απαντήσεις σε ερεθίσματα ή λύσεις σε δεδομένα προβλήματα ή 

εκφράσεις ιδεών (Ward,1974, Wyrick, 1968) μέσω του σώματος που είναι το εργαλείο για 

δράση και επικοινωνία σε σκοπό την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού (Gruber, 1986). Η 

δημιουργική κίνηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη θεωρία του Laban. O Rudolf Laban 

χορογράφος και θεωρητικός της ανθρώπινης κίνησης. παρατήρησε κινήσεις που εκτελούσαν 

εργαζόμενοι βαριάς βιομηχανίας, σε μια προσπάθεια λύσης – να μην αισθάνονται πόνο που 

θα τους έφερνε εξάντληση. Εκτός της ανάλυσης της κίνησης των εργατών, ανέλυσε και την 

εκφραστική κίνηση ενός χορευτή /ηθοποιού. Πρόσφερε μια γλώσσα η οποία έδωσε μια 

‘’κινησιογραφική’’ ανάλυση της ανθρώπινης  κίνησης  (Camurri et el., 1999). 

Ανακάλυψε σύστημα μελέτης &ανάλυσης της κίνησης: «Laban Movement Analysis» με το 

οποίο αξιολόγησε την αυθόρμητη προσπάθεια, το σχήμα & τη δυναμική, η κινησιογραφία του 

αποτυπώνει στο χαρτί κινήσεις, πατήματα που δημιουργεί και εκτελεί το ανθρώπινο σώμα στο 

χώρο και τον χρόνο. Αυτό πραγματοποιείται με τη χρήση συμβόλων, που καταγράφονται στο 

κινησιόγραμμα. Παράδειγμα για τον χορό – ινδικό κλασσικό χορό-  χρειάζονται σύμβολα. Αυτά 

τα σύμβολα απεικονίζουν τα χέρια και το πρόσωπο ώστε να αποτυπωθούν κινήσεις της 

παλάμης , των δακτύλων και του προσώπου.  

Υποστήριζε ότι υπάρχει σχέση της κάθε κίνησης με τον χώρο για το λόγο αυτό, όρισε 4 άξονες 

με τους οποίους απεικόνισε τους παράγοντες ανάλυσης της δομής της κίνησης: τον χώρο, το 

Βάρος, τον Χρόνο και τη Ροή της Κίνησης.  

Δημιουργικότητα στη Φυσική Αγωγή 

Η Δημιουργικότητα στη Φυσική Αγωγή εκφράζεται μέσα από τη δημιουργική κίνηση. Η 

αυθόρμητη δημιουργική κίνηση εφαρμοσμένη στο Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής μπορεί να 

αποτελέσει εργαλείο για την εκπαίδευση. Η δημιουργική κίνηση βασίζεται στην «κινητική 
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θεωρία του Laban» (1975). Πρώτος εισήγαγε την έννοια της δημιουργικής κίνησης. Για τον 

θεμελιωτή της κίνησης η κίνηση έχει ροή & ολικότητα , είναι μέσο επικοινωνίας και 

προσωπικής έκφρασης. Ανάπτυξη κινητικής ευχέρεια ς- Ευελιξίας Μέσω Δημιουργικής κίνησης 

(Λυκεσάς Γ, Θωμαίδου Ε , Τσομπανάκη &άλλ.2003). 

 

 

Εικόνα 9:  Δημιουργική κίνηση 

6. Μελέτες Περίπτωσης Δημιουργικών Εκφραστικών Κινητικών Μοτίβων  

1η Περίπτωση  : «Το Δέντρο» 

Εφαρμογή: A’/ θμια, Β/ θμια, Ειδική Αγωγή 

2η Περίπτωση  :  Το έθιμο της «Περπερούνας» 

Εφαρμογή: A/ θμια , Β / θμια, Ειδική Αγωγή 

6.1 Το Δέντρο 

 

Εικόνα 10: Το πλαίσιο συνεργασίας  
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Το Δέντρο:  Γλώσσα: Ηλία Ελισάβετ ΠΕ 02.50 

Φυσική Αγωγή: Μιχαλακοπούλου Λουΐζα ΠΕ 11 

Μουσική : Τσαγκάτου Ασπασία ΠΕ 16.01 

Στίχοι – Μουσική :Γιώργος Χατζηπιερής 

Ειδικό Σχολείο Χίου, Πρόγραμμα Erasmus. 

Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 40 ώρες. Συνολικά πήραν μέρος 30 

παιδιά, που αποτέλεσαν την ερευνητική ομάδα. 

 

 

Εικόνα 10: Η κινησιολογία του δέντρου 

   

 

Εικόνα 11: Η αναπαράσταση του δέντρου 
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6.2 Το έθιμο της Περπερούνας 

Περπερούνα, Παπαρούνα, Βερβερίτσα… 

Το έθιμο της Περπερούνας ανήκει στην κατηγορία των εθίμων για το ΝΕΡΟ. Δρώμενο που 

πραγματοποιείται την περίοδο ξηρασίας, με στόχο να προκληθεί βροχή, που είναι σημαντική 

για τη γη, τα χωράφια, την αγροτική ζωή. Αναπαράσταση του εθίμου γίνεται  σε πολλές περιοχές 

κυρίως στη Θράκη (σε χωριά του ν. Έβρου) και τη Μακεδονία (Κοζάνη, Δράμα )…  

 Η έρευνα διεξήχθη στο 4ο ΔΣ Π. Φαλήρου, κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019. Συνολικά πήραν 

μέρος 25 παιδιά, που αποτέλεσαν την ερευνητική ομάδα.  

 

 

Εικόνα 12: Το έθιμο της περπερούνας  

 

Εικόνα 13: Το έθιμο της περπερούνας  
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Εικόνα 14: Το έθιμο της περπερούνας 

 

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι και 

την εικαστική παρέμβαση απέκτησαν γνώσεις για την πολιτισμική μας παράδοση, κατανόηση 

των επιπέδων στο χώρο, κατάκτηση σωματικών σχημάτων.  

Εφαρμόστηκαν τα επίπεδα στον χώρο και τα σωματικά σχήματα. Αρωγός ήταν οι δημιουργικές 

και εκφραστικές κινήσεις (οι μαθητές στην αρχή αυτενέργησαν).  

Ως ακουστικό ερέθισμα χρησιμοποιήθηκε το επιλεγμένο μουσικό κομμάτι, στην περίπτωση 

του «Δέντρου».  

Μέσα από τη δημιουργική κίνηση οι μαθητές αποκτούν και περιβαλλοντική συνείδηση.  
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Περίληψη 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων ευνοεί την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλότερου επιπέδου όπως η κριτική σκέψη, η οικοδόμηση της γνώσης, η 

επικοινωνία, οι συνεργατικές δεξιότητες και η δημιουργικότητα, ενώ συντελεί στην αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι με τη χρήση και 

αξιοποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας ήχου και μετάδοσης ήχου μέσω  διαδικτύου να 

προσεγγίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση με τρόπο ενεργό, αποτελεσματικό και  

συνήθως πολύ ελκυστικό. Χρησιμοποιώντας ως εργαλεία προγράμματα επεξεργασίας ήχου 

(Audacity) θα παρουσιαστούν παραδείγματα της εφαρμογής τους στη διδακτική πράξη τα οποία 

συντελούν στη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργατικής δημιουργικότητας στην σχολική τάξη, και 

ευνοούν ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συμμετοχικότητας..  

Λέξεις κλειδιά:Διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο, ραδιοφωνική παραγωγή, μιντιακός 

αλφαβητισμός, περιβάλλον συνεργατικής δημιουργικότητας).  

Εισαγωγή 

 Στη νέα κοινωνική πραγματικότητα που διανύουμε οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στην 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της συνεργατικής δημιουργίας με στόχο πάντα τη δημιουργική 

κατάκτηση της γνώσης. Η απελευθέρωση της δημιουργικότητας των μαθητών και η ανάδειξη της 

φαντασίας τους ενθαρρύνεται μέσα από την ανάπτυξη συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης και 

δημιουργικής έκφρασης. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνεργατικής δημιουργικότητας στην σχολική τάξη που συνιστά ένα 

περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συμμετοχικής δημιουργίας. Παράλληλα οι εξελίξεις τη ς τεχνολογίας 

που διαμορφώνουν με ρυθμούς ασύλληπτους τον σύγχρονο κόσμο, η υπερπλη ροφόρηση, ο όγκος 

και η πολλαπλότητα της πληροφορίας συνυφασμένη με την παγκόσμια δικτύωση, μας οδηγούν να 

επιδιώκουμε τη συνεχή επικοινωνία, συνεργασία και διαμοίραση  γνώσεων και  εμπειριών. 

Θεωρητική προσέγγιση 

Στη σχολική εκπαίδευση, η καλλιέργεια του πληροφορικού γραμματισμού αναφέρεται στην 

απόκτηση όλων εκείνων των δεξιοτήτων που επιτρέπουν στο άτομο να χειρίζεται την τεχνολογία, να 

αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες και τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχει η χρήση  της, αλλά την ίδια 

στιγμή  να είναι σε θέση να την αξιοποιεί για τη μάθηση, την έρευνα, την εργασία, την επικοινωνία, 

την ψυχαγωγία, τη δημιουργικότητα. Η χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και των σύγχρονων 

ψηφιακών μέσων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, ως εν δυνάμει εργαλείων μάθησης, 

προάγει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών σε διεργασίες διερευνητικής μάθησης, συνεργασίας  και 
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επικοινωνίας. Με τη βοήθεια των περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης καλλιεργείται η κουλτούρα 

διαμοίρασης των γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων (Anastasiades & Kotsidis, 2013). 

Στην ελληνική βιβλιογραφία υπογραμμίζονται τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία και τη μάθηση ως προς τις απεριόριστες δυνατότητες αναζήτησης και ανάκλησης 

μεγάλου όγκου πληροφοριών, την υποστήριξη της συνεργατικότητας, τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας (Anastasiades & Kotsidis, 2013, Μικρόπουλος, 

2006). Σημαντική προϋπόθεση για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας αποτελεί η ενθάρρυνση της 

διαφορετικής θέασης των πραγμάτων (Τριλιανός, 1997), και η διαμόρφωση νέων συσχετίσεων μέσα 

από διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, όπου σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 

στην οικοδόμηση της γνώσης (Μακράκης, 2000), επιτελείται η ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η δημιουργικότητα αναφέρεται στις δημιουργικές πτυχές που διαθέτει ο 

κάθε άνθρωπος (Ξανθάκου, 1998, Κουλαϊδής, 2007) και οι οποίες μπορούν να αναδειχτούν μέσα από 

την συνειδητοποίηση και απελευθέρωση των δυνατοτήτων τους κατά την ενθάρρυνση και ανάδειξη 

της συνεργατικής δημιουργικότητας.   

Αυξάνεται, διαρκώς, ο αριθμός των ερευνών που δείχνουν ότι οι ΤΠΕ παρέχουν και εμπλουτίζουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία με πληθώρα ανεξάντλητες πηγές πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού και 

εργαλείων επικοινωνίας, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν σε μαθησιακά περιβάλλοντα, όπου η 

μάθηση προκύπτει μέσα από την ανακάλυψη, τη διερεύνηση, την επίλυση προβλημάτων και την 

οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή. Αξιοποιώντας διδακτικές προσεγγίσεις  

εποικοδομητικού και συνεργατικού χαρακτήρα, οι ΤΠΕ είναι δυνατό να υποστηρίξουν νέους τύπους 

δραστηριοποίησης των μαθητών, οι οποίοι αφενός ωθούνται στο να χειρίζονται και να διαχειρίζονται 

ψηφιακές μορφές πληροφορίας και αφετέρου να δημιουργούν μαθησιακά  προϊόντα αξιοποιώντας 

σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες (Anastasiades & Kotsidis, 2013). Η μάθηση γίνεται διεργασία 

σύνδεσης πηγών πληροφορίας που προέρχονται από εξειδικευμένους κόμβους, αναπτύσσοντας την 

ικανότητα των ατόμων να λαμβάνουν αποφάσεις ως προς τη διάκριση ανάμεσα σε σημαντικές και 

ασήμαντες πληροφορίες, μια διαδικασία μάθησης που προωθεί την κριτική σκέψη  (Siemens, 2005). 

Έρευνες επισημαίνουν τη συνεισφορά των λογισμικών συμπεριφοριστικού τύπου σε θέματα 

προσέλκυσης της προσοχής των μαθητών, ανάκλησης πρότερων γνώσεων, οργάνωσης των 

πληροφοριών με τρόπο που να υποστηρίζεται η πλοήγηση σύμφωνα με τον προσωπικό ρυθμό του 

μαθητή (εξατομίκευση της μάθησης) και της ανατροφοδότησης σε κάθε προσπάθειά του. Στο 

επίκεντρο της θεώρησης αυτής, η χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής των ΤΠΕ, μπορεί να προσδώσει 

στη μαθησιακή διαδικασία έναν κοινωνικοπολιτιστικό προσανατολισμό, όταν παρέχεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να οικοδομούν τις ιδέες τους μέσω των αλληλεπιδράσεων και της 

επικοινωνίας τους με τους άλλους (Κόμης, 2004).  

Η ανάπτυξη σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων που βρίσκουν εφαρμογή στη διδασκαλία και τη 

μάθηση με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων, επιχειρούν να περιγράψουν και να εξηγήσουν με 

παιδαγωγικούς όρους την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών εμπειριών και την 

επίτευξη υψηλότερου επιπέδου μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ παράλληλα με 

την εφαρμογή συμμετοχικών μεθόδων μάθησης μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη ενός 

διδακτικού σεναρίου. Ένα διδακτικό σενάριο συστηματοποιεί το σύνολο των διδακτικών 

δραστηριοτήτων και των μεθοδικών ενεργειών που συγκροτούν μια πλήρη διδακτική παρέμβαση 
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(Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010), με συγκεκριμένους στόχους, σκοπό, και  διαδικασία εφαρμογής 

κατάλληλων δραστηριοτήτων και τη χρήση των ΤΠΕ.  

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο - European School Radio 

Μετά την εμφάνιση και την καθολική επικράτηση των ψηφιακών Μέσων, το διαδικτυακό ραδιόφωνο 

κάνει την εμφάνισή του στους κόλπους του σχολείου με τη μορφή του Διαδικτυακού Μαθητικού 

Ραδιοφώνου «European School Radio» στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γενιτζές & Τούλιου, 2016).  

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο αναπτύχθηκε ως μια καινοτόμος  δράση το 2009, με τον τίτλο “Το European 

School Radio, Το πρώτο Διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο ”. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη 

εκπαιδευτική φιλοσοφία η οποία θεωρεί το σχολείο χώρο δημιουργίας και έκφρασης. Στόχος του 

είναι η κάλυψη των αναγκών και η προβολή των δραστηριοτήτων των μαθητών κάθε εκπαιδευτικής 

βαθμίδας, ενώ υποστηρίζεται από την επιστημονική εταιρία “European School Radio”. Σε συνεργασία 

με το  Πρώτο  Μαθητικό  Ραδιόφωνο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στη Θεσσαλονίκη με το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο είναι εύχρηστο, ευέλικτο και δεν απαιτεί  δαπανηρή  υλικοτεχνική 

υποδομή. Παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους μαθητές – όλων των σχολικών 

βαθμίδων από όλες τις δομές εκπαίδευσης. Προσφέρει τις  ίδιες ευκαιρίες  ενεργούς συμμετοχής στις 

σύγχρονες επικοινωνιακές πρακτικές της εποχής μας, προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς 

δημοκρατικούς πολίτες. Το περιεχόμενο  και η θεματολογία των εκπομπών ή των ραδιοφωνικών 

μηνυμάτων ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και το μαθησιακό και ηλικιακό 

επίπεδο των μαθητών. Το Μαθητικό Ραδιόφωνο αποτελεί τη δράση που ενθαρρύνει την καλλιέργεια  

του αλφαβητισμού των νέων στην νέα μιντιακή και τεχνολογική πραγματικότητα. Το σημαντικό είναι 

ότι οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος βιώνουν συναισθήματα ικανοποίησης, χαράς, αισιοδοξίας και 

δημιουργικότητας. Παρατηρείται θετικός βαθμός ικανοποίησης των εσωτερικών κινήτρων των 

μαθητών και συσχέτιση με την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές 

κινητοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως, επειδή ικανοποιούνται οι γνωστικές και 

κοινωνικές τους ανάγκες. αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό οι ανάγκες αυτοέκφρασής τους. Το 

European School Radio αποδεικνύεται ένα  ευφυές εκπαιδευτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς 

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Γενιτζές, 2015).      

Η συνεισφορά του Μαθητικού ραδιοφώνου στην καλλιέργεια ενός συνόλου δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθητών/τριών αποφαίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική, όπως αυτές αποτυπώνονται στις έρευνες του Μαθητικού ραδιοφώνου (Βαλμάς & 

Τούλιου, 2014 και Γενιτζές & Τούλιου, 2015 στο Γενιτζές & Τούλιου, 2016), όπου υπογραμμίζεται 

εμφατικά: 

-η βελτίωση των δεξιοτήτων προφορικού λόγου και παρουσίασης εργασιών μέσω της παραγωγής 

εκπομπών 

 -η δημιουργία κειμενικών ειδών με την αξιοποίηση των αρχών της δημιουργικής γραφής  

-η εξοικείωση με διαδικτυακές υπηρεσίες, εργαλεία ηχογράφησης και λογισμικά ήχου 

-η ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης χρόνου αλλά και υπευθυνότητας 
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-η καλλιέργεια κριτικής σκέψης σε όλα τα στάδια της ραδιοφωνικής παραγωγής  

-η ανάπτυξη συνεργατικότητας και ομαδικότητας κατά την αξιοποίηση των μέσων επικοινωνίας και 

των δικτύων  

-η κοινωνικοποίηση μέσω της συναναστροφής με συνομηλίκους για την επίτευξη των επιμέρους 

στόχων ενός σχολικού προγράμματος. 

 -η βίωση θετικών συναισθημάτων με την ολοκλήρωση του έργου τους.   

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο θεωρείται ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για μια σειρά 

γνωστικών αντικειμένων, με αιχμή τα μαθήματα γλώσσας, στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με 

επιτυχία διδακτικές τεχνικές για την βελτίωση των μαθητών στην προφορική και γραπτή τους 

έκφραση. Η δημιουργία ραδιοφωνικού λόγου απαιτεί από τους μαθητές να περάσουν όλα τα στάδια 

της πληροφορίας, όπως εντοπισμός υλικού, αξιολόγηση υλικού, κριτική αξιολόγηση των πηγών, 

στοιχειοθέτηση, σύνθεση υλικού, ανασύνταξη περιεχομένου, επιχειρηματολογία και αμφισβήτηση 

πληροφοριών και μέσων. Παράλληλα, ενισχύονται τα παραγλωσσικά χαρακτηριστικά της 

επικοινωνίας, μέσω της συστηματικής ενασχόλησης των μαθητών με την εκφορά του λόγου στο 

ραδιόφωνο. Αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα που έχουν τεχνολογικό υπόβαθρο και 

προσανατολισμό, θεωρείται ότι ωφελούνται πολύ σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές 

στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν μια ραδιοφωνική εκπομπή, κατακτούν γνώσεις και 

δεξιότητες στα λογισμικά επεξεργασίας και μετάδοσης ήχου, στις εφαρμογές πολυμέσων, και στις 

τεχνικές της ακουστικής (Γενιτζές, 2015).  

Η αξία του μαθητικού ραδιοφώνου στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται, καθώς διαθέτει έναν μοναδικό 

συνδυασμό δύο διεργασιών: την παρουσίαση της άμεσης πραγματικότητας και ταυτόχρονα την 

αναγκαιότητα σύλληψης αυτής της πραγματικότητας από τη φαντασία, δύο διεργασίες που 

αυξάνουν την έφεση για μάθηση. Το ραδιόφωνο, ως μορφή έκφρασης, εγκολπώνει και χρησιμοποιεί 

ταυτόχρονα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως τη λογοτεχνική αφήγηση, την 

ποίηση, το θέατρο, το προφορικό κείμενο - ζωντανοί ή σιωπηλοί διάλογοι, την εικόνα της φαντασίας, 

το χρώμα του ήχου, τη μουσική κ.ά., συμβάλλει στη διάδοση της πληροφορίας (ενημερωτικές 

εκπομπές) και στην προώθηση της γνώσης. Οι διαφορετικοί αυτοί τρόποι ευθυγραμμίζονται ρητά με 

τα γνωστικά αντικείμενα/μαθήματα του σχολείου και συνεισφέρουν δομικά στον σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Παράλληλα ο συνδυασμός των δύο 

διεργασιών - της άμεσης πραγματικότητας με τη φαντασία - «συντελεί στη δημιουργία ισχυρών 

κινήτρων μάθησης: από τη μία μας φέρνει σε επαφή με την πραγματικότητα, αλλά και την ίδια στιγμή 

μας ωθεί προς το υπερβατικό, το οποίο πρέπει να συλληφθεί από τη φαντασία» (Γουλής & Γρόσδος, 

2007). 

Ο δρόμος του μαθητικού ραδιοφώνου… 

Πλαίσιο  

Ο δρόμος του μαθητικού ραδιοφώνου ανοίγει με την εγγραφή του εκπαιδευτικού και του σχολείου 

στην πλατφόρμα του ESR, ύστερα από πρόσκληση συμμετοχής στο European School Radio, που έχει 

αποσταλεί σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μελετάται ο Οδηγός 

Συμμετοχής και συγκροτείται η ομάδα του ραδιοφώνου που μπορεί να αποτελείται από  έναν ή 

περισσότερους εκπαιδευτικούς και την ομάδα των μαθητών ή τμημάτων του σχολείου. Απαιτείται, 
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βεβαίως, η σύμφωνη γνώμη των γονέων για την ηχογράφηση και μετάδοση της φωνής των μαθητών. 

Ο εκπαιδευτικός εργάζεται με τους μαθητές του στα πλαίσια προγραμμάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων, των καινοτόμων δράσεων, εφαρμόζοντας εκπαιδευτικά σενάρια.  

Στη συνέχεια ετοιμάζεται το “σχολικό ραδιοφωνικό στούντιο” με απλό μικρόφωνο και  υπολογιστή, 

σε ήσυχο χώρο του σχολείου. Σχεδιάζεται η εκπομπή: ο τύπος, η διάρκεια, η θεματολογία της. Δίνεται 

ο τίτλος της και  δημιουργείται το banner που τη συνοδεύει. Ξεκινάει η προετοιμασία των 

παραγωγών ή των επεισοδίων της εκπομπής και πραγματοποιείται η ηχογράφησή της. Ακολουθεί η 

επεξεργασία και η δημιουργία του αρχείου της εκπομπής με εργαλεία επεξεργασίας ήχου (όπως 

Audacity). Τέλος γίνεται η κράτηση της εκπομπής στο πρόγραμμα του ESR και ολοκληρώνεται η 

διαδικασία με την μεταφόρτωση των παραγωγών στην πλατφόρμα του ESR. 

Στο ιστορικό των εκπομπών ο εκπ/κός έχει τη δυνατότητα να ακούσει ή να αξιοποιήσει παιδαγωγικά  

ραδιοφωνικές παραγωγές που έχει ο ίδιος επιμεληθεί ή άλλων συναδέλφων που έχουν αναρτηθεί. 

Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει webinars, να συμμετέχει σε σεμινάρια, 

ημερίδες, συνέδρια, events που διοργανώνονται ή υποστηρίζονται από το  Εuropean School Radio. 

Επίσης  ο εκπ/κός μπορεί να έρθει σε επαφή με συναδέλφους άλλων ραδιοφωνικών ομάδων στο 

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου που πραγματοποιείται σε διαφορετική πόλη κάθε 

χρόνο και να συμμετέχει  με τη ραδιοφωνική ομάδα του σχολείου του στο διαγωνισμό Ραδιοφωνικού 

Μηνύματος και Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί”.  Στο διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο 

http://europeanschoolradio.eu/ υφίσταται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης του προφίλ 

κάθε σχολείου, ενώ υπάρχει αρχείο όλων των εκπομπών (Podcast). Λειτουργεί κοινότητα μελών και 

δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας, όπως και εύρεσης συνεργατών-σχολείων. 

Τέλος λειτουργεί υποστήριξη (forum) για όλα τα μέλη και τα σχολεία. 

Πηγές /Εργαλεία  

Πηγές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε μια ραδιοφωνική παραγωγή αποτελούν τα ίδια τα 

στάδια αυτής της  δημιουργίας. Ακολουθούνται οι οδηγίες ηχογράφησης, μιξάζ ή ζωντανών 

μεταδόσεων. Προφανώς αξιοποιούνται το YouTube και YouTube downloader, ενώ παράλληλα γίνεται 

χρήση λογισμικών ήχου, όπως Audacity ή άλλων προγραμμάτων παραγωγής ήχου και μιξάζ. Στο 

διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμα ηχητικά εφέ και βίντεο, ενώ τα σχολικά εγχειρίδια των μαθητών 

αποτελούν πηγή έμπνευσης και αφόρμησης, συνδυαστικά με τα προσωπικά βιώματα και τις 

εμπειρίες των μαθητών.    

Στους παρακάτω συνδέσμους παρουσιάζονται τα εισαγωγικά σποτάκια μαθητών από την Α΄ και 

Β΄τάξη Δημοτικού αντίστοιχα:  

«Ραδιοπατουσάκια» 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/radiotinyfeet 

«Ράδιο Βήτα» 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/podcasts/4595 

Το μαθητικό ραδιόφωνο στη διδακτική πράξη  

Παιδαγωγικοί στόχοι  

http://europeanschoolradio.eu/
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/radiotinyfeet
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/podcasts/4595
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Οι μαθητές που εργάζονται σε ένα εκπαιδευτικό project, αναφορικά με το ραδιόφωνο ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, διαλόγου, συνεργασίας, και 

ομαδικότητας. Αναζητούν υλικό, συλλέγουν πληροφορίες,  τις επεξεργάζονται και τις ταξινομούν. 

Σκέπτονται κριτικά και επικοινωνούν πληροφορίες και δεδομένα. Οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες 

προσωπικής και συλλογικής υπευθυνότητας ενώ αναγνωρίζουν, αξιολογούν και δέχονται αξίες ζωή ς. 

 

Δεξιότητες για τη δημιουργία της διαδικτυακής ραδιοφωνικής παραγωγής  

Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται κατά τη δημιουργία μιας διαδικτυακής ραδιοφωνικής παραγωγής 

είναι δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας, πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας. Αναπτύσσονται 

δεξιότητες έκφρασης και επικοινωνίας κατά τον προφορικό λόγο και ασκείται η κριτική σκέψη των 

μαθητών.   Σαφώς εξελίσσονται οι δεξιότητες χρήσης των λογισμικών επεξεργασίας ήχου.  

 

Ραδιοφωνικές προσεγγίσεις  

Δραστηριότητες για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων  

Αρχικά γίνεται από τους μαθητές η διερεύνηση και επεξεργασία του θέματος μέσα από 

ιστοεξερεύνηση (βίντεο, ντοκιμαντέρ, άρθρα). Ακολουθεί η μελέτη για το πώς γίνεται η παραγωγή 

μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και έπεται η συγγραφή κειμένων για το ραδιοφωνικό σενάριο. Στην 

περίπτωση της ραδιοφωνικής συνέντευξης καταγράφονται οι ερωτήσεις από την  αντίστοιχη ομάδα 

καθώς αναδύεται το αίσθημα του μικρού δημοσιογράφου. Γίνεται αυτόματα η σύνδεση του γραπτού 

με τον προφορικό λόγο και παράλληλα εκτιμάται από τους μαθητές η αμεσότητα  της διαλογικής 

μορφής του λόγου. Σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζεται η σημασία του λόγου στη  σχέση 

ραδιοφωνικού παραγωγού και ακροατή, ενώ εντοπίζεται η ανάγκη απόδοσης του λόγου και της 

σκέψης με εκφραστικό τρόπο ως ο βασικός σύνδεσμος ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη.  

      

Α. Συνέντευξη  

Αναφορικά με τη δημιουργία συνέντευξης ως ραδιοφωνική παραγωγή, στον σύνδεσμο 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/chatting-with-a-young-shadow-puppeteer 

παρουσιάζεται η συνέντευξη των μαθητών από έναν συμμαθητή τους, έναν μικρό καραγκιοζοπαίχτη, 

με τίτλο «Κουβεντούλες με έναν μικρό καραγκιοζοπαίχτη». Στόχος είναι να καλλιεργηθεί μέσα από 

το Θέατρο Σκιών και τον βασικό ήρωα, τον Καραγκιόζη, η διαδραστική συνύπαρξη του λόγου με τη 

μουσική και την κίνηση και ο αρμονικός συνδυασμός του οπτικού με το ακουστικό στοιχείο. Οι 

μαθητές καταθέτουν βιώματα και προσωπικές εμπειρίες και ακολουθεί δραματοποίηση και παιχνίδι 

ρόλων για να καλλιεργηθεί  στη σχολική τάξη ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και 

δημιουργικής έκφρασης, όπου οι μαθητές γράφουν, παίζουν και κάνουν την ηχογράφηση με τις δικές 

τους φωνές. Ακολουθεί ο  καταμερισμός εργασιών: σχεδιασμός συνέντευξης - συγγραφή ερωτήσεων 

- ηχογράφηση -  παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής στο ESR με λογισμικό ήχου (Audacity) - 

προγραμματισμός μετάδοσης της ραδιοφωνικής παραγωγής. Οι μαθητές εξοικειώνονται με 

τραγούδια που χρησιμοποιούσαν οι καραγκιοζοπαίχτες για να εισάγουν κάθε φιγούρα - ήρωα στον 

μπερντέ και πιο συγκεκριμένα με τα μουσικά μοτίβα που γνωστοποιούν αμέσως την ταυτότητα και 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/chatting-with-a-young-shadow-puppeteer
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την προσωπικότητά του. Γίνεται η επιλογή μουσικής επένδυσης  της εκπομπής  και τέλος 

δημιουργείται το  banner που την συνοδεύει. 

 

Β. Ιστορία – Παραμύθι  

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του παιδιού το Μαθητικό Ραδιόφωνο 

προσκάλεσε όλα τα σχολεία σε μια μεγάλη ραδιοφωνική γιορτή. Σε αυτήν την περίπτωση 

αξιοποιήθηκαν οι προσωπικές εμπειρίες μαθητή που προερχόταν από την εμπόλεμη περιοχή της 

Συρίας, και έγινε μελέτη σχετικών κειμένων των σχολικών εγχειριδίων και της βιβλιοθήκης του 

σχολείου. Συζητήθηκαν οι ανησυχίες των παιδιών, ενώ ακολούθησαν video από διεθνείς 

οργανισμούς στο διαδίκτυο. Στο τελικό στάδιο δημιουργήθηκε ομαδοσυνεργατικά το παραμύθι - 

ιστορία, ηχογραφήθηκε και στάλθηκε ως συμμετοχή του σχολείου στο αφιέρωμα του ESR με τίτλο: 

«Έχω Δικαίωμα». http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/2729 

 

Γ. Θέατρο  

Τα παιδιά αντιμετωπίζουν με εξαιρετικό ενδιαφέρον τη μεταφορά και παραγωγή θεατρικού 

δρώμενου στο ραδιόφωνο, όπως και την οποιαδήποτε δημιουργία συνοδευτικού οπτικού υλικού.  

Αναφορικά, επιχειρήθηκε η μεταφορά του λογοτεχνικού βιβλίου της Ζωρζ Σαρή «Τα γενέθλια» στο 

σανίδι της θεατρικής σκηνής του σχολείου. Η θεατρική αυτή παραγωγή αποτέλεσε το έναυσμα για 

την ηχογράφηση σε δύο μέρη όλης της παράστασης και τη δημιουργία μιας νέας ραδιοφωνικής , πια, 

παραγωγής σε δύο επεισόδια. Το Θέατρο μπαίνει στο Ραδιόφωνο, λοιπόν, με τα εξής βήματα:  

«…Σελίδα, σανίδι, εκπομπή!»   

α. Από το λογοτεχνικό βιβλίο στη θεατρική σκηνή  

β. Από το θέατρο στην  ηχογράφηση 

γ. Από το μικρόφωνο στη ραδιοφωνική παραγωγή  

Έτσι ανέβηκε για το Ραδιόφωνο το έργο Τα γενέθλια, της Ζωρζ Σαρή  

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/%ce%b8%ce%ad%ce%b1%cf%84%cf%81%ce

%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%bf 

 

Δ. Τραγούδι 

Για τη συμμετοχή του σχολείου  στον Διαγωνισμό του Μαθητικού Ραδιοφώνου «Καν΄το ν΄ακουστεί»  

με θέμα: «Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους» οι μαθητές εργάστηκαν  συνεργατικά. Κύριο 

θέμα ήταν η διαχείριση του θυμού και η έκφραση των συναισθημάτων των μικρών μαθητών. 

Ακολούθησε κατάθεση προσωπικών βιωμάτων, καταιγισμός ιδεών και συζήτηση προβλη ματισμών. 

Ύστερα από την ανάγνωση βιβλίων και λογοτεχνικών κειμένων, ήρθε η ώρα της δημιουργίας του 

γραπτού κειμένου. Έτσι γεννήθηκαν οι πρώτοι  πρώιμοι στίχοι, όπου  σε συνεργασία με τη μουσικό 

του σχολείου, ολοκληρώθηκαν οι στίχοι ενός τραγουδιού. Με τη συμβολή ενός γονέα-συνθέτη ο 

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/2729
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/%ce%b8%ce%ad%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%bf
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/%ce%b8%ce%ad%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%bf
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οποίος με πρωτότυπη μελωδία αγκάλιασε τους στίχους, τα παιδιά έζησαν την πρωτόγνωρη εμπειρία 

της ηχογράφησης σε studio. Το τραγούδι της συμμετοχής του σχολείου είχε τον τίτλο: «Η αγάπη είναι 

φως! » http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/3059 

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο όμως, οδήγησε τα βιώματα των μαθητών ένα βήμα πιο πέρα. Το θέμα του 

τραγουδιού αποτέλεσε το βασικό σενάριο σε μια κινηματογραφική παραγωγή, μια μικρή  ταινία, με 

θέμα το σχολικό εκφοβισμό και τίτλο «Να Διεκδιkiss…! ».        

https://www.youtube.com/watch?v=uE4LybxbHrI 

Τελικά τα ραδιοκύματα κατάφεραν να ταξιδέψουν τους μικρούς μαθητές σε μονοπάτια που δεν είχαν 

φανταστεί ποτέ ότι θα περπατήσουν…  

 

Συμπεράσματα 

Η  αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα του μαθητικού ραδιοφώνου στη διδακτική 

πράξη και  την εκπαίδευση  συντελεί στην ανάδειξη της δημιουργικότητας και στην απελευθέρωση 

της φαντασίας των μαθητών για τη γέννηση και υλοποίηση ιδεών και εναλλακτικών σε διάφορα 

θέματα. Η χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και των σύγχρονων ψηφιακών μέσων στη διδακτική 

και μαθησιακή διαδικασία, ως εν δυνάμει εργαλείων μάθησης, προάγουν την ενεργό εμπλοκή των 

μαθητών σε διεργασίες διερευνητικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Η κατανόηση της 

λειτουργίας και της εφαρμογής των λογισμικών ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου στη σχολική 

διαδικασία συντελεί στην καλλιέργεια  της κριτικής σκέψης των μαθητών, ενώ ενθαρρύνεται η 

ανάπτυξη συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης και δημοκρατικής έκφρασης κατά την οικοδόμηση 

της  γνώσης. Τα προϊόντα που προκύπτουν σε όλα τα στάδια της μαθησιακής ενασχόλησης με το 

ραδιόφωνο είναι η παραγωγή ηχογραφημένης εκπομπής και ο εμπλουτισμός της με ηχητικά εφέ. 

Άμεσο προϊόν αποτελεί η παραγωγή ραδιοφωνικού λόγου και η εξοικείωση των μαθητών με αυτόν. 

Σημαντικό γεγονός συνιστά η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών εκ μέρους των παιδιών, 

καθώς το μαθητικό ραδιόφωνο λειτουργεί ως ένα μέσο για να εκφράσουν οι μαθητές τη 

δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία τους, με αισθητό το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια 

διαδικτυακή κοινότητα. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών για την πρόληψη 

φαινομένων προβληματικών συμπεριφορών στη σχολική τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 

Σκοπός της εργασίας είναι η διάχυση των καλών πρακτικών πρόληψης για να δημιουργηθεί 

ένα γόνιμο παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη. H διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται 

είναι αυτή της οικοσυστημικής προσέγγισης και της τεχνικής της αναπλαισίωσης. Οι πρακτικές 

στηρίζονται στα πορίσματα ερευνητικών μελετών, των οποίων κοινή διαπίστωση είναι ότι η 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς θα πρέπει να στοχεύει σε μία πολυπαραγοντική, 

ολιστική, συστηματική προσέγγιση και όχι μόνο σε μία γραμμική-μονοπαραγοντική. Το παρόν 

άρθρο προτείνει ορισμένες πρακτικές, οι οποίες ερευνητικά θεωρούνται αποδοτικές για την 

αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού προβλήματος. Εξάλλου, από την εφαρμογή των 

προτεινόμενων πρακτικών πρόληψης προσλάβαμε θετική ανατροφοδότηση, υλοποιώντας τες 

στην πράξη. Οι πρακτικές αυτές εφαρμόστηκαν από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

Δασκάλων Θεσσαλίας προς τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με 

σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών συμπεριφορών στη σχολική τάξη.  

 Λέξεις-Κλειδιά: Διαχείριση σχολικής τάξης, οικοσυστημική προσέγγιση  

1. Εισαγωγή 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί στη σχολική 

πράξη είναι η διαχείριση των ήπιων ή πιο σοβαρών καθημερινών προβλημάτων συμπεριφοράς 

στο πλαίσιο της τάξης.  

Οι διαταραχές συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με τη διεθνή 

έρευνα, τις πιο επίπονες και κοινές μορφές δυσλειτουργίας στο επίπεδο των διαπροσωπικών 

και των κοινωνικών σχέσεων (Carr, 1999). Συχνά συνοδεύονται από σοβαρές δυσκολίες 

προσαρμογής του παιδιού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (προσχολική, σχολική, 

δευτεροβάθμια (Κουρκούτας, 2007). 

Η σχολική τάξη λογίζεται ως ένα πλαίσιο συμπυκνωμένης κοινωνικής αλληλενέργειας (Cohen 

et al., 2008, Κωνσταντίνου, 2015) και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού οφείλει να είναι 

στραμμένη στη διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη για να 

αποτραπεί η εκδήλωση προβληματικής συμπεριφοράς.  

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν προτάσεις διαχείρισης της σχολικής τάξης, με στόχο η 

οικοσυστημική προσέγγιση να βοηθήσει στη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων 

συμπεριφοράς στο πλαίσιο της τάξης.  
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2. Θεωρητικό υπόβαθρο  

2.1 Προβληματική συμπεριφορά 

Οι εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό Σχολείο καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με προβληματικές 

συμπεριφορές μαθητών που πηγάζουν από διάφορες αιτίες. Δεδομένα ερευνών δείχνουν ότι 

οι αποκλίσεις και οι διαταραχές στη συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο αποτελούν 

βασικές πηγές άγχους και ανησυχίας για τους δασκάλους (Κyriacou,1996). Μια συμπεριφορά 

είναι προβληματική ή διαταραγμένη ή ανεπιθύμητη όταν ενοχλεί το ίδιο το παιδί  ή τα 

πρόσωπα του περιβάλλοντός του και προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα στο ίδιο ή στα 

πρόσωπα του περιβάλλοντός του (Καλαντζή-Αzizi, 1985). Όπως προκύπτει από την ερευνητική 

βιβλιογραφία, το φαινόμενο της σχολικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην Ελλάδα, αν και 

δεν έχει την ίδια ένταση και έκταση με αυτή που εμφανίζει σε άλλες χώρες (Μανιάτης, 2010,˙ 

Νικολάου, 2013), είναι,  όμως, υπαρκτό, παρουσιάζει μια αυξητική τάση και χρήζει 

αντιμετώπισης (Μανιάτης, 2010). 

 

2.2 Οικοσυστημική προσέγγιση 

Κατά την οικοσυστημική προσέγγιση, η προβληματική συμπεριφορά ερμηνεύεται μέσα σε ένα 

πλέγμα σχέσεων και συμπεριφορών. Είναι μία ολιστική αντιμετώπιση, καθώς συνεξετάζει και 

αξιολογεί όλες τις ερμηνείες για μία κατάσταση (θετικές και αρνητικές), χωρίς να αναπαράγει 

αρνητικές μόνο αντιλήψεις. Θεωρείται ότι μία αλλαγή σε οποιοδήποτε μέρος ενός 

οικοσυστήματος θα επηρεάσει οπωσδήποτε το οικοσύστημα στο σύνολό του και μπορούμε να 

αρχίσουμε με εκείνες τις πτυχές του προβλήματος που μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα. 

Εστιάζουμε στην αλλαγή της προβληματικής κατάστασης και όχι στη διάγνωση ατόμων με 

προβλήματα.  

 

2.3 Η τεχνική της αναπλαισίωσης 

Μία από τις τεχνικές της οικοσυστημικής προσέγγισης είναι η τεχνική της Αναπλαισίωσης. Για 

την εφαρμογή της, ο/η εκπαιδευτικός αναζητά διαφορετικές ερμηνείες της ακατάλληλης 

συμπεριφοράς, που να είναι θετικές και να ταιριάζουν με αυτό που συμβαίνει. Στη συνέχεια, 

επιλέγει μία θετική ερμηνεία, που την εκφράζει με κάποιες προτάσεις. Ακολουθεί η 

διαμόρφωση μιας αντίδρασης από τον/την εκπαιδευτικό που να είναι σύμφωνη με αυτή τη 

νέα, θετική ερμηνεία. Η αναπλαισίωση δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στη σχέση του/της 

εκπαιδευτικού με τον μαθητή που έχει την προβληματική συμπεριφορά. Αναφέρεται στη 

διαμόρφωση μιας θετικής εναλλακτικής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς.  

Βασικά στοιχεία της τεχνικής της αναπλαισίωσης είναι:  

• η συνειδητοποίηση της τωρινής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς,  

• η διαμόρφωση θετικών εναλλακτικών ερμηνειών της συμπεριφοράς αυτής,  

• η επιλογή μιας εύλογης θετικής ερμηνείας της συμπεριφοράς,  

• η διαμόρφωση μίας ή δύο προτάσεων που να περιγράφουν τη νέα θετική ερμηνεία,  
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• η δράση που αντανακλά αυτή την ερμηνεία, εφαρμόζοντας έναν νέο τρόπο 

συμπεριφοράς.  

3. Στοιχεία εφαρμογής (βαθμίδα Εκπαίδευσης, τάξη/εις, χρονολογία εφαρμογής, διάρκεια 

εφαρμογής)  

Η πρόταση καλών πρακτικών αφορά σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και μπορούν 

να εφαρμόζονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, για την 

πρόληψη διαφόρων φαινομένων ανάρμοστης συμπεριφοράς στον χώρο αυτής.  

4. Στόχοι-επιδιώξεις  

Η θεματική της εργασίας εστιάζεται στην πρόταση πρακτικών που αφορούν στη διαμόρφωση 

κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη και στη δημιουργική κινητοποίηση των 

παιδιών για την αποφυγή διατάραξης του αρμονικού παιδαγωγικού κλίματος.  

5. Μεθοδολογία της διδασκαλίας  

Το σχεδιαζόμενο υλικό στηρίζεται στη διδακτική μεθοδολογία της οικοσυστημικής 

προσέγγισης και στην τεχνική της αναπλαισίωσης.  

6. Διδακτική αξιοποίηση  

Οι πρακτικές πρόληψης φαινομένων προβληματικής συμπεριφοράς στη σχολική τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά για τη διαμόρφωση  γόνιμου 

παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη.  

7. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων    

Οι προτεινόμενες δράσεις απαιτούν τη διαμόρφωση μιας νέας παιδαγωγικής αντιμετώπισης 

των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Υιοθετώντας την οικοσυστημική προσέγγιση και την 

τεχνική της αναπλαισίωσης καταγράφουμε τρόπους και στρατηγικές πρόληψης των 

προβληματικών συμπεριφορών.   

8. Εφαρμογή Μελετών Περίπτωσης σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση και την 

τεχνική της αναπλαισίωσης 

8.1 Μελέτες Περίπτωσης  

8.1.1 Ο Πέτρος ήταν ο «κλόουν» της τάξης, έλεγε πολύ συχνά αστεία και έκανε τους άλλους να 

γελούν. Μ’ αυτόν τον τρόπο όμως, παραμελούσε τις εργασίες του μέσα στην τάξη και κατά 

συνέπεια έπαιρνε κακούς βαθμούς. Μετά από αλλεπάλληλες παρατηρήσεις και τιμωρίες, που 

όμως δε φαίνονταν να έχουν κανένα αποτέλεσμα, ο εκπαιδευτικός αποφάσισε ότι κάτι έπρεπε 

να αλλάξει (Ψαρά, 2007).  

Υιοθετώντας την οικοσυστημική προσέγγιση και ειδικότερα την τεχνική της αναπλαισίωσης να 

καταγράψετε τρόπους και στρατηγικές αντιμετώπισης της περίπτωσης που περιγράφηκε 

παραπάνω. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

8.1.2 Ο Βασίλης επαναλαμβάνει την Α΄ τάξη και προέρχεται από διαλυμένη οικογένεια.  

Παρουσιάζει πολύ μεγάλη επιθετικότητα και δείχνει να έχει ελάχιστες κοινωνικές δεξιότητες.  

Συχνά χτυπάει τα άλλα παιδιά στα διαλείμματα, αλλά και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
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Ισχυρίζεται ότι φταίνε τα άλλα παιδιά, γιατί έκαναν κάτι πρώτα εκείνα. Ο πατέρας του 

περιπλέκει την κατάσταση λέγοντας στον Βασίλη ότι έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον 

εαυτό του απέναντι σε όποιον/α προσπαθεί να του κάνει κακό. Κάθε φορά που ο Βασίλης 

χτυπάει κάποιον, λέει: «Αυτοί άρχισαν πρώτοι και ο πατέρας μου, μου είπε ότι πρέπ ει να 

υπερασπίζομαι τον εαυτό μου».  

Γενικά, ο Βασίλης έχει μια ασταθή συμπεριφορά. Τη μια στιγμή είναι μια χαρά και παίζει  με τα 

άλλα παιδιά, ενώ την άλλη τρέχει και χτυπάει πισώπλατα ένα παιδί κ.ο.κ. Είναι ένα παιδί που 

δείχνει να έχει πολύ μεγάλη ενέργεια που δεν ξέρει πώς να τη διαχειριστεί. Έχει γίνει 

πραγματικός μπελάς για όλο το σχολείο (Molnar, Lindquist, 2013). 

Υιοθετώντας την οικοσυστημική προσέγγιση και ειδικότερα την τεχνική τής αναπλαισίωσης, να 

καταγράψετε τρόπους και στρατηγικές αντιμετώπισης της περίπτωσης που περιγράφηκε 

παραπάνω. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

8.1.3 Ο Θεόδωρος εδώ και πολύ καιρό προκαλεί προβλήματα στην τάξη και στη δασκάλα του. 

Φτάνει συνήθως στην τάξη ξαναμμένος, μιλώντας δυνατά, πειράζοντας άσχημα τα άλλα 

παιδιά και χωρίς καθόλου διάθεση να ανταποκριθεί στη σχολική εργασία. Πολλές φορές 

παραπονιέται, γιατί πρέπει να κάνει τις σχολικές του εργασίες, γκρινιάζει, συνεχίζει να πειράζει 

τα παιδιά και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, συνεχώς απαιτεί, ενώ συχνά ρωτάει σε πόση 

ώρα θα βγούνε διάλειμμα. 

Ο Θεόδωρος είναι ένας μαθητής με ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, καθώς αφιερώνει πολλές ώρες 

στο διάβασμα, κάνει δύο ξένες γλώσσες και πηγαίνει στο ωδείο (Molnar, Lindquist, 2013).  

Υιοθετώντας την οικοσυστημική προσέγγιση και ειδικότερα την τεχνική της αναπλαισίωσης να 

καταγράψετε τρόπους και στρατηγικές αντιμετώπισης της περίπτωσης που περιγράφηκε 

παραπάνω. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

8.1.4 Ο Μάνος είναι μαθητής της Στ΄ τάξης. Είναι ο πιο ψηλός απ’ όλους τους συνομηλίκους 

του από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και εύκολα μπορεί να τον θεωρήσει κανείς για 

μαθητή του Γυμνασίου. Η σωματική του διάπλαση, του επιτρέπει να κυριαρχεί εύκολα στους 

άλλους και πολλές φορές το εκμεταλλεύεται αυτό, υιοθετώντας την εικόνα του «σκληρού 

τύπου». 

Συχνά προκαλεί προβλήματα. Δεν ολοκληρώνει τις εργασίες που του ανατίθενται, αρνείται να 

συμμετάσχει στις δραστηριότητες της τάξης, εμποδίζει τους δασκάλους στο έργο τους και 

εκφοβίζει τους άλλους μαθητές. 

Ο δάσκαλος χρησιμοποίησε ως τώρα πολλούς τρόπους για να αντιμετωπίσει τη συμπεριφορά 

του Μάνου χωρίς αποτέλεσμα. Ο Μάνος φαινόταν να διασκεδάζει με το γεγονός ότι 

προκαλούσε αναστάτωση στην τάξη και δεν έδειχνε να πτοείται από απειλές (Molnar, 

Lindquist, 2013).  

Υιοθετώντας την οικοσυστημική προσέγγιση και ειδικότερα την τεχνική τής αναπλαισίωσης να 

καταγράψετε τρόπους και στρατηγικές αντιμετώπισης της περίπτωσης που περιγράφηκε 

παραπάνω. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  
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8.1.5 Ο εκπαιδευτικός της τάξης αναθέτει σ’ έναν μαθητή την ευθύνη μιας ομαδικής 

δραστηριότητας. Ο Κώστας, που πάντα ενδιαφερόταν γι’ αυτή τη δραστηριότητα, νιώθει ότι 

είναι άδικο που δεν επέλεξε ο εκπαιδευτικός αυτόν για υπεύθυνο. Αρνείται να συμμετάσχει, 

λέγοντας ότι η σύνθεση της ομάδας δεν είναι καλή και δεν αξίζει τον κόπο. Την ώρα της 

δραστηριότητας περιφέρεται και ενοχλεί τις άλλες ομάδες (Χηνάς, Χρυσαφίδης, 2000).  

Υιοθετώντας την οικοσυστημική προσέγγιση και ειδικότερα την τεχνική της αναπλαισίωσης να 

καταγράψετε τρόπους και στρατηγικές αντιμετώπισης της περίπτωσης που περιγράφηκε 

παραπάνω. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

8.1.6 Να καταγράψετε ένα παράδειγμα προβληματικής συμπεριφοράς στην τάξη, την πιθανή 

(συμβατική) αντίδρασή σας στο πρόβλημα και εν συνεχεία πώς θα το αντιμετωπίζατε 

υιοθετώντας την τεχνική της αναπλαισίωσης. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

8.2 Δόμηση κανονισμού λειτουργίας τμήματος / σχολικής μονάδας (25΄) 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ο/η εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές του 

συντάσσει τους κανόνες, όσον αφορά στη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη (Crawford, 

Bodine, 1997). Οι κανόνες πρέπει να είναι δημοκρατικοί, δίκαιοι, σαφείς και να τηρούνται με 

συνέπεια.  

Συζητήστε τα πιθανά περιεχόμενα που πρέπει να έχει ένας κανονισμός λειτουργίας για το 

τμήμα ή το σχολείο σας. Επιλέξτε 1-2 άρθρα του κανονισμού αυτού και προτείνετε τη 

διατύπωσή τους, ώστε να είναι θετική και ξεκάθαρη.  

Διαδικασίες: Περιγράψτε τις διαδικασίες που θα ακολουθήσετε για να γίνει αποδεκτός ο 

κανονισμός λειτουργίας στο τμήμα ή στο σχολείο σας.  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναδειχθεί το πιθανό περιεχόμενο, οι διατυπώσεις και να 

προταθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη δημιουργία κανονισμού. Βασικά σημεία 

που πρέπει να υπερασπιστεί ο συντονιστής: 

• Περιεχόμενο: περιγράφονται οι επιθυμητές συμπεριφορές και όχι οι αρνητικές.  

• Διατυπώσεις: το κείμενο του κανονισμού δεν μπορεί να αποτελεί κώδικα τιμωρίας.  

• Διαδικασία: το κείμενο του κανονισμού δεν επιβάλλεται αλλά συναποφασίζεται. 

Συνολικός χρόνος αυτής της φάσης 25΄, που μπορεί να κατανεμηθεί σε 5΄ εισαγωγή, 15΄ 

εργασία σε ομάδα και 5΄ ανακοίνωση και ανακεφαλαίωση.  

Συζητήστε στην ομάδα σας, καταγράψτε σχετικά με το πιθανό περιεχόμενο τις διατυπώσεις, 

και προτείνετε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, προκειμένου να φτιαχτεί ένας κανονισμός.  

Κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει να εστιάσει τις ενέργειές της σ’ έναν από τους δύο 

κανονισμούς.  

Οι ομάδες αποφασίζουν με ποιο από τα δύο (τμήμα ή σχολείο) θα ασχοληθούν:  

Δίνονται τα σχετικά φύλλα εργασίας, ανάλογα με τις προτιμήσεις (τμήμα-σχολείο).  

Στην ανακεφαλαίωση εστιάζουμε στα ακόλουθα:  
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Διατύπωση Α΄ Προτεινόμενη 

Σέβομαι και τηρώ το ωράριο του 

καθημερινού προγράμματος. 

Σέβομαι την ώρα έναρξης των 

μαθημάτων, γι’ αυτό έρχομαι στο  

σχολείο έγκαιρα και επιδιώκω να 

παρευρίσκομαι πάντα στην πρωινή 

συγκέντρωση. 

Γνωρίζω ότι κατά την πρωινή 

προσευχή κανείς δεν μένει μέσα στις 

τάξεις, αλλά όλοι συγκεντρωνόμαστε 

στην αυλή του Σχολείου και 

συντασσόμαστε στην θέση που 

βρίσκεται το τμήμα μας για την 

πρωινή προσευχή. Ακούμε τις 

ανακοινώσεις της Διεύθυνσης του 

Σχολείου και στην συνέχεια ανά 

τμήμα προσεκτικά πηγαίνουμε στις 

τάξεις μας. 

Το καθημερινό πρόγραμμα το 

ακολουθούν όλα τα παιδιά και οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου. Στην 

πρωινή προσευχή συναντιόμαστε όλες 

και όλοι μαζί, παιδιά και εκπαιδευτικοί. 

Ανακοινώνονται τα τελευταία νέα και 

όποια αλλαγή υπάρχει στο πρόγραμμα. 

Για τους λόγους αυτούς, είναι καλό να 

βρίσκομαι στο σχολείο στην ώρα μου. 

Δεν καθυστερώ να μπω στην τάξη για 

να μη διακόπτω το μάθημα. Τηρώ 

απόλυτη ησυχία στους 

κοινόχρηστους χώρους ιδιαίτερα, 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  

  

  

Φροντίζω να βρίσκομαι στην αίθουσά 

μου στην ώρα μου και να μη χάνω ούτε 

λεπτό από το μάθημα. Ακούγονται τόσα 

ενδιαφέροντα εκεί που δεν θέλω να τα 

χάσω. Κι αν καμιά φορά αργήσω – 

άνθρωποι είμαστε – φροντίζω να μην 

προκαλώ αναστάτωση. 

Συμπεριφέρομαι ευγενικά στους 

δασκάλους μου, τους συμμαθητές 

μου και στο υπόλοιπο προσωπικό 

του σχολείου. Μισώ τις απρεπείς 

εκφράσεις και τη βία. Άλλωστε 

γνωρίζω ότι αν τις χρησιμοποιήσω θα 

υποστώ τις ανάλογες συνέπειες. 

Νιώθω πολύ όμορφα, όταν μου μιλούν 

και μου φέρονται ευγενικά. Με τον ίδιο 

τρόπο συμπεριφέρομαι κι εγώ, τόσο 

προς τις/τους εκπαιδευτικούς όσο και 

προς τις/τους 

συμμαθήτριες/συμμαθητές μου.  

 

Αρχές διατύπωσης κανονισμού: 

• Διατυπώνω θετικά, 

• αναφέρω πάντα τη θετική συμπεριφορά που θα ήθελα να εκδηλωθεί, 
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• αναφέρω τις θετικές συνέπειες της θετικής συμπεριφοράς,  

• αναφέρομαι στη φιλοσοφία της ενέργειας,  

• δεν συγκρίνω με πράξεις άλλων. 

 

Κανονισμός τμήματος 

Ο κανονισμός τμήματος περιλαμβάνει οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται για να λειτουργεί 

το τμήμα κατά το δυνατόν αποτελεσματικά και αφορούν στις διδακτικές ενέργειες που 

αναπτύσσονται στο τμήμα. Για παράδειγμα μπορεί να «χτιστεί» απαντώντας σε ερωτήσεις που 

αφορούν στις ακόλουθες διδακτικές ενέργειες: Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι, όταν ο/η 

εκπαιδευτικός μιλάει; Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι, όταν συνεργάζομαι σε ομάδα; Πώς 

πρέπει να συμπεριφέρομαι, όταν μιλάει κάποιος/α άλλος/η;  

Κανονισμός σχολικής μονάδας 

• Χρήσιμες πληροφορίες για το σχολείο – Περιγραφή των χώρων του σχολείου – Στοιχεία 

επικοινωνίας, 

• γενικοί κανόνες λειτουργίας του σχολείου (έναρξη & λήξη μαθημάτων, είσοδος – 

έξοδος στο σχολείο – όροι ασφάλειας – ευθύνη – φοίτηση), 

• εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Διδακτικό ωράριο – Διάρκεια σχολικού έτους, 

• γενικοί κανόνες, 

• προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών από το σχολείο,  

• φοίτηση και απουσίες μαθητών,  

• ενημέρωση γονέων, 

• καθήκοντα και συμπεριφορά μαθητών / μαθητριών,  

• υποχρεώσεις ως προς το σχολείο, 

• υποχρεώσεις ως προς την τάξη μου, 

• παιδαγωγικά μέτρα πειθαρχίας,  

• εκπαιδευτικοί, 

• καθιέρωση του θεσμού «αξία του μήνα»,  

• γονείς – κηδεμόνες, 

• συνεργασία & επικοινωνία σχολείου – γονέων / κηδεμόνων. 

 

Έλεγχος κανονισμού σχολείου: 

• Ομάδα εκπαιδευτικών καταθέτει στον Σύλλογο Διδασκόντων μία πρόταση αρχικού 

κειμένου. 

• Γίνεται πρόσθεση ή αφαίρεση άρθρων από τους/τις Εκπαιδευτικούς.  

• Πραγματοποιείται επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες μέσω των Εκπαιδευτικών 

των τμημάτων και  διατυπώνονται προτάσεις.  

• Λαμβάνει χώρα συνάντηση με το Σχολικό Συμβούλιο (Σύλλογος Διδασκόντων – Δ. Σ. 

Συλλόγου Γονέων – Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για την επικύρωση του 

προτεινόμενου κειμένου. 
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• Διεξάγεται επικοινωνία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν υπάρχουν 

αναφορές που είναι αντίθετες προς την υπάρχουσα νομοθεσία.  

• Αναρτάται ο Σχολικός Κανονισμός στο διαδίκτυο και σε εμφανή σημεία στο σχολείο.  

 

8.2.1 Βιωματική δράση δημιουργία κανονισμού: Θέλω – Δεν θέλω: Στόχοι & όρια της ομάδας 

1ο Στάδιο (15΄): Προτείνω να πάρει καθένας μας από ένα χαρτί και να το χωρίσει στη μέση με 

μια γραμμή. Στο ένα μέρος θα γράψει «ΘΕΛΩ» και στο άλλο «ΔΕΝ ΘΕΛΩ». Από κάτω θα 

καταγράψει τι θέλει και τι δεν θέλει από αυτή την ομάδα. Έχουμε 10΄. 

2ο Στάδιο (30΄): Καθένας με τη σειρά του παρουσιάζει αυτά που έγραψε και οι άλλοι τον ακούν 

χωρίς να διακόπτουν. Στη συνέχεια, θα καταγράψουμε τα «Θέλω» και «Δεν θέλω» που 

εκφράστηκαν. Στη συνέχεια κάποιος από την ομάδα θα παρουσιάσει αυτά που κατέγραψε.  

Αν θέλουμε: 

3ο Στάδιο (30΄): Κάποιος σημειώνει στον πίνακα τα «Θέλω» – «Δεν θέλω». Ρωτάμε ποιοι 

θέλουν να ξεκινήσουν. 

4ο Στάδιο (15΄): Τώρα ας δούμε αυτά που σημειώσαμε και ας συζητήσουμε.  

 

8.2.2 Βιωματική δράση: Καταιγισμός ιδεών: Επιθυμίες–λύσεις–ανάδειξη κοινού σκοπού 

1ο Στάδιο (5΄): Προτείνω να πάρετε μερικά χαρτιά. Γράψτε σε διαφορετικό χαρτί από μια 

επιθυμία που έχετε γι’ αυτή την ομάδα και έρχεται αυτόματα στο μυαλό. Τα χαρτιά θα είναι 

ανώνυμα. Έχουμε 5΄. Μπορείτε να γράψετε όσες επιθυμίες θέλετε. 

2ο Στάδιο (10΄): Βάλτε τα χαρτιά σας μέσα σ’ ένα καλάθι και ας τα διαβάσει κάποιος.  

3ο Στάδιο (15΄): Ας συζητήσουμε αυτά που ακούσαμε.  

Όλα τα χαρτάκια αφού γραφούν, μπορούν να αποτελέσουν μέρη μιας αφίσας που θα είναι 

αναρτημένη. 

Στο σημείο αυτό, ουσιαστικά, έχουν αναδειχθεί τα κύρια σημεία του κανονισμού τμήματος κι 

αυτό που πρέπει να γίνει από τον/την εκπαιδευτικό είναι να δώσει τις επιθυμητές θετικές 

διατυπώσεις και να επικοινωνήσει τη φιλοσοφία του με παιδιά και γονείς.  

Προκειμένου να συζητήσει για τους όρους τήρησης και εφαρμογής, προτείνουμε να 

αναπτυχθεί το ακόλουθο παιχνίδι: 

 

8.2.3 Βιωματική δράση: Πάση θυσία: Όρια – διεκδίκηση – δυναμική ομάδας 

1ο Στάδιο (30΄): Προτείνω να σηκωθούμε όρθιοι και να δημιουργήσουμε έναν σφιχτό κύκλο, 

πολύ γερά δεμένο. Πιάστε αγκαζέ ο ένας τον άλλο και ενώστε τους ώμους σας. Ένας θα μείνει 

έξω από τον κύκλο και θα προσπαθήσει «πάση θυσία» να βρει τρόπο να εισχωρήσει στον 

κύκλο. Μετά από 2΄ θα υποδείξει τον επόμενο. Ας ξεκινήσουμε.  

2ο Στάδιο (15΄): Ας καθίσουμε να συζητήσουμε για λίγο. 

• Πώς νιώσατε έξω από τον κύκλο; 

• Πώς νιώσατε που τα καταφέρατε ή δεν τα καταφέρατε;  

• Πώς ήταν για σας το να προσπαθεί κάποιος να μπει στον κύκλο σας;  
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8.3 Συμβόλαιο Τάξης 

Το συμβόλαιο τάξης δημιουργείται για να κατανοήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την 

αξία της δέσμευσης σε συμφωνημένους κανόνες συμπεριφοράς, να εκπαιδευτούν στη 

διαπραγμάτευση, στην επίλυση συγκρούσεων, στη λήψη αποφάσεων και στην 

αποτελεσματική επικοινωνία. 

Οι κανόνες της τάξης-το παιδαγωγικό συμβόλαιο περιλαμβάνει αμοιβαίες δεσμεύσεις και 

δικαιώματα, που προσδιορίζουν αυτό που τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 

να διαχειριστούν και για το οποίο καθίστανται εφεξής υπεύθυνοι ο ένας απέναντι στον άλλο.  

 

8.3.1 Δημιουργώ Συμβόλαιο Τάξης - Διαδικασία 

• Ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει σε ένα χαρτί τα χαρακτηριστικά της καλύτερης τάξης που 

είχε ποτέ και σε ένα άλλο τα αρνητικά χαρακτηριστικά της χειρότερης. Σε έναν τρίτο 

πίνακα/χαρτί γράφει όσα πιστεύει ότι πρέπει να κάνει ο ίδιος για να έχει την καλύτερη 

τάξη. 

• Οι μαθητές σχεδιάζουν έναν κύκλο («τροχός του τι») και στις ακτίνες του καταγράφουν 

τι τους ευχαριστούσε στην καλύτερη τάξη που είχαν ποτέ.  

• Στην πίσω σελίδα σχεδιάζουν άλλον ένα «τροχό του τι» και καταγράφουν τι δεν τους 

άρεσε στη χειρότερη τάξη που είχαν ποτέ. 

• Οι μαθητές σχηματίζουν δυάδες, ανταλλάσουν τους «τροχούς του τι» και συζητούν για 5 

– 10 λεπτά. 

• Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες των 4 ή 6 προσώπων με επιλογή άλλων ζευγαριών. Κάθε 

μαθητής παρουσιάζει τον «τροχό του τι» του ζευγαριού του στα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας και ακολουθεί συζήτηση για 5 – 10 λεπτά. 

• Ένας μαθητής από κάθε ομάδα παρουσιάζει στην τάξη του δύο καταλόγους της ομάδας 

του, στους οποίους προστίθενται και οι κατάλογοι των άλλων ομάδων.  

• Οι μαθητές καταγράφουν σε δύο καταλόγους: α) στον έναν τις προτιμήσεις τους και β) 

στον άλλον ό,τι τους απωθεί.  

• Οι κύκλοι των μικρών ομάδων γίνονται ένας κύκλος από όλη την τάξη. Ο δάσκαλος 

προσθέτει τους δικούς του καταλόγους.  

• Ο/η εκπαιδευτικός καλεί τις ομάδες να ξανασχηματιστούν για να συζητήσουν και να 

κάνουν προτάσεις για το πώς η τάξη μπορεί να γίνει η καλύτερη.  

• Ζητά από τις ομάδες να καταγράψουν σε λίστες τις υποδείξεις τους, που αφορούν στην 

ετοιμότητα για δεσμευμένες σχέσεις. 

• Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν στην τάξη τους καταλόγους με τις προτάσεις και γίνεται 

ένας ενιαίος κατάλογος. 

• Ο/η εκπαιδευτικός αναρτά τον δικό του κατάλογο για το πώς μπορεί ο ίδιος να συμβάλει, 

ώστε η τάξη να γίνει καλύτερη. 

• Ο/η εκπαιδευτικός συντονίζει μια ανοιχτή συζήτηση με όλη την τάξη, σχετικά με τις 

προτάσεις των μαθητών και τις δικές του, και διαμορφώνεται ένα συμβόλαιο τάξης.  

Επισήμανση: Ο/η εκπαιδευτικός αποφεύγει τον ρόλο αυτού που επιβάλει την πειθαρχία στην 

τάξη και εμπλέκει και τους μαθητές στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων.  
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8.4 Σύναψη Συμβολαίου με  μεμονωμένους  μαθητές/τριες για την εξομάλυνση 

διαπροσωπικών δυσκολιών 

• Είναι γραπτό συμβόλαιο μεταξύ του εκπαιδευτικού της τάξης και του μαθητή/τριας 

που παρουσιάζει την προβληματική συμπεριφορά.  

• Περιγράφεται η αναμενόμενη επιθυμητή συμπεριφορά  (τι περιμένει ο εκπαιδευτικός 

από το παιδί και τι περιμένει το παιδί από τον εκπαιδευτικό) καθώς και η ενίσχυση 

που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός.  

• Συμπεριλαμβάνονται οι υπογραφές του εκπαιδευτικού και του μαθητή/τριας.  

 

9. Συμπέρασμα  

Για την πρόληψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών στη σχολική τάξη είναι ευνόητο ότι πρέπει να 

αναπτύξουμε σχέση εμπιστοσύνης με τον/τη μαθητή/τρια, ώστε να γνωρίζει ότι ο/η 

εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται γι’ αυτόν/τήν. Χρειάζεται συνεχή προσπάθεια αυτοβελτίωσης 

του/της εκπαιδευτικού σε θέματα ψυχοπαιδαγωγικής. Είναι  αναγκαία η προσπάθεια για 

κατανόηση της ατομικότητας του/της κάθε μαθητή/τριας, η δημιουργία κατάλληλου 

παιδαγωγικού κλίματος, η οργάνωση της εργασίας στην τάξη, ώστε να περιορίζεται στο 

ελάχιστο η εμφάνιση προβληματικής συμπεριφοράς. Πρώτιστο μέλημά μας θα πρέπει να είναι 

ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με βιωματικές ασκήσεις, με τη μορφή παιχνιδιού, που θα 

κινητοποιήσουν το σώμα, το συναίσθημα και τον νου και θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.  

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εκδηλώνουν οι μαθητές/τριες πρέπει να αποτελεί 

εκπαιδευτικό στόχο και αντικείμενο οργανωμένης και σοβαρής αντιμετώπισης τόσο σε 

επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο ολόκληρης της σχολικής μονάδας. Η συστηματική 

χρησιμοποίηση των τεχνικών πρόληψης και τεχνικών παρέμβασης θα αναπτύξουν μία έντονη 

δυναμική που θα συμβάλει στη μείωση της ύπαρξης των προβληματικών καταστάσεων στο 

σχολείο. 
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Περίληψη  

Η παρούσα εισήγηση καταπιάνεται με το θέμα της συνδιδασκαλίας, δηλαδή της συνύπαρξης στην 

τάξη δύο εκπαιδευτικών που διδάσκουν ταυτόχρονα το ίδιο μάθημα, όπως εφαρμόστηκε στο πλαίσιο 

του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, διερευνώντας τις δυνατότητες που διανοίγει τόσο ως 

προς την εκπαιδευτική διαδικασία, το μαθησιακό αποτέλεσμα και τη διαχείριση της τάξης όσο και 

ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Προς τούτο, χρησιμοποιεί στοιχεία από 

την αποτίμηση της εφαρμογής και καταθέτει σχετικούς προβληματισμούς.  

 

Λέξεις κλειδιά: Συνδιδασκαλία, Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, Επαγγελματική εκπαίδευση, 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, συνεργασία  

 

1.Εισαγωγικά – Το πρόγραμμα Μ.Ν.Α.Ε.  

Το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ), που υλοποιήθηκε στην επαγγελματική εκπαίδευση 

της χώρας μας, με πιλοτική λειτουργία κατά το σχολικό έτος 2017-18 (σε 9 ΕΠΑΛ)  και σε καθολική 

εφαρμογή (στα περίπου 400 ΕΠΑΛ της χώρας) από το σχολικό έτος 2018-19 (μέχρι και σήμερα) 

αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων που στοχεύει στην ψυχοκοινωνική & γνωστική υποστήριξη των 

μαθητών των ΕΠΑΛ, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του χώρου της επαγγελματικής εκπαίδευ σης.  

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ, λόγω του μεταβατικού χαρακτήρα της και 

του καθοριστικού ρόλου της στην προσαρμογή των μαθητών στο νέο περιβάλλον, αλλά, στην πράξη, 

διαπερνά και επηρεάζει το σύνολο του σχολείου. Πρόκειται για δράση που ξεκίνησε από τη βάση 

(bottom up) και ανέκυψε από τις ανάγκες που αναδύθηκαν από την πραγματικότητα των ΕΠΑΛ. Η 

πρώτη απόπειρα έγινε στο ΕΠΑΛ Καισαριανής το 2010, με την εφαρμογή του θεσμού του Συμβούλου 

Καθηγητή, που στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα σχολεία. Σταδιακά αναδύθηκαν και άλλες 

ανάγκες. Το 2016 προτάθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών και Σχολικών Συμβούλων προς το Υπουργείο 

Παιδείας ένα πρώτο σχέδιο του προγράμματος, το οποίο έγινε αποδεκτό. 

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι: Η θέσπιση του θεσμού του Συμβούλου 

Καθηγητή ανά μαθητή, η τοποθέτηση ψυχολόγου στο σχολείο, τα χρηματοδοτούμενα καινοτομικά 

και δημιουργικά σχέδια δράσης ποικίλου περιεχομένου, που εκπονούν οι μαθητές συνήθως στη 

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, αλλά και αλλού (συνεργασία με τομείς και εργαστήρια) και 

κατατείνουν στην εξωστρέφεια και την αειφορία και τα οποία, μάλιστα, αναφέρθηκαν ως 

υποδειγματικό παράδειγμα αριστείας και καινοτομίας στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, CEDEFOP, η δικτύωση των σχολείων (και) 

μέσω εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης, που εγκαθίσταται σε κάθε σχολείο και, τέλος, η καθιέρωση της 

mailto:ychrono@otenet.gr
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Εναλλακτικής Ενισχυτικής διδασκαλίας στα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά, δηλαδή τα βασικά 

μαθήματα Γενικής Παιδείας, με την οποίαν ασχολείται και η παρούσα εισήγηση.  

 

2.Κυρίως μέρος 

2.1.Η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία  

Ξεκινώντας από τους όρους, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η δράση είναι κατ’ αρχήν ενισχυτική, 

καθώς στοχεύει πρωτίστως στην κάλυψη κενών και εγνωσμένων ελλείψεων των μαθητών του ΕΠΑΛ 

στα μαθήματα γενικής παιδείας και, συνεπώς, στην ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και στη 

δημιουργία θετικών προσδοκιών για τα εν λόγω μαθήματα και όχι μόνο. Ωστόσο, δεν πρόκειται για 

τη συνήθη ενισχυτική διδασκαλία, που λαμβάνει χώρα μετά το πέρας των μαθημάτων και 

απευθύνεται στους πιο αδύναμους μαθητές, που παρακολουθούν κατά βούληση. Εδώ η ενίσχυση 

προσφέρεται σε όλους τους μαθητές μέσα στην κανονική τάξη και στην κανονική ροή του 

προγράμματος και, κυρίως, στηρίζεται στη συνδιδασκαλία. Άρα, είναι, όντως, εναλλακτική. Η 

παράμετρος της συνδιδασκαλίας, μάλιστα, δεν είναι απλώς εναλλακτική, αλλά απολύτως 

ριζοσπαστική, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα. 

 

2.2.Η συνδιδασκαλία     

Ως συνδιδασκαλία ορίζεται η ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη [θεωρητικά 

μπορούν να είναι και περισσότεροι εκπαιδευτικοί - Nassir Al Nassir (2017)], οι οποίοι διδάσκουν το 

ίδιο μάθημα και το αναλαμβάνουν εξίσου, μοιραζόμενοι απολύτως όλες τις ευθύνες: σχεδιασμό, 

διεξαγωγή, αξιολόγηση. 

Η συνδιδασκαλία στην Ελλάδα είναι γνωστή κυρίως από τα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑΛ, όπου 

συνυπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί στο εργαστήριο (μια πρόνοια, περισσότερο  πρακτικής φύσεως, που 

σχετίζεται με τον αριθμό των μαθητών – άνω των 13), καθώς και από την παράλληλη στήριξη, δηλαδή 

την παρουσία ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στο πλάι ενός παιδιού με ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες εντός της τάξης, η οποία καθοδηγείται από εκπαιδευτικό γενικής αγωγής. Εν προκειμένω, 

λοιπόν, πρόκειται για μια καινοτομία,  αφού για πρώτη φορά αναλαμβάνουν από κοινού ένα μάθημα 

γενικής παιδείας δύο εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε την εμπειρία από το εξωτερικό. Η συνδιδασκαλία 

εφαρμόζεται συστηματικά σε αρκετές χώρες, κατά κύριο λόγο τις αγγλοσαξονικές (ΗΠΑ, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδάς, κλπ. ), αλλά όχι μόνο. Το κύριο μοντέλο που πραγματώνεται είναι 

αυτό της συνύπαρξης στην κοινή τάξη ενός εκπαιδευτικού γενικής αγωγής και ενός ειδικής αγωγής, 

που μοιράζονται από κοινού το μάθημα. Το μοντέλο αυτό συμβάλλει, όπως είναι φανερό, στην 

ενταξιακή διαδικασία και «εκθέτει» τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο εύρος γνώσεων 

της κοινής τάξης. Ένα άλλο μοντέλο, επίσης αρκετά σύνηθες, είναι η συνύπαρξη ενός 

εκπαιδευόμενου / δοκιμαζόμενου ή νέου εκπαιδευτικού και ενός εμπειρότερου υπό τύπον μέντορα. 

Δεν λείπουν και άλλα μοντέλα, όπως κύριος δάσκαλος και βοηθός (ένα είδος παράλληλης στήριξης) 

ή ένας δάσκαλος περιεχομένου και ένας δάσκαλος (δεύτερης, συνήθως) γλώσσας σε εκπαίδευση 
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τύπου  CLIL (Content language integrated learning) ή συνεργασία δασκάλων δύο τάξεων, που 

ενώνονται σε μία, κατά περίσταση, για διάφορες δραστηριότητες κ.ά.  

Επομένως, και στο πλαίσιο της διεθνούς εμπειρίας, η ελληνική εφαρμογή, με τους δύο δασκάλους 

γενικής παιδείας, που διδάσκουν το ίδιο μάθημα, είναι μια πρωτοποριακή εκδοχή, που, μάλιστα, 

τείνει ακόμη περισσότερο στην ισότητα μεταξύ των δύο.  

Καθώς η εισαγωγή της συνδιδασκαλίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατατείνει, όπως 

είπαμε, κατ’ αρχάς στην κάλυψη  των κενών και την ενδυνάμωση γνώσεων και δεξιοτήτων, επιτελεί, 

τόσο εκ προθέσεως όσο και εκ των πραγμάτων, και τον στόχο της αντισταθμιστικής λειτουργίας, 

συμβάλλοντας και στην καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, που παρατηρείται 

κατά μείζονα λόγο στα ΕΠΑΛ (σύμφωνα με τις μελέτες του ΙΕΠ για τη μαθητική διαρροή με περιόδους 

αναφοράς 2013-16, 2014-17, 2015-18 το ποσοστό μαθητικής διαρροής στα ΕΠΑΛ κυμαίνεται από 9-

11%, ενώ στα ΓΕΛ περί το 1,6%). Η μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η 

αποτελεσματική διαχείριση της τάξης, η αύξηση των διδακτικών ευκαιριών, η ανταπόκριση στις 

διαφορετικές μαθητικές ανάγκες και η μείωση του στίγματος για παιδιά με δυσκολίες είναι 

επιμέρους στοχεύσεις του κεντρικού στόχου, παράλληλα με τη στήριξη των εκπαιδευτικών, που 

δουλεύουν σε αναγνωρισμένα αντίξοες συνθήκες.   

Βασικό χαρακτηριστικό της συνδιδασκαλίας, από πλευράς διδασκόντων, είναι η ισότητα μεταξύ των 

δύο εκπαιδευτικών (Dieker, Murawski 2003). Τούτο ισχύει και για κάθε εκδοχή συνδιδασκαλίας από 

τις αναφερόμενες παραπάνω, ακόμη και για την περίπτωση μέντορα – μαθητευόμενου. Και οι δύο 

αναφέρονται ως εκπαιδευτικοί του μαθήματος (στις σημειώσεις, στη διόρθωση των διαγωνισμάτων, 

στους βαθμούς, κλπ.) για μαθητές και γονείς. Παίζουν εξίσου κύριο ρόλο στην τάξη, δίνουν οδηγίες 

ή άδεια στους μαθητές, ενώ συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα τόσο της διαδικασίας όσο και του 

περιεχομένου και των μεθόδων της διδασκαλίας.  

Σημαντική παράμετρος συλλειτουργίας είναι η συνεργασία (μια λέξη – κλειδί για το πρόγραμμα 

ΜΝΑΕ στο σύνολό του), η αμοιβαία εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός. Η λειτουργία της συν-

διδασκαλίας είναι μια απόλυτα συνεργατική υπόθεση. Προϋποθέτει συνεννόηση και συντονισμό 

στον σχεδιασμό, την παρουσίαση, τη διαχείριση της τάξης, την επίλυση προβλημάτων, τη ν 

αποτίμηση και την αξιολόγηση. Δεν πρόκειται, δηλαδή, απλώς για συνύπαρξη. Η συνδιδασκαλία 

μετατρέπει την ατομική διδασκαλία σε συμμετοχική πράξη. Αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται την 

αναγκαία υπέρβαση, αλλά και αξιοποίηση, τυχόν διαφορετικού τρόπου σκέψη ς, διδακτικής 

προσέγγισης και εκπαιδευτικής φιλοσοφίας των δύο εκπαιδευτικών.  

Ένα, επίσης, καίριο χαρακτηριστικό της συνδιδασκαλίας, οργανικό στοιχείο της, αλλά και 

γενεσιουργός παράγοντας για τη θέσπισή της στην Ελλάδα, είναι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 

Η παρουσία δύο εκπαιδευτικών, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, προσφέρεται κατεξοχήν για την 

εκδίπλωση ποικίλων δραστηριοτήτων, την εναλλαγή διδακτικών τεχνικών και την προσαρμογή στις 

ξεχωριστές ανάγκες των μαθητών. Μάλιστα, είναι κατεξοχήν κατάλληλη και για εξατομικευμένη 

υποστήριξη, εφόσον είναι πολλά τα μοντέλα συνδιδασκαλίας που την επιτρέπουν, καθώς 

δημιουργούν υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον και προσφέρουν ευχέρεια για διατύπωση 

αποριών και για επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, επιτρέπει την ευελιξία και  την 

προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα.  
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Έτσι, προβάλλει, όπως θα φανεί και παρακάτω, με την ανάπτυξη των διαφορετικών τύπων / 

μοντέλων συνδιδασκαλίας και την εναλλαγή τους, ως πολύ πιο εφικτή, σε σχέση με τη συνήθη τάξη, 

η χρήση πολλών διδακτικών μεθόδων, η λειτουργία σε ομάδες και, εντέλει, η δημιουργία κοινότητας 

μάθησης. 

2.3.Τα μοντέλα συνδιδασκαλίας  

Τα μοντέλα συνδιδασκαλίας είναι πολλά.  Επικρατούν, συνήθως, έξι ή επτά -  τα εξής (Badiali & Titus 

2011,  Huynch 2017, Nassir AL Nassir 2017):  

Ένας διδάσκει – ένας παρατηρεί (One Teach, One Observe): Ο ένας εκπαιδευτικός καθοδηγεί το 

μάθημα και ο άλλος παρατηρεί συγκεκριμένα πράγματα (π.χ. την ενεργοποίηση μαθητών), ώστε να 

εξαχθούν συμπεράσματα για το μάθημα. Δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα για άντληση δεδομένων 

προς επεξεργασία, ώστε να  προσαρμοστεί το μάθημα ή να υπάρξει καλύτερος έλεγχος ή αξιοποίηση 

στην αξιολόγηση. Η παρατήρηση μπορεί να είναι και πολύ συγκεκριμένη (π.χ. ένας μαθητής ή μια 

ομάδα μαθητών ή η ανταπόκριση σε μια πρακτική). Εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα σχετικά 

πρότυπα της περιγραφικής αξιολόγησης, αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.  Μπορεί να 

συνοδεύεται από φύλλο παρατήρησης με συγκεκριμένα ερωτήματα. Εκ των πραγμάτων, αντικείμενο 

παρατήρησης γίνεται και ο εκπαιδευτικός, αφού, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρει και το ποιες ενέργειές 

του έχουν θετικό ή αντίθετο αντίκτυπο στα παιδιά. Ο παρατηρητής μπορεί να κάθεται σε ένα σημείο 

ή να περιφέρεται. Σημειώνουμε ότι η παρατήρηση δεν είναι επιτήρηση.  Η παρουσία του, πάντως, 

συντελεί στην αύξηση της προσοχής. 

Ένας διδάσκει – ένας υποστηρίζει (One Teach, One Assist/ Lead - Support): Ο ένας εκπαιδευτικός 

καθοδηγεί το μάθημα, ο άλλος περιφέρεται, για να προσφέρει υποστήριξη σε μεμονωμένους 

μαθητές που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια, συμβάλλοντας και στη διαχείριση της τάξης.  

Τα δύο παραπάνω μοντέλα κάποτε προσεγγίζουν το ένα το άλλο, καθότι είναι δυνατόν στην πρώτη 

περίπτωση ο εκπαιδευτικός που παρατηρεί να χρειαστεί να  στηρίξει εξατομικευμένα για λίγα λεπτά 

κάποιον μαθητή, ενώ στη δεύτερη να συγκεντρώνει δεδομένα και στοιχεία που έχουν συμφωνήσει 

από κοινού ότι είναι σημαντικά. Γενικότερα, στα δύο αυτά μοντέλα, το κύριο βάρος της τάξης έχει ο 

ένας εκπαιδευτικός, ενώ ο άλλος δρα βοηθητικά.  

Διδασκαλία σε σταθμούς (Station Teaching): Η τάξη μοιράζεται συνήθως σε 3 (ή περισσότερους) 

σταθμούς – κέντρα μάθησης (ετερογενείς ομάδες). Οι δύο εκπαιδευτικοί μοιράζουν το περιεχόμενο 

της διδασκαλίας και εναλλάσσονται στους δύο σταθμούς, διδάσκοντας ο καθένας αυτό που του 

αναλογεί (εναλλακτικά, μπορούν να παραμένουν σε έναν σταθμό, διδάσκοντας το ίδιο περιεχόμενο, 

αν δεν το μοιράσουν). Στον τρίτο σταθμό (ή στους άλλους) οι μαθητές αυτενεργούν, εφαρμόζοντας 

τεχνικές αλληλοδιδασκαλίας, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, κλπ. Οι ομάδες ενδέχεται να 

δουλεύουν για  διαφορετικά στοιχεία/σημεία του μαθήματος, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα 

(π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή, κείμενο, κλπ.).  

Εναλλακτική / συμπληρωματική διδασκαλία (Alternative Teaching) - στην Ελλάδα προσθέσαμε τον 

όρο συμπληρωματική, για να μη συγχέεται με τη γενική ονομασία της δράσης ως εναλλακτικής 

ενισχυτικής: Ο ένας εκπαιδευτικός καθοδηγεί την τάξη και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος της, 

ενώ ο άλλος δουλεύει με μια μικρή ομάδα που χρειάζεται, ανάλογα με το θέμα,  ιδιαίτερη υποστήριξη 

(προσεγγίζει το μοντέλο της παράλληλης στήριξης). Η μικρή ομάδα δεν ασχολείται υποχρεωτικά με 
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το μάθημα της ημέρας - μπορεί να ασχοληθεί και με διαφορετικές δραστηριότητες ή με διαφορετικές 

μεθόδους. Συνήθως η μικρή ομάδα αποτελείται από μαθητές που υστερούν στο συγκεκριμένο και 

έχουν ανάγκη από περισσότερες διευκρινίσεις, άλλη μέθοδο και περισσότερο χρόνο. Βεβαίως, δεν 

θα είναι η ίδια ομάδα όλο τον χρόνο – εξαρτάται από το μάθημα/την ενότητα. Υπάρχει και η 

δυνατότητα η ομάδα να συγκροτείται στη βάση ειδικών δεξιοτήτων ή ενδιαφερόντων.  

Παράλληλη διδασκαλία (Parallel Teaching): Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες (ισόποσες, ετερογενείς) 

και ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει από μία, διδάσκοντας το ίδιο αντικείμενο/υλικό παράλληλα. 

Ουσιαστικά, περιορίζεται το πλήθος των μαθητών. Όμως, έχει αξία να δοκιμαστούν και διαφορετικές 

διδακτικές πρακτικές. Συνήθως, λίγο πριν το τέλος της ώρας οι ομάδες ενώνονται σε ολομέλεια, ώστε 

να ελέγχεται ότι αποκόμισαν ανάλογη πληροφορία /γνώση, να παρουσιάσουν τα βασικά σημεία του 

μαθήματος (κοινή βάση, άσκηση στην ανακεφαλαίωση). Η διαφορά στις πρακτικές αποτελεί έναν 

τρόπο διερεύνησης του πιο αποτελεσματικού τρόπου.  

Ομαδική διδασκαλία (Team Teaching/ Teaming): Οι δύο εκπαιδευτικοί μοιράζονται την καθοδήγηση 

του μαθήματος προς όλη την τάξη, φυσικά με συντονισμένο τρόπο. Εμπλέκονται ενεργά σε διάλογο, 

ώστε να ενθαρρύνουν και διάλογο των μαθητών. Δεν αποκλείεται (κάποτε είναι καλό) να διαφωνούν 

σε σημεία (π.χ. για την ερμηνεία ενός κειμένου), αναπτύσσοντας μια εποικοδομητική συζήτηση. Και 

οι δυο ασχολούνται με τη διαχείριση της τάξης και την πειθαρχία. Είναι σαν ένα μυαλό σε δυο 

σώματα. Φυσικά, απαιτείται προεργασία, σχεδιασμός, συντονισμός. Το μοντέλο αξιοποιεί τις 

διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες διδακτικής πρακτικής.  

Κυκλική (Circuit Teaching): Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες (ετερογενείς ή όχι, ανάλογα με τη 

δραστηριότητα). Οι δύο εκπαιδευτικοί περνούν από όλες τις ομάδες εστιάζοντας σε διαφορετικά 

σημεία/στοιχεία. Εναλλακτικά, μοιράζονται τις ομάδες, εστιάζοντας στα ίδια.  

Είναι αυτονόητο, όσο και αναγκαίο, ότι στη διάρκεια της χρονιάς τα μοντέλα πρέπει να 

εναλλάσσονται (ανάλογα με την ενότητα, τους στόχους, κλπ.), το ίδιο και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών 

(Μπαφούνης  2017a, Edcouragementor 2017), ώστε να κατακτάται τόσο η ισοτιμία (αφού σε κάποια 

μοντέλα μόνον ο ένας εκπαιδευτικός έχει κεντρικό ρόλο) όσο και η εμπειρία, αλλά και η 

αποτελεσματικότητα, η εκδίπλωση των πολλαπλών δυνατοτήτων που προσφέρονται. Σε διαφορετική 

περίπτωση, δεν θα καταστεί δυνατόν να αντληθεί όλο το εύρος  της υποστήριξης που μπορεί να 

παρασχεθεί. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα τα μοντέλα να εναλλάσσονται/συνδυάζονται και εντός 

της ίδιας διδακτικής ώρας, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν και παραλλαγές τους (Βεκρής & 

Αφεντουλίδου 2019). Τα πρότυπα πρέπει να αφομοιωθούν ως προς την ουσία τους.  

Όπως είναι φανερό, τα διάφορα μοντέλα επιτρέπουν την εργασία είτε με ολόκληρη την τάξη είτε με 

ομάδες μαθητών (Badiali & Titus 2011, Nassir al Nassir 2017), ενώ κλιμακώνονται και ως προς τη 

διαδραστικότητα (τόσο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όσο και μεταξύ αυτών και των μαθητών), 

αλλά και τη συνεργατικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η συνδιδασκαλία προσφέρει κίνητρο για εργασία 

με ομάδες και συστηματική ένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς να υποβαθμίζει την 

ατομική εργασία.  

Η κύρια, όμως, δυνατότητα που προσφέρει είναι η στροφή στη διαφοροποίηση (Βεκρής & 

Αφεντουλίδου 2017). Η συνδιδασκαλία, μάλιστα, συνδέεται οργανικά με τη διαφοροποίηση (τόσο 

του περιεχομένου όσο και της διαδικασίας και του αποτελέσματος), πάντοτε στην κατεύθυνση της 

συμπερίληψης, όχι της διάκρισης βάσει επιδόσεων. Σ’ αυτή την προσέγγιση, η διδασκαλία πρέπει να 
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λαμβάνει υπόψη την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή, να εστιάζει 

στα  ουσιώδη, να σχεδιάζεται με διαφορετικού τύπου δυσκολίες, ώστε να είναι σε θέση όλοι να 

ανταποκριθούν και να μεγιστοποιείται η εμπλοκή των μαθητών τόσο με το περιεχόμενο όσο και 

μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς. Μ’ αυτή την έννοια, η συνδιδασκαλία αποτελεί μία 

εφαρμογή της αντίληψης για τη διαφοροποίηση, τη συμπερίληψη και την κατανόηση της ετερότητας, 

που είναι ένα προϊόν της μετανεωτερικότητας.  

Βέβαια, για να είναι λειτουργική η συνδιδασκαλία, απαιτείται επαρκής χρόνος  για 

προετοιμασία/σχεδιασμό, αναστοχασμό και πιθανή αναπροσαρμογή. Αυτός ο χρόνος πρέπει να 

ανευρεθεί (τα κοινά κενά είναι η πιο πρόσφορη και εφικτή λύση, αλλά ίσως όχι επαρκής), από την 

άλλη, ωστόσο, το μοίρασμα του κόπου, των ευθυνών και των προβληματισμών μεταξύ των δύο 

εκπαιδευτικών είναι μια ισχυρή ισοστάθμιση και ένα είδος αποζημίωσης σε σχέση με τον 

προσαυξημένο χρόνο που απαιτείται για τη συνεργασία.  

Η ύπαρξη κοινής φιλοσοφίας για τις αρχές της διδασκαλίας και η συμβατότητα των δύο 

εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 

συνύπαρξη εντός της τάξης. Ωστόσο, καθώς αυτό δεν είναι πάντα εφικτό ούτε μπορεί η 

συνδιδασκαλία να στηριχθεί στην τύχη, η ενδεχόμενη διαφορά στη φιλοσοφία από τη μια πρέπει να 

υπερκεραστεί, από την άλλη ενδέχεται να αποβεί προς όφελος του μαθήματος, καθώς μπορεί ο 

καθένας να αντλήσει από τα δυνατά σημεία του άλλου και να ενώσουν τις δυνάμεις τους (Quénée 

2014). Το πλέον αναγκαίο είναι ο αμοιβαίος σεβασμός των εκπαιδευτικών, η αλληλοκατανόηση και 

η διάθεση για μικρές υποχωρήσεις, η ενσυνείδητη συμμετοχή σε μια κοινότητα γνώσης, όπου 

διαμοιράζεται το πνευματικό υλικό. Αυτό, εξάλλου, ισχύει και στην περίπτωση της συμβατότητας των 

δύο εκπαιδευτικών. Όταν ο κάθε εκπαιδευτικός αξιοποιεί και προσφέρει τις ιδιαίτερες δεξιότητές 

του και ταυτόχρονα αντλεί από τον άλλον, βελτιώνει τις αδυναμίες του και εξελίσσεται 

επαγγελματικά. Την ίδια ώρα, μεγιστοποιείται η ακαδημαϊκή επιτυχία.  

Το εγχείρημα απαιτεί, αλλά και συνεπάγεται, δυνατότητα ευελιξίας  (στη διάρκεια τόσο της 

διδακτικής χρονιάς όσο και της διδακτικής ώρας), δίνει την ευκαιρία, αλλά και απαιτεί τον διαρκή 

αναστοχασμό και τον καθορισμό σταδιακών, ενδεχομένως αναθεωρούμενων, στόχων. Φυσικά, 

συμφωνούνται κοινές αρχές μέσα στην τάξη, πρωτόκολλα λειτουργίας, αφού έχουν διερευνηθεί οι 

προσωπικές ανοχές και τα όρια του καθενός (Μπαφούνης, 2017b). 

Η εδραίωση της συνδιδασκαλίας προαπαιτεί, βέβαια, ανάλογη επιμόρφωση και κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, ιδίως στη χώρα μας, όπου κάτι τέτοιο δεν προετοιμάζεται στα Πανεπιστήμια.  

2.4.Έρευνες 

2.4.1.Η συνδιδασκαλία σε διεθνείς έρευνες  

Από ποικίλες έρευνες διεθνώς (Τσέλεπου 2016, Nassir Al Nassir 2017, Mastropieri.  ed al. 2005),  

έχουν αναδειχθεί ως θετικά αποτελέσματα της συνδιδασκαλίας στους μαθητές τα εξή ς, κυρίως: η 

αύξηση της προσοχής και η βελτίωση επιδόσεων, η αύξηση της αυτοπεποίθησης και των  κοινωνικών 

δεξιοτήτων, η μείωση της διαταρακτικής συμπεριφοράς, η μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου 

προς όφελός τους, η αίσθηση του ανήκειν, η άσκηση στη συνεργασία, την ομαδικότητα, το 

ακαδημαϊκό όφελος που προκύπτει για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες / ανάγκες, η 



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

483 
 

αύξηση των  διδακτικών επιλογών για όλους τους μαθητές, αλλά και της συμμετοχής και της ενεργού 

εμπλοκή τους. 

Αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς αναφέρονται: το μοίρασμα των  

αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων, η επαγγελματική ανάπτυξη – βελτίωση, ο εμπλουτισμός και η 

αύξηση χρήσης διαφόρων εκπαιδευτικών μεθόδων, ο περιορισμός της απογοήτευσης, η χρήση 

νέας/διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, η εφαρμογή συνεργατικών λύσεων σε 

προβλήματα, η ανάπτυξη δημιουργικότητας και εναλλακτικών ιδεών, αλλά και συνεργασιών και 

φιλικών σχέσεων. 

Επίσης, δημιουργείται/αναπτύσσεται κοινότητα μάθησης στο σχολείο, ενώ, καθώς η συνδιδασκαλία  

συμβάλλει στη μείωση της αναλογίας μαθητή – εκπαιδευτικού,  ενδυναμώνεται η διαχείριση της 

τάξης. Εξασφαλίζεται ο καλύτερος έλεγχος της τάξης (και ως προς την παρατήρηση των 

τεκταινομένων και ως προς την εξασφάλιση της προσοχής).  

 

2.4.2.Προβληματισμοί  

Η συνδιδασκαλία από μόνη της είναι ένα εγχείρημα πολύπλοκο και δύσκολο, Απαιτεί εξεύρεση 

χρόνου για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση. Παρουσιάζονται συγκρούσεις ή 

διαφορές προσωπικοτήτων, στυλ ή ακόμα και αξιών των συμμετεχόντων. Δεν είναι  εκ προοιμίου 

καθορισμένοι και αποσαφηνισμένοι οι ρόλοι, ενώ η  επιμόρφωση αναφέρεται ως ελλιπής, όπως και 

η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε διοικητικό επίπεδο. Το γεγονός ότι απαιτείται χρηματοδότηση 

από κοινού με την ανυπαρξία σχετικής εκπαίδευσης επιτείνει τη δυσκολία. 

 

2.4.3.Τα Ελληνικά δεδομένα - Η εμπειρία του προγράμματος ΜΝΑΕ 

Στοιχεία αποτίμησης ΜΝΑΕ (1 χρόνος πιλοτικής, 1 χρόνος καθολικής εφαρμογής)  

Η εργασία ασχολείται με την αποτίμηση της εφαρμογής αφενός στην πιλοτική φάση, αφετέρου στο 

πρώτο έτος της καθολικής εφαρμογής, δεδομένου ότι γι’ αυτές τις περιόδους υπάρχουν στοιχεία. Για 

την αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής, διενεργήθηκε ημερίδα αποτίμησης  τον Σεπτέμβριο του 

2018 στο Υπουργείο, στην οποίαν συμμετείχαν όλα τα σχολεία της πιλοτικής φάσης και σχεδόν όλοι 

οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στο εγχείρημα και, πέραν των εισηγητικών αποτιμητικών 

τοποθετήσεων, υπήρξαν και τραπέζια εργασίας ανά δράση, που κατέληξαν σε συμπεράσματα. 

Επίσης, έγιναν  επιτόπιες επισκέψεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε., η οποία επέβλεπε 

και καθοδηγούσε το πρόγραμμα στην πιλοτική φάση) σε όλα τα πιλοτικά σχολεία, συναντήσεις 

συνεργασίας και συζητήσεις με Διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητές, όπως και τηλεδιασκέψεις 

των συντονιστών από τα 9 Πιλοτικά σχολεία και της Ε.Ε., καθώς και διαρκείς καταγραφές εμπειριών 

στην ομάδα συζήτησης (google group pilotiko_Mnae), ιστοσελίδα των πιλοτικών ΕΠΑΛ 

http://mnaepal.wordpress.com, εκδηλώσεις παρουσίασης και διάχυσης των δράσεων κάθε 

πιλοτικού ΕΠΑΛ, μαρτυρίες μαθητών και καθηγητών, όπως καταγράφηκαν σε ερωτηματολόγια που 

διανεμήθηκαν, κατά το δυνατόν, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στο 

πιλοτικό πρόγραμμα (μολονότι δεν κατέστη δυνατόν να τύχουν επιστημονικής επεξεργασίας, ωστόσο 

η πρώτη επισκόπηση επέτρεψε την εξαγωγή κάποιων εμφανών  συμπερασμάτων, όπως στην 
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περίπτωση της συνδιδασκαλίας, όπου απεικονιζόταν θετική αποτίμηση). Τα παραπάνω κατατέθηκαν 

από την Ε.Ε. στην επίσημη έκθεση αποτίμησης με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης 

(Χρονοπούλου 2018). 

Σχετικά με την καθολική εφαρμογή, στοιχεία αντλήθηκαν, κυρίως, από ερωτηματολόγια προς 

Διευθυντές ΕΠΑΛ (Ιούνιος 2019), (απάντησαν 255/399, 238 αποτίμησαν θετικά την υλοποίηση της 

συνδιδασκαλίας, 16 δεν απάντησαν, 1 ουδέτερη απάντηση), αλλά και από το Συνέδριο ΜΝΑΕ 

(Σιβιτανίδειος, 30/11/2019), από τις καταγραφές στην ομάδα google, από τις συναντήσεις της 

Συντονιστικής Επιτροπής Έργου (Σ.Ε.Ε., που επέβλεπε και καθοδηγούσε το πρόγραμμα κατά την 

καθολική εφαρμογή) με την ομάδα Συντονιστών των πιλοτικών σχολείων, που ανέλαβε καθήκοντα 

υποστήριξης του προγράμματος, με τους υπεύθυνους για το ΜΝΑΕ των ΠΕΚΕΣ, κλπ.  

Η εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα υπήρξε, κατ’ αρχήν, θετική. Ως θετικά 

αποτελέσματα αναφέρθηκαν: η καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, η ευκαιρία για 

ανταλλαγή απόψεων και η αλληλεπίδραση μεταξύ ομοτίμων, η δυνατότητα για αλληλεπίδραση 

πάνω σε περισσότερους μαθητές και μεταξύ των μαθητών, η αύξηση της εξατομικευμένης στήριξης 

προς τους μαθητές. Το γεγονός ότι ήταν καθημερινή η ενίσχυση και η μαθησιακή υποστήριξη 

οδήγησε στην επίτευξη, σε μεγάλο βαθμό, του βασικού στόχου του γραμματισμού, ενώ οδήγησε 

στην αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η τάξη, 

υπό το καθεστώς της συνδιδασκαλίας, μετατρέπεται ευκολότερα σε εργαστήριο, ενσωματώνει τα 

ειδικά ενδιαφέροντα των παιδιών του ΕΠΑΛ και γίνεται προνομιακό πεδίο εφαρμογής παιδαγωγικής 

και διδακτικής. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αντικατοπτρίστηκε στους μαθητές και 

ενίσχυσε τη δική τους συνεργασία και εμπλοκή. Καλλιεργήθηκε η εξωστρέφεια, το άνοιγμα των 

τάξεων, η διάχυση ιδεών, το μοίρασμα μεθόδων, ενώ διευκολύνθηκε σημαντικά η διαχείριση της 

τάξης και, συνακόλουθα, αξιοποιήθηκε λειτουργικά περισσότερος διδακτικός χρόνος. Το στοιχείο 

αυτό ήταν από τα πιο ορατά αποτελέσματα του θεσμού, όπως και η θετική επίδραση στο σχολικό 

κλίμα, που αποτυπώθηκε στην πρόταση για επέκταση του θεσμού και σε άλλες τάξεις.   

Αξίζει να σχολιαστεί το γεγονός ότι αυτή η θετική εμπέδωση του θεσμού προέκυψε παρά τις 

δυσκολίες, παρά την απόλυτη έλλειψη εμπειρίας, την καθυστερημένη έναρξη της εφαρμογής του 

μέτρου, παρά το ότι αρκετοί αναπληρωτές εγκατέλειψαν τη θέση, για να αναλάβουν κάποια άλλη με 

περισσότερες ώρες, καθώς δεν είχε προβλεφθεί η αποκλειστική δέσμευσή τους στο πρόγραμμα 

(πρόβλεψη που υπήρξε κατά την καθολική εφαρμογή, λόγω της προγενέστερης εμπειρίας), παρά την 

ελλιπή καθοδήγηση και την παντελή έλλειψη επίσημης οργανωμένης επιμόρφωσης. Στηρίχθηκε σε 

μεγάλο βαθμό στην πρωτοβουλία και την καλή διάθεση των εκπαιδευτικών, που αυτοσχεδίασαν 

αρκετά πετυχημένα, μολονότι δεν δοκίμασαν όλα τα μοντέλα της συνδιδασκαλίας. Περιορίστηκαν 

στα πιο προσιτά, αλλά εφάρμοσαν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Γενικά, δούλεψαν με 

ενθουσιασμό και δεκτικότητα, παρά τους αρχικούς δισταγμούς και την αγωνία για την επιτυχία τους 

εγχειρήματος. Επέδειξαν συνεργατική διάθεση, μολονότι υπήρξαν και περιπτώσεις τυπικής 

ασυμβατότητας χαρακτήρων, που αποδείχθηκαν, εντέλει, οι πιο θεαματικές σε αποτελεσματικότητα, 

καθόσον οι μαθητές εκμεταλλεύτηκαν προσθετικά αυτή τη διαφορά. Παρά το ότι δεν ήρθε η 

αναμενόμενη επιμόρφωση (που είχε αναληφθεί από το ΙΕΠ, εταίρο της δράσης και για διάφορους 

λόγους δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί σε καμιά από τις δύο εξεταζόμενες χρονιές) ή ίσως 

εξαιτίας αυτού, οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν το στοιχείο της πρωτοβουλίας και βρήκαν τα «πατήματά» 

τους έπειτα από ένα διάστημα. Μάλιστα, η έλλειψη επίσημης επιμόρφωσης οδήγησε σε 

αυτομόρφωση, σε οργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σε επιμόρφωση από ομοτίμους. 
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Προσωπικά, είχα την τύχη να παρακολουθήσω ορισμένα μαθήματα και να συνομιλήσω με 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και να επιμορφώσω ανεπίσημα (αφού το κενό της επιμόρφωσης 

καλύφθηκε εν μέρει από κινητοποίηση της Επιστημονικής και της Συντονιστικής Επιτροπής  σε 

συναντήσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης), σχηματίζοντας, έτσι, μια αρκετά ολοκληρωμένη 

εικόνα για την πορεία του θεσμού και επιβεβαιώνοντας τη θετική λειτουργία του. Ως προς τη 

διαχείριση της τάξης και την αύξηση του λειτουργικού χρόνου, είναι χαρακτηριστικό ότι στα άτυπα 

ημερολόγια που συγκεντρώσαμε από μαθητές την πρώτη χρονιά, στο σχετικό πεδίο συναντήσαμε 

απαντήσεις που το επιβεβαίωναν ακόμη και με τυπικά αρνητικό πνεύμα, μεταξύ αστείου και 

σοβαρού, αφού δεν μπορούσαν να μιλούν μεταξύ τους και να «χάνουν» μάθημα. Επί της ουσίας, 

όμως, η υποδοχή του θεσμού υπήρξε θετική από πλευράς των μαθητών. Είναι  χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι, στην περίπτωση παραίτησης του αναπληρωτή, κατά κανόνα, προσδοκούσαν την 

εμφάνιση αντικαταστάτη, πράγμα που είχα και προσωπικά την ευκαιρία να διαπιστώσω.  

Αντίστοιχα, από την αποτίμηση της καθολικής εφαρμογής αναφέρθηκαν ως θετικά κυρίως τα 

ακόλουθα: η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, η αυξημένη εμπλοκή τους στη μαθησιακή 

διαδικασία και το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον τους για το μάθημα, όπως και η σημαντικά ενισχυμένη 

ευχέρειά τους να διατυπώνουν και να καλύπτουν απορίες και κενά, η εξατομικευμένη προσέγγιση 

των μαθητών και πέραν των αποριών, με όρους διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και 

συμπερίληψης, η αυξημένη δυνατότητα εφαρμογής ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η δημιουργία, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, «τάξης-εργαστηρίου» (κάτι που συνάδει και με τον στόχο της «απόδοσης 

νοήματος» για τα δύο αντικείμενα στο ειδικό πλαίσιο της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), η 

βελτίωση της συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και η αντίστοιχη διαμόρφωση 

του κλίματος της τάξης, αλλά και της εκπαίδευσης μεταξύ ομοτίμων. Επ’ αυτού αξίζει να αναφερθεί 

η δραστηριοποίηση των Συντονιστών των πιλοτικών σχολείων σε όλες τις πτυχές του θεσμού. Σε κάθε 

πιλοτικό σχολείο είχαν επιλεχθεί  τρεις Συντονιστές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά την καθολική 

εφαρμογή, έπαιξαν ρόλο διάχυσης της εμπειρίας, συμβουλευτικής και επίλυσης αποριών προς τους 

υπόλοιπους συναδέλφους για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος. Γενικότερα, φαίνεται πως 

η απαίτηση της συνεργασίας λειτούργησε, εν πολλοίς, παραγωγικά για τους εκπαιδευτικούς, είτε 

διευρύνοντας ήδη υπάρχουσες δυνατότητες είτε δημιουργώντας νέες δεξιότητες.  

Από τους εκπαιδευτικούς που βίωσαν τον θεσμό τόσο κατά την πιλοτική όσο και κατά την καθολική 

εφαρμογή κατατέθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις για τη βελτίωσή του: ανάγκη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, αλλά και διαρκούς υποστήριξης της υλοποίησης από το ΙΕΠ, ανάγκη ανάπτυξης 

εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων αποτίμησης, πρόβλεψη για χρόνο προπαρασκευής και 

συνεννόησης, έγκαιρη πρόσληψη και τοποθέτηση εκπαιδευτικών (τόσο για την εγκαθίδρυση της 

συνεργασίας όσο και για την έγκαιρη διαπίστωση των μαθησιακών αδυναμιών), ανάγκη βελτίωσης 

του θεσμικού πλαισίου της Συνδιδασκαλίας: θεσμική εξίσωση των συνδιδασκόντων, καθώς στο ΦΕΚ 

της θέσπισης του θεσμού γινόταν αναφορά στον μόνιμο εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο και στον 

αναπληρωτή ως Συνεργάτη. Επίσης, προβλεπόταν τα τυπικά τμήματα της δουλειάς να τα 

αναλαμβάνει ο πρώτος (απουσίες, βαθμολογία, βιβλίο ύλης, κλπ.). Ο λόγος αυτής της πρόβλεψης 

ήταν η αποσαφήνιση των ρόλων και η δυνατότητα λύσεων σε περίπτωση συγκρούσεων ή δυσκολιών. 

Αυτό, όμως, σύντομα φάνηκε ότι λειτουργούσε εις βάρος της αίσθησης ισότητας και προκάλεσε 

μεγαλύτερα προβλήματα από όσα έλυσε. Τέλος, προτάθηκε η επέκταση του θεσμού και σε άλλες 

τάξεις του ΕΠΑΛ και, δευτερευόντως, η διεύρυνσή του και σε άλλα αντικείμενα, π.χ. Φυσική.  



4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: Όψεις του σύγχρονου σχολείου: 
Η διαχείριση της σχολικής τάξης:  20-22 Νοεμβρίου 2020 

 

486 
 

Οφείλουμε να παραδεχτούμε, ωστόσο,  ότι για ποικίλους λόγους παρουσιάστηκαν αποκλίσεις κατά 

την εφαρμογή: Κατά περιπτώσεις, υπήρξε ελλιπής καταμερισμός ρόλων και έλλειψη ισοτιμίας (ο 

αναπληρωτής είτε να τα φορτώνεται όλα είτε να μην αναλαμβάνει τίποτε, παρά μόνο να παρατηρεί 

ή να βοηθά μεμονωμένα), περιορισμός σε πολύ στοιχειώδη μοντέλα συνδιδασκαλίας ή απλή 

συνύπαρξη και αυτοσχεδιασμός. Είχε, επίσης, υποπέσει στην αντίληψη της Σ.Ε.Ε. ότι επιχειρείται 

ακόμα και η στρέβλωση της διαβάθμισης κατά επιδόσεις και είχε επισημανθεί η αναντιστοιχία προς 

την επιχειρούμενη παιδαγωγική-διδακτική παρέμβαση, που στοχεύει σε συμπερίληψη.  

3.Συμπεράσματα  

Παρά τα όσα προβλήματα προαναφέρθηκαν, το εγχείρημα πέτυχε. Οι εκπαιδευτικοί τα κατάφεραν, 

ήταν εφευρετικοί, βρήκαν συνδυασμούς και τρόπους αλληλοβοήθειας. Συνεπώς, η ορθή εφαρμογή, 

αλλά και η υλοποίηση – όσο το δυνατόν - των προτάσεων επιφυλάσσει, λογικά, πολλαπλάσια 

αποτελέσματα.  

Η συνδιδασκαλία αποτελεί πρωτόγνωρη εμπειρία και κομίζει αλλαγή κουλτούρας σχολείου και 

εκπαιδευτικών, υπέρβαση δεδομένων (όχι πια: «η τάξη μου, οι μαθητές μου, η κλειστή  πόρτα μου, 

το υλικό μου»), διανοίγει νέους ορίζοντες στην επαγγελματική ανάπτυξη, αλλάζει τη διδακτική 

πρακτική. Οι δυνατότητες που προβάλλονται για επέκταση σε άλλους τύπους εκπαίδευσης, όπως και 

στις Τάξεις Υποδοχής, αλλά και για εφαρμογή της συνύπαρξης  ενός εκπαιδευτικού γενικής και ενός 

ειδικής αγωγής είναι απεριόριστες. Η οικονομική, βέβαια, προϋπόθεση δρα περιοριστικά, ωστόσο το 

εκπαιδευτικό κέρδος είναι αναμφισβήτητο.  
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