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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: DEMING – JURAN - CROSBY 
 

Αποστόλου Μαριάννα 
mapostol59@yahoo.com  

Επαιδευτικος ΠΕ05, Μ.Α., MSc. 

Διευθύντρια στο 4ο ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» 

 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να μελετηθούν τα κοινά σημεία των θεωριών 

των Deming, Juran και Crosby για την ολική ποιότητα της διοίκησης σε έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση 

και να γίνει σύγκριση μεταξύ τους. Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται εννοιολογική προσέγγιση, 

σύγκριση και μελέτητων θεωριών που ανέπτυξαν οι τρεις γκουρού της Ποιότητας στη Διοίκηση, Deming, 

Juranκαι Crosby. Δεν επιχειρείται κριτική ανάλυση των θεωριών, εάν δηλαδή η θεωρία του ενός ή του 

άλλου είναι καλύτερη, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να καταδειχθεί πως από διαφορετική προσέγγιση 

οι τρεις φιλοσοφικές θεωρίες καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα που είναι η ολική ποιότητα.  

Λέξεις κλειδιά: ποιότητα, ολική ποιότητα, Deming, Juran, Crosby. 

 

1. Εισαγωγή 

Πριν 2.500 χρόνια ο SunTzu στο βιβλίο του η «Τέχνη του Πολέμου» τονίζει ότι υπάρχει στενή σχέση 

ανάμεσα αφενός στον πόλεμο και αφετέρου στην πολιτική και την οικονομία. Ο SunTzu επισήμανε τα 

πέντε βασικά στοιχεία για τον πόλεμο: α) πολιτική, β)η κατάλληλη χρονική στιγμή, γ) η κατάλληλη 

τοποθεσία, δ) οι κατάλληλοι αρχηγοί και ε) ο νόμος. Ο SunTzu πίστευε ότι οι νίκες έπρεπε να έχουν το 

ελάχιστο δυνατό κόστος και τούτο ήταν δυνατό να επιτευχθεί μέσα από μια στρατηγική.Δόγμα 

τουSunTzu αποτελούσε η καλή οργάνωση του στρατού, ο συνεχής έλεγχος  των αναγκών και κυρίως η 

τοποθέτηση του κατάλληλου ατόμου  στην κατάλληλη θέση. Οι φιλοσοφικές απόψεις του Κινέζου 

στρατηγού είχαν τεράστια επιρροή στην στρατιωτική σκέψη τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, αλλά 

και σε επιχειρήσεις και μπορούν αν εφαρμοστούν να φέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίστηκαν στην Ιαπωνία σημαντικοί επιστήμονες των οποίων 

το έργο συνέβαλλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας και έτσι αναπτύχθηκαν θεωρίες και αρχές που 

αναφέρονται στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας,οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται και καταλήγουν στο 

ίδιο αποτέλεσμα,με διαφορετική προσέγγιση κάθε μία. Οι πρώτοι που αναφέρθηκαν στην έννοια της 

ολικής ποιότητας ήταν οι: EdwardW.Deming,  JosephJuran, ArmandFeigenbaumκαι W.Shwhart, 

αμερικανικής καταγωγής και οι Ιάπωνες MasakiImai, KauruIshikawa, GenichiTagushi, Singoκ.ά. 

Ακολούθησαν οι PhilipCrosby, DavidA. , D. Garvin, Plsek, T.Petersκ.ά. Αν και οι διάφορες θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν για τη διοίκηση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, όλες καταλήγουν στην διοίκηση 

ολικής ποιότηταςμε διαφορετική προσέγγιση. Στην παρούσα μελέτη θα ορίσουμε την έννοια της 

ποιότητας και της διοίκησης ολικής ποιότητας και στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις 

mailto:mapostol59@yahoo.com
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θεωρίεςτωνCrosby,Juranκαι Demingόχι για να αξιολογήσουμε την καθεμιά ως καλύτερη ή χειρότερη, 

αλλά για να κατανοήσουμε την διαφορετική προσέγγιση του καθενός από αυτούς.  

 

2. Μεθοδολογία της βιβλιογραφικής Ανασκόπησης  

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση περιλαμβάνει:  

• τον ορισμό της έννοιας «ποιότητα» 

• τον ορισμό της έννοιας «διοίκηση ολικής ποιότητας» 

• τη θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας σύμφωνα με τον «Deming» 

• τη θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας σύμφωνα με τον «Juran» 

• τη θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας σύμφωνα με τον «Crosby» 

• ομοιότητες και διαφορές των ανωτέρω προσεγγίσεων 

• τα συμπεράσματα  

Σύμφωνα με τους WebsterandWatson (2002) η έρευνα της βιβλιογραφίας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για 

την ανάπτυξη ενός στοιχείου. Μια έρευνα σε βάθος της βιβλιογραφίας δημιουργεί σταθερές βάσεις 

καθώς αποκαλύπτει τις περιοχές, εκεί όπου υπάρχει αποτελεσματική ερευνητική δραστηριότητα 

αποκαλύπτοντας αφενός αποτελέσματα που τεκμηριώνουν κάθε αναζήτηση, οπότε αποκλείει 

περαιτέρω έρευνα και αφετέρου αποκαλύπτει τις περιοχές όπου απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη.  

Για την παρούσα βιβλιογραφική μελέτη ακολουθήθηκαν τα βήματα που προτείνουν οι 

WebsterandWatson (2002): 

• Αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Η αναζήτηση έγινε μέσω του διαδικτύου με τη χρήση των 

λέξεων - κλειδιά «ποιότητα, ολική ποιότητα, Deming, Juran, Crosby» καθώς και συνδυασμός 

αυτών των λέξεων.  

• Ορισμός των λέξεων- κλειδιά. Οι λέξεις κλειδιά ορίστηκαν ως καταστάλαγμα  επίπονης και 

επίμονης προσπάθειας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

• Ανάλυση της βιβλιογραφίας. Μετά τον εντοπισμό της υπάρχουσας κύριας βιβλιογραφίας στο 

διαδίκτυο έγινε επιλογή της πλέον αρμόζουσας και ανάλυση αυτής για να γίνει η σύγκριση των 

δυο παραπάνω θεωριών. 

• Η σύνθεση της βιβλιογραφίας αφορά τις θεωρίες των γκουρού της διοίκησης ολικής ποιότητας 

Deming, Juran και Crosby και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους στη διοίκηση των 

οργανισμών ή των επιχειρήσεων. 

 

3. Ορισμός της Ποιότητας 

Τι σημαίνει Ποιότητα; Όπως αναφέρει ο Κατσαρός (2008) υπάρχει η έννοια της «απόλυτης 

ποιότητας»και της «σχετικής ποιότητας». Η απόλυτη ποιότητα σύμφωνα με την αντίληψη του κόσμου 

είναι κάτι το τέλειο, το ακριβές, το εξαιρετικό ή το σπάνιο, το όμορφο και το διαχρονικό, τα οποία 

χαρακτηρίζουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (Βασιούλας, 2012, Ζαβλανός, 2003, Σαΐτης, 1997). Η Δήμου 

(2011)  συμπέρανε πως δυο φράσεις πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ορισμό της ποιότητας α) τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά & β)  οι απαιτήσεις του πελάτη. 
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Τι σημαίνει Διοίκηση Ολικής Ποιότητας; Για τη διοίκηση ολικής ποιότητας ενός οργανισμού 

χρησιμοποιείται ο όρος σχετική ποιότητα, διότι σχετίζεται με το προϊόν ή την υπηρεσία συγκεκριμένων 

προδιαγραφών που έχει θέσει εκ των προτέρων ο οργανισμός (Κατσαρός, 2008). «Ποιότητα» και 

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» (ΔΟΠ) χρησιμοποιούνται με σκοπό «αφενός τον επαναπροσδιορισμό των 

εκπαιδευτικών λειτουργιών και αφετέρου την προσαρμογή και εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις 

αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών» (Αναστασιάδου, 2015).  

Σχετικά με την εκπαίδευση η ποιότητα δύσκολα προσδιορίζεται διότι υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις 

σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους και τις κοινωνικές ανάγκες. Επίσης υπάρχουνδιαφορές από τάξη 

σε τάξη, από μαθητές/ριες σε μαθητές/ριες, από εκπαιδευτικούς σε εκπαιδευτικούς κ. ά.  

Οι Βαβουράκη, κ.ά., (2008) αναφέρουν τα εξής σχετικά με την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση η 

οποία ορίζεται με βάση:  

α) την ανθρωποπλαστική της διάσταση, κατά την οποία η ποιοτική εκπαίδευση συμβάλλει στην 

πνευματική καλλιέργεια του ατόμου, στην ηθική ανάταση και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης 

προσωπικότητας και ακέραιου χαρακτήρα,  

β) το τελικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα δηλαδή αν μέσα από διαδικασίες, στάσεις και συμπεριφορές 

εκπληρώνονται οι άμεσοι στόχοι μιας σχολικής μονάδας, η οποία αποτελεί το κύτταρο αναπαραγωγής 

και εξέλιξης αρχών και προδιαγραφών του εκπαιδευτικού μας συστήματος και  

γ) την ικανοποίηση των αναγκών - προσδοκιών των μαθητών/ριών, αν δηλαδή η εκπαιδευτική 

διαδικασία πληροί τις προϋποθέσεις ώστε ο πελάτης (μαθητές/ριες, γονείς & κοινωνία) με το 

παρεχόμενο εκπαιδευτικό προϊόν, ικανοποιεί τις ανάγκες του.  

Οι Πέντε Διαστάσεις της Ποιότητας: Όσοι συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα (γονείς, δάσκαλοι, 

καθηγητές, διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνία, κυβερνητικοί φορείς, σωματεία κ.ά.) ερμηνεύουν την 

ποιότητα με διαφορετικό τρόπο, όταν επικρατούν μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι Harvey & Green (1993) 

ορίζουν 5 διαστάσεις της ποιότητας ως εξής.  

α. Η «Διάκριση» σχετίζεται με τις πάρα πολύ καλές επιδόσεις  του μαθητικού δυναμικού, του διδακτικού 

δυναμικού και τα ποσοστά επιτυχίας και επίδοσης των μαθητών/μαθητριών.  

β. Η «Τελειότητα» σχετίζεται με το πόσο ακολουθείται συμμόρφωση σύμφωνα με καθορισμένες 

προδιαγραφές 

γ. Η «Επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων»  

δ. Η «Ποιότητα ως οικονομικό αντίκρισμα» μέσω της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις επενδύσεις, την 

καινοτομία και την αγορά εργασίας. 

ε. Η «Αλλαγή – Μεταμόρφωση – Μετασχηματισμός», αφορά την προσωπικότητα του μαθητή/της 

μαθήτριαςκαι τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά και αποβλέπουν στην βελτίωση της 

προσωπικότητας του (Ασπρίδης, Γ. & Φραγκισκάτου Φ., 2009).  

 



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

13 
 

 

Εικόνα 1. Οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας (Fresen, 2005) 

Deming  και Ποιότητα 

Ο William Edwars Deming υποστήριξε ότι οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν το κόστος και παράλληλα 

να αυξήσουν την ποιότητα αν υιοθετήσουν τις πλέον κατάλληλες αρχές διαχείρισης σε ένα οργανισμό.  

Μείωση του κόστους σημαίνει (μειώνω τις ζημιές, επεξεργάζομαι εκ νέου, το προσωπικό αποκτά 

εμπειρία και αυξάνω την αφοσίωση-εμπιστοσύνη των πελατών). Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

βασική προϋπόθεση η συνεχής βελτίωση και η κατανόηση όλων ότι η παραγωγή αποτελεί σύστημα και 

όχι τμήματα. Η φιλοσοφία του Deming συνοψίζεται από τους Ιάπωνες με την ακόλουθη σύγκριση. Όταν 

τα άτομα/οι οργανισμοί κινούνται με στόχο την ποιότητα σταδιακά τα συνολικά κόστη μειώνονταικαι η 

ποιότητα αυξάνεται. Ενώ όταντα άτομα/οι οργανισμοί κινούνται με στόχο τα κόστη, τότε σταδιακά τα 

κόστη και η ποιότητα μειώνονται. Οι Ιάπωνες ασπάστηκαν τις θεωρίες του Deming για στατιστικό έλεγχο 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τούτο οδήγησε στην μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη της Ιαπωνίας.  

Με την αλλαγή της διοίκησης ο Deming πιστεύει ότι μια επιχείρηση θα πετύχει τους στόχους της διότι 

κατά 94% την ευθύνη για την επιτυχία της την έχει η διοίκηση. Ενώ ο εργαζόμενος έχει ευθύνη μόνο  6%. 
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Εικόνα 2. Τα 4 επίπεδα εξέλιξης της Διοίκησης Ποιότητας (στο ΑΚΡΙΒΟΣ & ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, 2008) 

Ο Deming διατύπωσε 14 σημεία για το μάνατζμεντ τα οποία αποτελούν τη βάση της αλυσίδας 

αντίδρασης που αποτελεί ασφάλεια διατήρησης των θέσεων εργασίας και του κέρδους της επιχείρησης. 

 

 

Εικονα 3. Η αλυσίδα αντίδρασης (ΚΕΤΑ, 2003) 

Η αλυσίδα αντίδρασης διατυπώθηκε από τον Deming και συνδέει την ποιότητα, την παραγωγικότητα, το 

μερίδιο της αγοράς και την εργασία. Από την παραπάνω εικόνα 3 διαπιστώνουμε ότι η βελτίωση της 

ποιότητας οδηγεί στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της παραγωγικότητας   και στην αύξηση του 

μεριδίου αγοράς. Η επιχείρηση έτσι διατηρείται, βελτιώνεται και δημιουργούνται θέσεις εργασίας.  

Τα 14 σημεία για τη διοικηση Ολικής Ποιοτητας  
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Τα 14 σημεία για την διοίκηση ολικής ποιότητας είναι τα κάτωθι (Neave, 1990). 

1. Η διοίκηση οφείλει να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 

και των προϊόντων με τον σχεδιασμό ενός σταθερού πλάνου στρατηγικής για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης μέσα από ανταγωνιστές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά (ένα μακροπρόθεσμο 

στρατηγικό πλάνο με σκοπό την επιβίωση της επιχείρησης/οργανισμού μέσα στις ανταγωνιστικές 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  Απαιτείται λοιπόν, από τη διοίκηση να αλλάξει τρόπο και 

φιλοσοφία διοίκησης. Αυτό σημαίνει να αντικαταστήσει παλαιές και αναχρονιστικές μεθόδους, να 

αλλάξει τρόπο διοίκησης, φιλοσοφίας, σκέψης και να δώσει έμφαση σε αξίες. 

2. Η ποιότητα δεν πηγάζει από την επιθεώρηση που θεωρείται αναχρονιστική, αλλά από τη βελτίωση 

της διεργασίας. 

3. Οι προμηθευτές και οι πρώτες ύλες επιλέγονται με μοναδικό κριτήριο την ποιότητα και όχι την τιμή. 

4. Η βελτίωση του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών θα οδηγήσει στη βελτίωσητης ποιότητας, 

της εξυπηρέτησης και της παραγωγικότητας έτσι θα υπάρξει διαρκής μείωση του κόστους.  

5. Η καθιέρωση προγραμμάτων κατάρτισης για όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. 

6. Είναι αναγκαίο να υπάρξει «διορατική ηγεσία» που θα συμβουλεύει, θα παρακινεί, θα ενθαρρύνει, 

θα καθοδηγεί το προσωπικό για να ολοκληρώνει κάθε εργασία με επιμέλεια.  

7. Η καθιέρωση εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων του ανθρώπινου δυναμικού θα 

βοηθήσει στην «άρση του φόβου της καινοτομίας».  

8. Αν η νοοτροπία της επίρριψης ευθυνών αντικατασταθεί με τη νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων θα 

υπάρχουν προτάσεις για βελτιώσεις και θα αντιμετωπίζονται θετικά.  

9. Ομαδοσυνεργατικότητα. Αποφυγή εγωιστικών τάσεων σε κάθε τομέα και καθιέρωση του ομαδικού 

πνεύματος για να καταργηθούν τα εμπόδια και αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση ποιότητας.  

10. Συνθήματα και διαφημίσεις που υπερβάλλουν και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα να 

αποφεύγονται.  

11. Να αποφεύγονται ποσοτικοί στόχοι οι οποίοι δεν βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας. Οι ποσοτικοί στόχοι αποθαρρύνουν το προσωπικό.  

12. Απομάκρυνση κάθε εμποδίου που θα οδηγήσει κάθε εργαζόμενο να χάσει τη χαρά και την 

υπερηφάνεια του για την εργασία του με την καθιέρωση επιβράβευσης και κινήτρων για τους 

εργαζόμενους στον οργανισμό για να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της απόδοσής του.  

13. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση. 

14. Τέλος η ανάληψη για δράση θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό. Η δέσμευση όλων για την 

υλοποίηση των παραπάνω κριτηρίων θα οδηγήσει σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας. 

Ο Κύκλος που απεικονίζει τον τρόπο της θεωρίας τουDeming για το μάνατζμεντ, PDCA: PLAN  - DO – 

CHECK- ACT φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 4. 
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Σχήμα 4. Ο κύκλος του Deming (ΚΕΤΑ, 2003) 

 

Θανάσιμα Αμαρτήματα και Νοσήματα 

Κατά τον Deming η διοίκηση πάσχει από θανάσιμες ασθένειες (Καλλιώρας, Σ., 2011):  

1. Έλλειψη προσήλωσης στο σκοπό 

2. Έμφαση στα άμεσα κέρδη 

3. Αξιολόγηση των επιδόσεων ή ετήσια επισκόπηση  (Ο Deming αντιπαθούσε τις αξιολογήσεις και 

έβαζε «άριστα» σε όλους τους φοιτητές του στα διαγωνίσματα. 

4. Αντικατάσταση των ανώτατων διευθυντικών στελεχών.  

5. Λειτουργία της εταιρείας με κριτήριο μόνο τους αριθμούς.  

6. Υπερβολικό ιατρικά έξοδα 

7. Υπερβολικό Έξοδα Εγγυήσεων 
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Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση των διαφορών παραδοσιακής προσέγγισης & Δ.Ο.Π. (Τσιρώνης, Μπλέσιος).  

 

5.Juran και Ποιότητα 

O Juran έθεσε τις βασικές αρχές της ποιότητας, που συγκλίνουν στο σχεδιασμό, στην οργάνωση στη 

σημασία της χρήσιμης και της δυσμενούς αλλαγής, στην ευθύνη της διοίκησης για την οργάνωση της 

κατάλληλης δομής με σκοπό την επίτευξη της ποιότητας.  

Η Ποιότητα ως καταλληλότητα προς χρήση αφορά (Καλλιώρας, 2011): 

• Ποιότητα στο σχεδιασμό 

• Ποιότητα στην προσαρμογή 

• Ποιότητα στη διαθεσιμότητα 

• Ποιότητα στην κατάλληλη εξυπηρέτηση μετά την πώληση  

Παραδοσιακή Προσέγγιση Προσέγγιση  Δ.Ο.Π. 

Προτεραιότητα σε κόστος & ποσότητα Προτεραιότητα σε ποιότητα 

Η ποιότητα στοιχίζει Η ποιότητα κερδίζει 

Ικανοποίηση προδιαγραφών Συνεχής βελτίωση ποιότητας 

Εκ των υστέρων αντιμετώπιση Εκ των προτέρων αντιμετώπιση 

Ποιότητα ή ποσότητα Ποιότητα & ποσότητα 

Κόστος ή ποιότητα Κόστος & ποσότητα 

Ανώτατα στελέχη αμέτοχα ευθύνης για ποιότητα Ανώτατα στελέχη συνυπεύθυνα για ποιότητα 

Έμφαση στον έλεγχο Έμφαση στην πρόληψη 

Αποδεκτό επίπεδο ελαττωμάτων Μηδενισμός ελαττωμάτων 

Προσανατολισμός στο προϊόν Προσανατολισμός στην επιχείρηση 

Ποιος φταίει; Πώς λύνεται το πρόβλημα 

Έμφαση στην παραγωγή Έμφαση στη σχεδίαση προϊόντος, διαδικασιών & 

στην παραγωγή 

Υποψίες για το κόστος ποιότητας Συστηματική μέτρηση του κόστους ποιότητας 

Πηγές κακής ποιότητας : οι εργαζόμενοι 

παραγωγής 
Πηγές κακής ποιότητας : τα διοικητικά στελέχη  

Επιδιόρθωση ή απόκρυψη ελαττωμάτων Εντοπισμός & διαφώτιση προβλημάτων 

ποιότητας 
Ευθύνη για ποιότητα στο Τμήμα Ελέγχου 

Ποιότητας 

Ευθύνη για ποιότητα σε όλες τις λειτουργίες της 

επιχείρησης 

Η ποιότητα είναι τεχνικό πρόβλημα 

 

 

Η ποιότητα είναι διοικητικό πρόβλημα 
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Ο προσχεδιασμός - προγραμματισμόςτης ποιότητας αποτελεί σημαντικό σημείο και αποτελεί την 

τριλογία της ποιότητας που αποτελείται από τον προγραμματισμό της ποιότητας, τον έλεγχο της 

ποιότητας , την βελτίωση της ποιότητας 

Τέσσερα σημεία διακρίνουν τονπρογραμματισμό της ποιότητας:  

α) προσδιορισμός των πελατών και των αναγκών τους 

β) μετάφραση των αναγκώντων πελατών ώστε να γίνει κατανοητή απ’ όλους και ανάπτυξη προϊόντων 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές  

γ) βελτίωση των διεργασιών με τις οποίες παράγεται ένα προϊόν με σκοπό τη βελτίωση του προιόντος 

και  

δ)μεταφορά των διεργασιών στις λειτουργίες. 

Ο έλεγχος της ποιότητας αποτελεί τη διαδικασία εύρεσης και διόρθωσης των αδύνατων σημείων. Η 

βελτίωση της ποιότητας είναι αναγκαία για να μπορέσουν να αποφευχθούν κόστη και σπατάλες 

(Λαμπρακόπουλος, 2012).  

Οι φασεις επίλυσης προβλημάτων 

OJuran υποστήριξε ότι με τη βελτίωση της ποιότητας θα αυξηθεί η απόδοση σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

Για να επιτευχθεί επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να υπάρξουν αλλαγή στη νοοτροπία, την γνώση, 

την οργάνωση, τα πολιτιστικά πρότυπα και τα αποτελέσματα. Καθόρισε τις έξι (6) φάσεις της επίλυσης 

προβλημάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα. Αυτές είναι:  

• Εντοπισμός του έργου 

• Ορισμός του έργου 

• Διάγνωση της αιτίας 

• Θεραπεία της αιτίας 

• Μονιμοποίηση των βελτιώσεων 

• Αναπαραγωγή και νέα εκκίνηση 

O  Juran υποστήριξε ότι για τη βελτίωση της ποιότητας θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αρχή του Παρέτο 

και επεσήμανε ότι το 20% των δυσλειτουργιών προκαλούσε το 80% των προβλημάτων.  

6.Crosby και Ποιότητα 

Ο Crosby ήταν επιχειρηματίας και συγγραφέας, γνωστός για την συνεισφορά του στη θεωρία της 

διαχείρισης και στις πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας, υποστήριξε ότι πολλοί μάνατζερ μπερδεύουν 

τις λειτουργικές πτυχές που αφορούν στην ποιότητα και συμπέρανε τα εξής ορισμούς για κάθε μία από 

τις παρακάτω πτυχές:  
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Σχήμα 5. Η έλικα της ποιότητας  

 

• Διαχείριση της Ποιότητας (Quality Management): φιλοσοφία που ορίζει το στυλ διαχείρισης και της 

πολιτικής που ακολουθεί ένας οργανισμός. Αν οοργανισμός διοικείται, ενεργεί και λειτουργεί σε 

αρμονία με την «ποιότητα» τότε τίθενται χρήσιμα συστήματα του οργανισμού σε λειτουργία. Για να 

επιτευχθεί η διαχείριση- διοίκηση ποιότητας προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί περιβάλλον στο 

οποίο οι συναλλαγές στέφονται από επιτυχία και υπάρχουν υγιείς σχέσεις ανάμεσα στους 

εμπλεκόμενους (εργαζόμενους, προμηθευτές, και πελάτες). 

• Η Διασφάλιση Ποιότητας: (Quality Assurance): απαιτεί εργασιακή πειθαρχία και καταγραφή των 

καθηκόντων όλων των εργαζομένων. Τούτο γίνεται με σκοπό την οργάνωση των πληροφοριών ώστε 

να ακολουθήσει η παραγωγική διαδικασία του οργανισμού. Είναι λάθος όμως πως η Διασφάλιση 

Ποιότητας εξασφαλίζει και τη διαχείριση ποιότητας. Ανάλογο παράδειγμα αποτελεί ότι η απόκτηση 

διπλώματος δεν συνεπάγεται απαραίτητα καλό οδηγό.  

• Ο Ποιοτικός Έλεγχος (QualityControl): συνίσταται σε συλλογή στατιστικών στοιχείων, μέτρηση 

αξιολόγησης του έργου ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας.  Τούτο βοηθά να αξιολογείται η παραγωγική διαδικασία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και 

προλαβαίνει την ελαττωματική παραγωγή ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.  

• Η Στατιστική Επεξεργασία Ελέγχου ( StatisticProgressControl): είναι η συγκέντρωση αριθμητικών 

δεδομένων των μετρήσεων με πραγματικούς όρους (όπως καταγράφεται στην οθόνη του 

αυτοκινήτου χωρίς να αγγίζει τις ανώτατες ή ελάχιστες τιμές). Όταν σε μια επιχείρηση έχουμε 

ελαττωματική παραγωγή τότε η διοίκηση οφείλει να αναγνωρίσει τα σήματα Στατιστικής 

Επεξεργασίας Ελέγχου και να καταλήξει σε συμπεράσματα για να ληφθούν προληπτικά μέτρα.  

• Η Αξιολόγηση (Appraisal): σχετίζεται με την επιθεώρηση, τους ελέγχους και τη συλλογή 

παρατηρήσεων σχετικά με την πληρότητα. Αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας όταν ο 
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επιθεωρητής εξετάζει τα προϊόντα. Όσον αφορά στη διοίκηση η Αξιολόγηση είναι αδιάκοπη χωρίς 

να γίνεται αντιληπτή και δεν επισημοποιείται όπως όφειλε.  

Τα δεκατέσσερα (14) βήματα (Καλλιώρας, 2011) που διατύπωσε ο Crosby, τα οποία αφορούν στην 

βελτίωση της ποιότητας ενός οργανισμού και το οποία επαναλαμβάνονται κάθε 18 μήνες είναι τα 

κάτωθι:  

1. Δέσμευση της διοίκησης (Management Commitment): Η διοίκηση ευθύνεται για την 

ποιότητα και ως εκ τούτο οφείλει να καθορίζει ορισμένη πολιτική. 

2. Οργάνωση της Ομάδας Έργου Βελτίωσης της Ποιότητας (Quality Improvement): την 

ομάδα αποτελούν ο Διευθυντής, εκπρόσωποι κάθε τμήματος, και ειδικό (quality manager) 

που επιβλέπει την καθημερινή λειτουργία του προγράμματος. 

3. Μέτρηση της Ποιότητας (Quality Measures): εντοπισμός των περιοχών όπου δύναται να 

γίνει βελτίωση με την υλοποίηση κατάλληλων μετρήσεων. 

4. Κόστος Ποιότητας (Cost of Quality):  

α) Κόστος Προσαρμογής: τα έξοδα που γίνονται για την επιτυχία των στόχων της 

επιχείρησης (πρόληψη σφαλμάτων, κατάλληλος εξοπλισμός κ.ά.).  

β) Κόστος μη Προσαρμογής: έξοδα που γίνονται όταν προκύπτουν σφάλματα, βλάβες 

(αποζημιώσεις, επιστροφές, δυσφήμιση κ.ά.). 

5. Επίγνωση (Quality Awareness): Το προσωπικό οφείλει να έχει επίγνωση σχετικά με το 

κόστος ποιότητας.  

6. Διορθωτικές ενέργειες (Corrective Action): γίνονται από ειδικές ομάδες (taskgroups) σε 

ειδικές περιστάσεις μετά από συσκέψεις. Είναι συνέπεια των βημάτων 3 & 4.  

7. Σχεδιασμός Μηδενικών Σφαλμάτων (Zero Defects Planning): να 

προσεγγίσειηεπιχείρηση τους στόχους με μηδενικά σφάλματα.  

8. Εκπαίδευση Υπευθύνων (Supervisor Training): αρχικά εκπαιδεύονται όλα τα στελέχη σε 

ότι αφορά την ποιότητα και παρευρίσκονται σε ομαδικές επιστημονικές συναντήσεις για 

να εφαρμόσουν το πρόγραμμα και πώς να το εφαρμόσουν. 

9. Μέρα Μηδενικών Σφαλμάτων (Zero Defects Day): γίνεται ετήσιος απολογισμός και 

επακολουθούν ενέργειες για να πετύχουν τους στόχους μηδενικών σφαλμάτων.  

10. Καθορισμός Στόχων (Goal Setting): οι στόχοι καθορίζονται μετά την ημέρα μηδενικών 

σφαλμάτων και τίθενται ατομικοί στόχοι και ομαδικοί στόχοι όλων των εργαζομένων.  

11. ΔιόρθωσηΣφαλμάτων (Error Cause Removal): Καταγράφονται οι αιτίες σφαλμάτων και 

καθορίζονται οι ενέργειες προς αποφυγή των σφαλμάτων.  

12. Αναγνώριση (Recognition): αμείβονται χρηματικά ή δημόσια αναγνωρίζονται οι 

επιδόσεις όσων πέτυχαν τους ατομικούς και τους ομαδικούς στόχους.  

13. Συμβούλιο Ποιότητας (Quality Council): γίνεται συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν οι 

αρμόδιοι ποιότητας και ανταλλάσουν καλές πρακτικές, εμπειρίες, γνώσεις και 

αναφέρονται σε επιπλοκές και προβλήματα.  

14. Ξανά από την αρχή (Doit Over Again): Όλα τα παραπάνω βήματα επανα 

λαμβάνονται κάθε 18 μήνες μετά την εφαρμογή του προγράμματος (Καλλιώρας, 2011).  
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• Δέσμευση της Διοίκησης για συνεχή βελτίωση.  

• Ανάπτυξη όλων των υποστηρικτικών συστημάτων – σχεδιασμός & απόδοση. 

• Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση-αποτελεσματική επικοινωνία. 

• Συνεχής βελτίωση με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.  

• Συνεπής και διαρκής εφαρφογή της φιλοσοφίας εφαρμόσιμη σε  κάθε οργανισμό.   

• Ενεργή συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού.  

• Ελαχιστοποίηση της επιθεώρησης. Παροχή μέσων για αποτελεσματική και ποιοτική εργασία.  

• Βασική ευθύνη της διοίκησης για το όραμα, την αποστολή & την εφαρμογή  

• Η επιδίωξη της ποιότητας πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια . 

• Συμμετοχή των προμηθευτών για αναβάθμιση της ποιότητας 

Πίνακας 2. Κοινά σημεία της φιλοσοφίας των Deming, Juran&Crosby (Βασιούλας, 2012, Ελαιοπούλου,  2008) 

 

Πίνακας 3. Οι διαφορές της φιλοσοφίας των Deming, Juran & Crosby (Βασιούλας, 2012, Ελαιοπούλου,  2008) 

 Από τις συγκρίσεις των παραπάνω γκουρού της Ποιότητας μπορούμε ότι ο ένας 

αλληλοσυμπληρώνει τον άλλο και φθάνουν στο ίδιο αποτέλεσμα από διαφορετικό δρόμο. Ο καθένας 

διαφοροποιείται με τη διαφορετική σχολή που διαμόρφωσε (σχετικά με τις διαδικασίες, προσεγγίσεις, 

εργαλεία, ορισμούς κ.ά.) με τη μορφή κανόνων. Αυτοί οι κανόνες όπως περιεγράφηκαν παραπάνω είναι 

τα 14 σημεία του Deming, τα 14 σημεία του Crosby και η τριλογία του Juran.ΟJuran έδωσε ιδιαίτερη 

σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα στη διαχείρηση της ποιότητας και στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

των  στελεχών της διοίκησης. Ενώ η φιλοσοφία των Deming και Crosby βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 

ευθύνη που έχουν τα στελέχη διοίκησης για την καλή ή κακή ποιότητα.  

7.Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι οι κανόνες των Deming, Juran και Crosby οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα τη διοίκηση ολικής 

ποιότητας,  γιατί η φιλοσοφία τους στηρίζεται στον στρατηγικό ρόλο που παίζει η διαχείριση της 

Deming Juran Crosby 

Στατιστικές τεχνικές ως μέσο 

ανάλυσης και βελτίωσης της 

διαδικασίας παραγωγής. 

Ανάλυση των προβλημάτων.  

Βασικό το διάγραμμα Pareto. 

Στατιστικός συλλογισμός & 

στατιστικές μέθοδοι 

Ο κύκλος του Deming (PDCA) Τριλογία του Juran (σχεδιασμός, 

βελτίωση, έλεγχος της ποιότητας) 

Τα 4 απόλυτα  

Λήψη απόφασης Εξωτερικός και εσωτερικός πελάτης Συμμόρφωση στις 

απαιτήσεις 

Τρέχουσες και μελλοντικές 

ανάγκες του πελάτη 

Καταλληλότητα 

Απαιτήσεις χρήσης  

Απαιτήσεις πελατών 

Θεωρία των μηδενικά 

σφαλμάτων 
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Ποιότητας στην σύγχρονη επιχείρηση, στον σύγχρονο άνθρωπο σε κάθε σύγχρονη κοινωνία με την άμεση 

εμπλοκή όλων. Ο Deming δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις της διοίκησης, στην αναγκαιότητα 

της μέτρησης και της λήψης απόφασης. Στη συνέχεια ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην στατιστική ανάλυση 

και μελέτη των αποτελεσμάτων. Ο Juran εστιάζει στον προγραμματισμό , την υλοποίηση και τον έλεγχο 

των αποτελεσμάτων με την τριλογία, στην σημασία που έχει η υπευθυνότητα και ο διαχωρισμός του 

έργου της συνεχούς βελτίωσης σε μικρά έργα. Τέλος η φιλοσοφία του Crosby στηρίζεται στην σημασία 

των μηδενικών λαθών, του κόστους και της μη-Ποιότητας και της έγκαιρης πρόβλεψης των 

προβλημάτων. Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν από τους γκουρού της ποιότητας (βήματα αρχές, 

εργαλεία κ.ά.)  είναι αρκετά σημαντικά και πρέπει να ακολουθούνται από τη διοίκη ση (Κουτόβα, 2014) 

κάθε οργανισμού /επιχείρησης στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης (Συντιχάκη, Χ., 2010) της ποιότητας 

των προϊόντων και των υπηρεσιών. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η  διδασκαλία της ΝΕ ως ξένης/δεύτερης γλώσσας  σε παιδιά 

προσφύγων-μεταναστών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  με  «όχημα» το περιεχόμενο  του μαθήματος 

των μαθηματικών.. Λαμβάνοντας υπόψη ως βασικό στόχο της εκπαίδευσής τους  την   σταδιακή ένταξη  

των μαθητών/τριών στην  κανονική τάξη (ΙΕΠ), ανιχνεύσαμε τη δυνατότητα οργάνωσης της  διδασκαλίας 

της ΝΕ ως ξένης/δεύτερης γλώσσας μέσω του διδακτικού αντικειμένου των μαθηματικών. Η διδακτική 

παρέμβαση που θα περιγράψουμε πραγματοποιήθηκε σε μια  τάξη παιδιών προσφύγων-μεταναστών 

και σύμφωνα με τον ευρύτερο όρο CLIL (Content and language integrated learning) υλοποιήθηκε με την  

συνεργασία μαθηματικού και  φιλολόγου.  Η  εφαρμογή της συγκεκριμένης διδασκαλίας CLIL, η οποία 

αποτελεί μια πρώτη απόπειρα διερεύνησης των δυνατοτήτων και των αναγκών των παιδιών προσφύγων-

μεταναστών σε τάξεις υποδοχής,  κατέδειξε  τόσο   την ανταπόκριση των μαθητών, όσο  και την ανάγκη 

καλλιέργειας κουλτούρας συνεργασίας στα σχολεία.  

 

Λέξεις κλειδιά: CLIL,  τάξεις υποδοχής, μαθηματικά, ΝΕ γλώσσα 

 

1. Εισαγωγή  

Τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων (από την Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και άλλες 

χώρες), τα οποία υπό αντίξοες συνθήκες έχουν έρθει στην Ελλάδα και διαμένουν προσωρινά  σε χώρους 

που τους παρέχονται,  καλούνται  να μάθουν την ελληνική γλώσσα  με στόχο την ένταξη στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας υποδοχής  (Δασκαλάκη, κ.ά. 2017). Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως 

ξένης/δεύτερης γλώσσας ( στο εξής Ξ/ΔΓ) (Ασημακοπούλου 1999) στις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι των Ζωνών 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   αποτελεί, σύμφωνα με το προτεινόμενο 

Ανοιχτό Πρόγραμμα  Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: «τον γενικό σκοπό της φοίτησης 

των παιδιών μεταναστών στις Τ.Υ., [ … ] ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοούν και να παράγουν προφορικό 

και γραπτό λόγο σε βαθμό που να τους επιτρέπει να ενταχθούν σταδιακά πλήρως στην κανονική τάξη».  

 

mailto:alexasimak@hotmail.com
mailto:lelalibe@gmail.com
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Το ζητούμενο της ένταξης παιδιών αυτών σε κανονικές τάξεις έχει απασχολήσει τη διεθνή έρευνα. Έχουν, 

μάλιστα, προταθεί μοντέλα οργανωμένης εκπαίδευσή τους, καθώς σε όλο τον κόσμο παιδιά μειονοτικών 

ομάδων, που χρησιμοποιούν τη μητρική γλώσσα στην οικογένειά τους, έχουν ανάγκη συστηματικής 

διδασκαλίας προκειμένου στο μέλλον να φοιτήσουν  σε  κανονικές τάξεις. Ωστόσο οι ιδιαίτερες συνθήκες 

της κάθε χώρας υποδοχής, καθώς και οι ανάγκες, οι συνθήκες διαβίωσης και η μητρική γλώσσα των 

μαθητών/τριών αποτελούν μερικούς από τους βασικότερους  παράγοντες στον σχεδιασμό της 

παρεχόμενης γλωσσικής εκπαίδευσής τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι αναγκαίο να θεωρούμε τους 

μαθητές  της Δ/ΞΓ «ως πλήρη μέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι έχουν  ειδικές ανάγκες [ανάγκες 

επικοινωνίας με το σχολείο, ακαδημαϊκές, προσωπικές και κοινωνικές] και όχι ως μια ξεχωριστή ομάδα»  

(Gregg, 1996).  

Κατά την παρούσα περίσταση είναι χαρακτηριστική η  «ρευστότητα» ως προς τον  αριθμό και την 

συστηματική φοίτηση των παιδιών αυτών στο δημόσιο σχολείο. Είναι γεγονός  ότι για τα παιδιά αυτά,  

τα οποία έχουν δοκιμαστεί από πόλεμο, βία, και σοβαρούς αποχωρισμούς, η συμμετοχή στην 

εκπαίδευση σηματοδοτεί «τη μετάβαση στην ομαλή ζωή και [αναμένεται να συμβάλει]  στη θετική  σχέση 

με την ελληνική κοινωνία» (ΙΕΠ).  Πρωτεύει, επομένως, «η διαμόρφωση ενός αισθήματος ασφάλειας και 

αποδοχής, η ανάπτυξη της επικοινωνίας, η προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο θεσμό 

του σχολείου και μετά η επίτευξη γνωστικών στόχων και οι επιδόσεις στα μαθήματα» (ΥΠΠΕΘ, 2017). Η  

Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, πρότεινε τη διδασκαλία μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, 

μαθηματικών, αγγλικών και πληροφορικής. Τα μαθήματα αυτά επιλέχθηκαν προκειμένου να 

αποκτήσουν τα παιδιά τα βασικά εφόδια για μία όσο το δυνατόν πιο ομαλή προσαρμογή, ώστε […] να 

ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το επόμενο σχολικό έτος» (ΥΠΠΕΘ, 2017). Θα 

εξετάσουμε στη συνέχεια την ανταπόκριση των μαθητών/τριών Γυμνασίου του Διαπολιτισμικού 

σχολείου  σε μια προσέγγιση CLIL στο πλαίσιο συνεργασίας μαθηματικού και φιλολόγου.   

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ενσωμάτωση του περιεχομένου των διδακτικών αντικειμένων και της γλωσσικής εκμάθησης: η 

μέθοδος  CLIL 

Κατά την παρούσα περίσταση,  αρχικά, θεωρούμε ότι για τα παιδιά των μεταναστών/ προσφύγων η 

εκμάθηση της γλώσσας  στο σχολείο, παράλληλα με τη  διδασκαλία του περιεχομένου των άλλων 

διδακτικών αντικειμένων (μαθηματικά, πληροφορική  κ.λπ.), θα στηρίξει και την καλλιέργεια της 

γλωσσικής ικανότητας (Χατζηδάκη, 2001) παρά τις δυσκολίες που υπεισέρχονται από παρεμβολές  του 

γλωσσικού συστήματος  της μητρικής τους γλώσσας (αραβικά, φαρσί και άλλες διάλεκτοι) με την 

ανάπτυξη της διαγλώσσας  (Μπέλλα,  2007).  

     Η ποικιλία των όρων που χρησιμοποιούνται για την αναφορά σε  διδακτικές προσεγγίσεις  οι οποίες 

ενσωματώνουν το  περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων και τη γλωσσική εκμάθηση, όπως για 

παράδειγμα, εμβάπτιση (immersion), διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο (CBL),  Ολιστική 

- Ολοκληρωμένη ή Ενιαία Εκμάθηση Περιεχομένου  και Γλώσσας  (CLIL/Content and Language Integrated 

Learning ) μπορεί  να προκαλέσει  σύγχυση, παρά το γεγονός ότι όλες οι προσεγγίσεις έχουν ως κύριο  

στόχο την  ανάπτυξη της διγλωσσίας διαμέσου της εκμάθησης περιεχομένου και γλώσσας.    
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     Ο όρος  Ολοκληρωμένη ή Ενιαία Εκμάθηση Περιεχομένου  και Γλώσσας  είναι σχετικά πρόσφατος 

(χρησιμοποιήθηκε  τo 1994)  και αναφέρεται στην  ταυτόχρονη διδασκαλία γλώσσας και περιεχομένου 

ενός γνωστικού αντικειμένου  στην Ξ/ΔΓ. Η μέθοδος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία 15-

20 χρόνια στην Ευρώπη (Eurydice, 2006). Η Ξ/ΔΓ χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την εκμάθηση ενός μη 

γλωσσικού μαθήματος και ο στόχος είναι η ταυτόχρονη εστίαση στο γλωσσικό και στο μη γλωσσικό 

μάθημα (Zάγκα 2015), ενώ η εν  λόγω προσέγγιση ως  μέθοδος διδασκαλίας έχει πολλαπλούς στόχους 

και οφέλη. Μελετητές υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

αποτελεί όρο «ομπρέλα» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει ποικίλες προσεγγίσεις που 

στηρίζονται στην ενσωμάτωση του περιεχομένου (Cenoz et al., 2014).  Σύμφωνα με άλλη οπτική είναι «η 

επικοινωνιακή προσέγγιση που «γέννησε» τη διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο» 

(Echevarria, Vogt, and Short 2000) Ωστόσο είναι κοινή αντίληψη  ότι στηρίζεται σε  τέσσερις βασικούς 

πυλώνες, που αναφέρονται  συνήθως  ως «4Cs”   που   στοχεύουν στην καλλιέργεια των αντίστοιχων  

δεξιοτήτων : Περιεχόμενο ( Content),  Επικοινωνία  (Communication), Πολιτισμός  (Culture),  Γνώση  

(Cognition) (Coyle, D. 2008). 

     Μέσω της προσέγγισης  CLIL οι μαθητές δεν ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών που  είναι βασισμένο 

στην εκμάθηση των μορφοσυντακτικών φαινομένων και την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας (όπως, 

για παράδειγμα, «μπορείτε να μου πείτε το δρόμο για….» ή «Πόσο κοστίζει ….; .»), ούτε ασχολούνται 

συστηματικά με τα συνήθη ποικίλα θέματα που βρίσκονται συνήθως στα βιβλία γλώσσας, (‘Η οικογένειά 

μου’, ‘Τα χρώματα’ κ.λπ.).  Χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα προκειμένου να αποκτήσουν καινούριες 

γνώσεις σε ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο και μ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν ταυτόχρονα γνώσεις και 

δεξιότητες όχι μόνο στην Ξ/ΔΓ γλώσσα αλλά και στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.  Γνωρίζουν το 

ειδικό λεξιλόγιο του κάθε διδακτικού αντικειμένου ( όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση των 

μαθηματικών: «τρίγωνο»  «διαίρεση» «κλάσμα» ή «δεκαδικός αριθμός» κ.λπ.) και παράλληλα   

εστιάζουν σε  γραμματικοσυντακτικές δομές που σχετίζονται με την περίσταση,  (υποθετικές προτάσεις: 

« αν ....., τότε .....» κ.λπ., τροποποιητές αύξησης ή μείωσης ισχύος της προσλεκτικής πράξης: «νομίζω», 

«σίγουρα», «ίσως» κ.λπ.,  υποτακτική,  προστακτική: «να κάνεις», «γράψε»  κ.λπ.).   

     Ο εκπαιδευτικός  της Ξ/ΔΓ  γλώσσας  δεν διδάσκει το περιεχόμενο ενός άλλου διδακτικού 

αντικειμένου, αλλά χρησιμοποιεί το περιεχόμενο ως μέσο για την επέκταση και τη χρήση της  γλώσσας. 

Ως  εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαία η συνεργασία  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών 

ειδικοτήτων για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του υλικού και την αξιολόγησή του.  

 

2.2. Εφαρμογή  

Η διδακτική παρέμβαση σε μαθητές προσφύγων/μεταναστών  

     Η διδακτική  μας παρέμβαση, διάρκειας τριών (3) διδακτικών ωρών,  στο πλαίσιο της προσέγγισης 

CLIL υλοποιήθηκε σε  μαθητές/τριες της Β΄ τάξης  Γυμνασίου Διαπολιτισμικού Σχολείου. Το τμήμα είχε 

δώδεκα (12)  μαθητές  μεταξύ 13-14 χρονών. Ήταν  το δεύτερο έτος της φοίτησής τους  στο σχολείο και 

θεωρούνταν ένα ιδιαίτερα «ζωηρό» τμήμα.  Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν  γηγενείς ομιλητές 

αραβικών, Φαρσί, Τουρκικών. Αναγνώριζαν  τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου και  κατανοούσαν 
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απλές γλωσσικές  δομές και λεξιλόγιο.  Μπορούσαν να γράψουν ή να αντιγράψουν απλές λέξεις και 

καθημερινές φράσεις σε αργό ρυθμό. Οι μαθητές/τριες,   αν και είχαν διδαχθεί τους αριθμούς μέχρι το  

εκατό  (100),  δεν είχαν την ευχέρεια της προφορικής χρήσης τους. Κατά την διάρκεια της παρέμβασής 

μας  έπρεπε, ωστόσο,  να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην τάξη για να λύσουν τα προβλήματα 

στα μαθηματικά (προσθήκες-αφαιρέσειςς, αρνητικοί και θετικοί αριθμοί).  Η υπόθεσή μας ήταν ότι οι 

μαθητές/τριες θα αποκτήσουν κίνητρα, ώστε να ασχοληθούν με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, θα 

επιδιώξουν να συνεργαστούν μεταξύ τους σε ομάδες, θα ολοκληρώσουν τα φύλλα εργασίας τόσο στα 

μαθηματικά όσο και στην ΝΕγλώσσα.  Θεωρήσαμε ότι  θα τους δοθεί η δυνατότητα,  μέσα από το 

«παιχνίδι» που σχεδιάσαμε, να εξηγήσουν οι ίδιοι στον πίνακα της τάξης, στα ελληνικά, τον τρόπο με τον 

οποίο έλυσαν το «πρόβλημα» σχετικά με την σωστή διαδρομή έχοντας ολοκληρώσει μια πρόσθεση ή μια 

αφαίρεση ή μια προσθήκη θετικών ή/και αρνητικών αριθμών. Θεωρήσαμε τέλος ότι μετά την εξάσκηση 

στον προφορικό λόγο θα ολοκληρώσουν και την επόμενη δραστηριότητα που αφορούσε στην γραπτή 

έκφραση των αριθμών και των μαθηματικών συμβόλων στα ελληνικά και σε αντιστοιχία με την μητρική 

τους γλώσσα.  Η διάρκεια της παρέμβαση ήταν τρεις  (3)  διδακτικές ώρες (135 λεπτά).  

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της παρέμβασης: 

1ο  Βήμα 

     Αρχικά  δώσαμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας με δύο μαθηματικά σχήματα, ένα είδος λαβύρινθου, 

ως παιχνίδι. Ο πρώτος  λαβύρινθος (εικ. 1) ξεκινά με μηδέν (0) και στην έξοδο, υπάρχει ένας θετικός 

αριθμός, το είκοσι (20). Ο δεύτερος λαβύρινθος (εικ. 2) ξεκινά από το μηδέν και  έχει στην έξοδό του τον 

αριθμό πενήντα(50).  

     

Εικόνα 1                                                                   Εικόνα 2 

 

        Εξηγήσαμε στους  μαθητές  ότι ακολουθώντας τον λαβύρινθο, όπου υπάρχουν «μονοπάτια»,  πρέπει 

να προσπαθήσουν να βρουν το σωστό δρόμο για να φτάσουν στην έξοδο του λαβύρινθου: «Είναι 

απαραίτητο  να κάνετε προσθέσεις ή αφαιρέσεις θετικών αριθμών για να βρείτε τον απαιτούμενο αριθμό 

και ναβγείτε από  τον λαβύρινθο» . Μετά τις αναγκαίες εξηγήσεις επί των  φύλλων εργασίας που 

κρατούσαν μπροστά τους οι μαθητές, τους ζητήσαμε πρώτα να αποκωδικοποιήσουν το μαθηματικό 

σχήμα και στη συνέχεια να προσπαθήσουν  σε μικρές ομάδες  να σκεφτούν έναν τρόπο για να λύσουν το 

πρόβλημα. Μερικοί μαθητές κατάλαβαν πώς να το λύσουν και άρχισαν να συνεργάζονται με τους 

συμμαθητές τους, χρησιμοποιώντας τη μητρική τους γλώσσα για να εξηγήσουν την αποκωδικοποίηση 

του σχήματος. Στην τάξη υπήρχε μια δημιουργική κινητικότητα από τους μαθητές/τριες για να βρεθούν 
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οι κατάλληλες διαδρομές/ λύσεις. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας, κάποιοι μαθητές σηκώθηκαν 

στον πίνακα οικειοθελώς και αντέγραψαν από το φύλλο εργασίας την δική τους διαδρομή/ λύση. Για τον  

πρώτο λαβύρινθο υπήρχαν δύο λύσεις (εικ. 3).  

 

Εικόνα 3 

 

Στο δεύτερο λαβύρινθο υπήρχε μόνο μία λύση (εικ.4).  

 

Εικόνα 4 

Και στις  δύο περιπτώσεις  παρά τις ατυχείς απαντήσεις (εικ.5), οι λύσεις επισημάνθηκαν από τους 

συμμαθητές/τριες τους (εικ. 6).  

 

Εικόνα 5                                                                       Εικόνα 6  
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2ο Βήμα  

Στη  συνέχεια δώσαμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας με δύο μαθηματικά σχήματα, πάλι  Λαβυρίνθους 

(εικ. 7) . Ο πρώτος λαβύρινθος   έχει  μόνο το μηδέν στην αρχή της διαδρομής .  Ο δεύτερος λαβύρινθος  

έχει στην  έξοδο έναν αρνητικό αριθμό (-30). 

 

Εικόνα 7 

     Οι μαθητές έπρεπε  να  συμπληρώσουν τα πλαίσια στους λαβυρίνθους  ελεύθερα δικούς τους 

αριθμούς και να καταλήξουν σε έναν οποιοδήποτε αριθμό στην έξοδο (λαβύρινθος αριστερά), έχοντας 

όμως κάνει όσο το δυνατό περισσότερες στάσεις/πράξεις.  έχοντας  προσθαφαιρέσει τους κατάλληλους 

αριθμούς,  ώστε να φτάσουν στην έξοδο. Κατά τον ίδιο τρόπο μετά από την  συνεργαστική διαδικασία 

επίλυσης της  άσκησης και συμπλήρωση των φύλλων εργασίας οι  μαθητές τα παρουσίασαν τις εργασίες 

τους στον πίνακα είτε ως  ολοκληρωμένες απαντήσεις  (εικ. 8, 9) είτε ως δοκιμαστικές προσπάθειες   με 

λιγότερες διαδρομές (εικ. 10,  11). 

 

                                               Εικόνα 8                                                                                      Εικόνα 9 
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                               Εικόνα 10                                                                           Εικόνα 11  

 

3ο Βήμα  

      Μετά την ολοκλήρωση των μαθηματικών πράξεων με θετικούς και αρνητικούς αριθμούς, δόθηκε 

στους μαθητές να συμπληρώσουν το επόμενο φύλλο εργασίας. Τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν τα 

κενά  γράφοντας τους αριθμούς στα ελληνικά. Επειδή όμως αυτή η δραστηριότητα παρουσίαζε μεγάλο 

βαθμό δυσκολίας  για κάποιους από τους μαθητές, η καθηγήτρια έγραψε στον πίνακα τους αριθμούς και 

τους ζήτησε να συμπληρώσουν  από τον πίνακα  το φύλλο εργασίας  τους αριθμούς (εικ. 12), τα 

μαθηματικά σύμβολα και τις απαραίτητες φράσεις για την προφορική απόδοση της άσκησης (εικ.13). 

 

Εικόνα 12 
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Εικόνα 13 

Οι  μαθητές ανταποκρίθηκσν με ιδιαίτερη διάθεση στις οδηγίες των καθηγητριών τους  και προσπάθησαν 

να ολοκληρώσουν όσο το δυνατό το φύλλο εργασίας . Οι δυσκολίες των μαθητών ήταν προφανείς. 

Αντιλαμβάνονταν την έννοια των αριθμών και την ελληνική προφορά. Όμως η πλειονότητα της τάξης, 

τελικά, δυσκολεύτηκε  σε μεγάλο βαθμό να αντιγράψει τους αριθμούς και να τους μεταφράσει στην 

μητρική γλώσσα, καθώς για τηνολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας θα απαιτούνταν περισσότερος 

χρόνος (εικ.14 ).  Ήταν φανερό ότι πολλές από τις δυσκολίες οφείλονταν στο εντελώς διαφορετικό 

γλωσσικό σύστημα της μητρικής τους γλώσσας και η ανάγκη για περισσότερο χρόνο  προκειμένου να 

συνδέσουν τα νέα γλωσσικά δεδομένα και να τα αποδώσουν τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό 

λόγο.   
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Εικόνα 14 

3. Συμπεράσματα 

      Η  διδακτική  παρέμβαση με βάση την προσέγγιση CLIL επιβεβαίωσε τις αρχικές μας υποθέσεις. Η 

συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων υπέδειξε την αναγκαιότητα 

καλλιέργειας κουλτούρας συνεργασίας στο σχολείο (Χατζηπαναγιώτου, 2008).  Τόσο το υλικό το οποίο 

σχεδιάστηκε και  δόθηκε στους μαθητές/τριες  και αφορούσε σε δύο γνωστικά αντικείμενα όσο και η 

ταυτόχρονη παρουσία δύο καθηγητριών  στην τάξη  τόνωσαν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και 

τους δημιούργησαν κίνητρα, που ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο καθώς  τα μαθηματικά αλλά και η ΝΕ 

γλώσσα δόθηκαν με παιγνιώδη τρόπο. Το κλίμα συνεργασίας και αποδοχής που αναπτύχθηκε  στην τάξη,  

καθώς και η  επικοινωνία και η επαφή με συμμαθητές ήταν ιδιαίτερα εμφανή από την αρχή μέχρι το 

τέλος της παρέμβασης. Η αναζήτηση τρόπων εργασίας και συνεργασίας από τους μαθητές προκειμένου 

να επιλύσουν τα προβλήματα καλλιέργησε την δημιουργικότητα και τόνωσε την αυτοπεποίθηση τους. 

Οι δυσκολίες αφορούσαν λιγότερο  στην αποκωδικοποίηση των σχημάτων και περισσότερο στην 

προφορική και γραπτή έκφραση αριθμών και συμβόλων, καθώς αρκετά παιδιά  χρειάζονταν 

περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν το σχετικό φύλλο εργασίας.  
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     Επομένως, η εν λόγω προσέγγιση, η οποία επιλέχτηκε για την διδακτική παρέμβαση,  συνέβαλε όχι 

μόνο στην κατάκτηση των  γνωστικών  αντικειμένων, (cognitive  knowledge)  η οποία  εντάσσεται στο 

καθαρά γνωστικό μέρος αλλά και στην συναισθηματική εμπλοκή και επικοινωνία (emotional 

communication), καθώς και στην αντιληπτική ικανότητα (perceptual knowledge) και δημιουργική  γνώση 

(creative knowledge) των μαθητών.  Ο  άνθρωπος δεν επικοινωνεί μόνο με την κατάκτηση της  γνώσης,   

αλλά με όλες τις υπόλοιπες μορφές της γνώσης, οι  οποίες του επιτρέπουν να   έρθει σε επαφή με τους 

γύρω του και να συνυπάρξει αρμονικά.  
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Περίληψη  

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΕΣ) αποτελούν πολυπολιτισμικούς οργανισμούς που έχουν ως στόχο τη 

δημιουργία ευκαιριών μάθησης μέσω της αφομοίωσης διαφορετικών κουλτουρών. Οι Ευρωπαϊκές 

Ώρες(ΕΩ) αποτελούν διαθεματική περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ) των ΕΣ που εστιάζουν 

στο να εμπνεύσουν αυτοπεποίθηση στους μαθητές τους για τη δική τους πολιτισμική ιδιαιτερότητα μέσα 

στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο πλαίσιο. Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικής τάξης, όπως αυτή διαμορφώνεται στο μάθημα των ΕΩ στα ΕΣ μέσω του οργανωτικού 

πλαισίου της σχεδιαζόμενης παιδαγωγικής σχέσης, δηλαδή τις διδακτικές αρχές, τα μαθησιακά 

αντικείμενα, το περιεχόμενο, την αξιολόγηση.  Η έρευνα στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση των ΑΠ των 

ΕΣ και σε εσωτερικά τους έγγραφα οργάνωσης και επικοινωνίας. Είναι φανερό πως το περιβάλλον των 

ΕΩ στηρίζει τις αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των ΕΣ και υποστηρίζει τον σεβασμό στη 

διαφορετικότητα και τη συμβίωση, τη συνεύρεση και τη συνεργατικότητα παιδιών με διαφορετικές 

κουλτούρες. Η επιτυχής διαχείριση της τάξης  στηρίζεται στην ενδελεχή οργάνωση και λεπτομερή 

προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σε ένα πλαίσιο άμεσης συνεργασίας και επικοινωνίας των 

εκπαιδευτικών.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκά Σχολεία, Ευρωπαϊκές Ώρες, Πολυπολιτισμική τάξη  

  

Εισαγωγή  

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΕΣ) δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 

συνυπάρχουν με τα ευρωπαϊκά όργανα μιας και οι μαθητές τους αποτελούν τέκνα των υπαλλήλων της 

ΕΕ. Το πρώτο ΕΣ ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο και η επιτυχία του εκπαιδευτικού πειράματος, της 

διδασκαλίας στον ίδιο χώρο μαθητών από διαφορετικές εθνότητες και γλώσσες, οδήγησε στην ίδρυση 

του ΕΣ Βρυξέλλες Ι το 1958 και το ΕΣ Μολ το 1960. Ενδεικτικό της δυναμικότητάς τους είναι πως κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 2010-11 φοιτούσαν 22778 μαθητές που εκπαιδεύονταν σε 14 ΕΣ από 1519 

μαθητές, εκπαιδευτικούς συμβούλους και άλλο ειδικό προσωπικό (Schola Europaea 2010).  Τα ΕΣ 

επιβλέπονται, καθορίζονται και διαμορφώνονται στην οργάνωσή τους από το Σώμα Κυβερνώντων 

(Board of Governors) στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών-μελών σε υπουργικό επίπεδο. Τα 

όργανα που είναι κοινά σε όλα τα ΕΣ είναι: το Σώμα των Κυβερνώντων, η Γενική Γραμματεία (Secretary 

General), το Σώμα των Επιθεωρητών (Board of Inspectors) και το Σώμα Παραπόνων (Complaints Board) 
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(Συνθήκη 21994Α0817(01)). Οι αρχές των ΕΣ, οι οποίες πηγάζουν από τους εκπαιδευτικούς στόχους, 

συνοψίζονται ως εξής:  

α. βασική διδασκαλία δίδεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ,  

β. κάθε μαθητής λαμβάνει εκπαίδευση στη μητρική του γλώσσα,  

γ. κάθε ΕΣ περιέχει αρκετά γλωσσικά τμήματα,  

δ. κάθε μάθημα έχει το ίδιο ΑΠ σε όλα τα γλωσσικά τμήματα, εκτός από το μάθημα της διδασκαλίας της 

μητρικής γλώσσας,  

ε. το πολυπολιτισμικό περιβάλλον ισχυροποιείται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

Μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων στο ΑΠ ξεχωριστή προσέγγιση αποτελούν οι Ευρωπαϊκές Ώρες οι 

οποίες «συνιστούν ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των ΕΣ, δεν σχετίζονται με μονοεπιστημονική 

θεματική του ΑΠ, προσφέρουν μια ανοιχτή και ευρεία περιοχή δραστηριοτήτων των οποίων το 

περιεχόμενο είναι πολυεπιστημονικό, αναμιγνύουν και ομαδοποιούν μαθητές από διαφορετικές 

εθνότητες, παροτρύνουν τους μαθητές να αλληλοεπιδρούν, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν ενώ 

απασχολούνται με κοινές δραστηριότητες, ταυτόχρονα ανυψώνουν το κύρος του δημοτικού σχολείου 

αντιμετωπίζοντάς το ως μια ολότητα, εκτείνονται πέρα από τους περιορισμούς των γλωσσικών 

τμημάτων, δημιουργούν σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, στηρίζουν τους μαθητές οι οποίοι 

μετατρέπονται σε ενεργούς συμμετέχοντες, στηρίζουν ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων διαφορετικότητας, 

ενώ συνεισφέρουν διπλά στην προώθηση του επιθυμητού εναρμονισμού μεταξύ των διαφορετικών 

γλωσσικών τμημάτων και στη μεγαλύτερη επίγνωση και ευαισθησία στην ευρωπαϊκή κληρονομιά και 

στην ευρωπαϊκή διάσταση» (Schola Europaea 2001).  

Στα ΕΣ οι μαθητές αντιπροσωπεύουν και μεταφέρουν την κουλτούρα της χώρας από την οποία 

κατάγονται και εκπαιδεύονται στην αποδοχή και σεβασμό της διαφορετικότητας. Για τον Foucault 

«διαφορετικές κοινωνίες έχουν τα δικά τους συστήματα λογικής, τα δικά τους κριτήρια όπου καθορίζουν 

την αλήθεια και τις δικές τους διαδικασίες ώστε να τα μεταδώσουν. Γι΄ αυτό τον λόγο η κατανόηση μιας 

άλλης κουλτούρας απαιτεί επανεκτίμηση του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς των άλλων» ( Scott 

2008). Συνεκτιμώντας αυτό το πλαίσιο οι ΕΩ καλλιεργούν ένα διαθεματικό, διαδραστικό, 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον που στόχο έχει τη σμίλευση του αυριανού Ευρωπαίου πολίτη, εντός του 

πλαισίου του αυτοκαθορισμού της ΕΕ ως μιας κοινωνίας πολυγλωσσικής, πολυπολιτισμικής όπου η 

πολυμορφία αποτελεί γέφυρα αλληλεγγύης και κατανόησης (European Commission 1994).  

Προσεγγίζοντας την πρακτική πλευρά των ΕΩ είναι κοινή διαπίστωση πως ο στόχος της υλοποίησής τους 

είναι η ενασχόληση των μαθητών με δραστηριότητες που αναβαθμίζουν την επικοινωνία και την 

κοινωνικοποίηση μέσα σε ένα πολύ-γλωσσικό περιβάλλον. Η διαχείριση μια πολυπολιτισμικής τάξης 

αποτελεί μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και η επίτευξή της στηρίζεται σε ένα πολύ καλά 

οργανωμένο και σχεδιασμένο πλάνο. Σύμφωνα με τον Jacob Kounin, η διαχείριση της τάξης βασίζεται 

στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και όχι στη συμπεριφορά του μαθητή. Ειδικότερα, ο  Kounin 

επικεντρώνεται στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να επηρεάσει τη συμπεριφορά του μαθητή και 

αναπτύσσει ένα μοντέλο διαχείρισης τάξης όπου, ο εκπαιδευτικός εξηγεί τους στόχους και τις 
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κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων στους μαθητές (with-it-ness), ο εκπαιδευτικός οργανώνει πολύ καλά 

τη διδασκαλία και με πρόσθετο υλικό ( overlapping), ο εκπαιδευτικός οργανώνει μειωμένης ύλης 

μαθήματα ώστε οι μαθητές να μην βαριούνται και να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε ομάδες και 

να υπερβαίνουν το περιεχόμενο του μαθήματος μόνοι τους γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει στην 

καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου (momentum),  ο εκπαιδευτικός ορίζει την επικοινωνία 

(smoothness), και ο εκπαιδευτικός επικεντρώνεται σε ομαδικές πρακτικές (group focus) (Kounin 1970). 

Παράλληλα, στις τεχνικές πρόληψης προβληματικών συμπεριφορών στο πλαίσιο της διαχείρισης της 

σχολικής τάξης προτείνεται η φροντίδα του εκπαιδευτικού για τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις 

δραστηριότητες καθώς και η παροχή μιας σειράς ποικίλων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια σχεδίασης και εφαρμογής των πρακτικών του ΑΠ 

αποτελεί σημαντική παράμετρος στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και καταδεικνύει τη 

βαρύτητα που αποδίδεται στις καθημερινές πρακτικές στη σχολική αίθουσα και στα μαθησιακά 

αποτελέσματα, στοχεύοντας έτσι, σύμφωνα με τον Elliot, σε ένα καινοτόμο παιδαγωγικό πείραμα: 

«Περισσότερο συνεπές είναι ένα ΑΠ το οποίο οργανώνει τις πηγές της κουλτούρας του σε χρήσιμες 

φόρμες με στόχο να διευκολύνει τους μαθητές να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τη γνώση τους γύρω 

από ζητήματα και διλήμματα της καθημερινότητας στην κοινωνία και να πραγματοποιούν ενημερωμένες 

και ευφυείς κρίσεις για τον τρόπο που ίσως λυθούν. Το ΑΠ θα πρέπει συνεχώς να ελέγχεται, να 

κατασκευάζεται και να αναπτύσσεται από τους εκπαιδευτικούς ως τμήμα της παιδαγωγικής διαδικασίας, 

έτσι είναι φανερή η ιδέα για ένα «παιδαγωγικά οδηγήσιμο» ΑΠ ως μέρος ενός καινοτόμου πειράματος» 

(Scott 2008).  

Στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης του παιδαγωγικά οδηγήσιμου ΑΠ καθώς και των 

πρακτικών που εφαρμόστηκαν με στόχο τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος των ΕΩ στο ΕΣ Βρυξέλλες ΙΙΙ (ΕΣΒ ΙΙΙ)  το σχολικό έτος 2010-11. Η μεθοδολογία έρευνας που 

χρησιμοποιείται είναι η ποιοτική ανάλυση πλαισίου μετά από συσχέτιση των  δεδομένων με το 

θεωρητικό υπόβαθρο. Ως δεδομένα καθορίζονται: οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από το Κεντρικό Γραφείο 

(Bureau Central) των ΕΣ, ο Εσωτερικός Κανονισμός (Vademecum) του ΕΣΒ ΙΙΙ και τα έγγραφα εσωτερικής 

επικοινωνίας μεταξύ διεύθυνσης και εκπαιδευτικών και το Πλάνο των ΕΩ στο ΕΣΒ ΙΙΙ.  

Στις επόμενες ενότητες προσεγγίζεται το ΑΠ του μαθήματος  των ΕΩ, και αναλύονται περαιτέρω οι 

γενικές αρχές των ΕΩ, οι διδακτικές αρχές των ΕΩ, τα μαθησιακά αντικείμενα που εμπλέκονται στις ΕΩ, 

το περιεχόμενο του μαθήματος και η αξιολόγηση. Στη συνέχεια αναλύονται τα δεδομένα σχετικά με την 

οργάνωση και εφαρμογή του μαθήματος των ΕΩ στο ΕΣΒ ΙΙΙ και στα συμπεράσματα επιχειρείται μια 

αποτίμηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης μιας πολυπολιτισμικής τάξης . 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΩΡΩΝ (Syllabus, 2016, 5-13)  

Η έννοια του μαθήματος των Ευρωπαϊκών ωρών  

Οι ΕΩ αποτελούν πολυθεματική μαθησιακή περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος των ΕΣ στον 

Πρωτοβάθμιο Κύκλο, όπου οι μαθητές, μέσω της συμμετοχής τους στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας, 

αποδέχονται και αναγνωρίζουν πολιτισμικά στοιχεία των λαών της ΕΕ.  
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Σύμφωνα με την Joint Teaching Committee (13-14.10.2016), το μαθησιακό αντικείμενο των ΕΩ 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γνώσης και συνείδησης σχετικά με την εθνική και ευρωπαϊκή κληρονομιά  

και ταυτότητα, την παγκόσμια συνείδηση, το σεβασμό και τη φροντίδα για τα δικαιώματα και τα πιστεύω 

των άλλων με σκοπό τη δημιουργία ανεκτικών και συνειδητοποιημένων μελών της κοινωνίας.  

Η θεμελιώδης βάση του Προγράμματος Σπουδών των ΕΩ ενστερνίζεται τις  αρχές του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς και τις Ικανότητες Κλειδιά για τη Διά Βίου Μάθηση. Οι οκτώ Ικανότητες Κλειδιά είναι 

αυτές που όλοι οι ενήλικοι χρειάζονται για προσωπική εκπλήρωση και ανάπτυξη, ενεργή υπηκοότητα, 

κοινωνική συμπερίληψη και εργασία. Ικανότητες Κλειδιά σχετιζόμενες με αξίες, στόχους και περιεχόμενο 

του ΠΣ συμπεριλαμβάνουν την πολιτισμική συνειδητότητα και έκφραση. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η 

ενσωμάτωση ευρωπαϊκών στρατηγικών συμπεριλαμβανομένων της βιωσιμότητας, της συμπερίληψης 

και της καινοτομίας.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ΑΠ των ΕΩ ενσωματώνει θέσεις Κλειδιά όλου του ΑΠ: την επικέντρωση στην 

ευρωπαϊκή διάσταση ως μια συνεχή αρχή διαμέσου όλων των κύκλων (Πρωτοβάθμιου και 

Δευτεροβάθμιου) και όλων των μαθησιακών αντικειμένων, από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το BAC. 

Αποτελεί, δηλαδή, το ΑΠ των ΕΩ μια συνεχή βάση για έμπνευση, σύνδεση και ενσωμάτωση, ενώ 

παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μαθητή, η θέση 

του στην κοινωνία και τον κόσμο. 

Γενικές αρχές των Ευρωπαϊκών Ωρών 

Οι Γενικές αρχές των ΕΩ απορρέουν από τη γενική φιλοσοφία και στοχοθεσία που σχετίζονται με την 

ίδρυση και λειτουργία των ΕΣ. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ΑΠ των ΕΩ, οι ΕΩ στοχεύουν:  

• Να εξοπλίσουν τους μαθητές με αυτοπεποίθηση για τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα που 

αποτελεί θεμέλιο λίθο της ανάπτυξης των μαθητών ως Ευρωπαίους πολίτες και πολίτες του 

κόσμου. 

• Να ενθαρρύνουν μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια συνολική αντίληψη στη μελέτη των επιστημών 

του ανθρώπου. 

• Να ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα, συμμετοχή, επικοινωνία και ενδιαφέρον για τον 

συνάνθρωπο μέσω της σχολικής κουλτούρας. 

• Να εμψυχώνουν την εργασία μέσω άλλων γλωσσών και ιδιαίτερα της δεύτερης ξένης γλώσσας.  

Οι ΕΩ πραγματοποιούν σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών,  κοινωνικών και 

πολιτικών  ικανοτήτων, αλλά και της πολιτισμικής συνειδητότητας και έκφρασης των μαθητών. Οι ΕΩ 

δημιουργούν μια καλή βάση για την ανάπτυξη άλλων γλωσσών και την προσωπική, κοινωνική και 

ακαδημαϊκή ανάπτυξη των μαθητών, ενώ αποτελούν προθάλαμο άσκησης για τη μελλοντική ζωή.  

Διδακτικές αρχές των Ευρωπαϊκών Ωρών 

Οι διδακτικές αρχές των ΕΩ πιστοποιούν μια ολιστική μαθησιακή διαδικασία η οποία εμπλέκει όλες τις 

αισθήσεις, σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου οι μαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται στην 

υλοποίηση έρευνας μέσω καλά οργανωμένων σχεδίων εργασίας (project). 
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Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα μαθησιακό περιβάλλον εμπλουτισμένο με κίνητρα 

και προκλήσεις και τους μαθητές ενεργούς συμμέτοχους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Ένα 

μαθησιακό περιβάλλον οργανωμένο με βάση, τις προηγούμενες γνώσεις, ικανότητες και απαιτήσεις των 

μαθητών, ένα δίκτυο διαθεματικών ευκαιριών και πειραματισμού σε νέα δεδομένα, συνυφασμένο με 

τις ανάγκες και ικανότητες των μαθητών για έκφραση.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα οργανώνεται σε δυο (2) συνεχόμενες διδακτικές περιόδους των 

45΄ η κάθε μία, και αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ τάξεων του 

Πρωτοβάθμιου Κύκλου. 

Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ομάδες μαθητών από διαφορετικά γλωσσικά τμήματα και σε κάθε ομάδα 

χρησιμοποιείται η δεύτερη ξένη γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας. Η απόφαση για τη δημιουργία των 

ομάδων και τον χρόνο υλοποίησης του κάθε σχεδίου εργασίας λαμβάνεται από την ομάδα των 

εκπαιδευτικών του σχολείου της κάθε τάξης και σχετίζεται με τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό 

του σχολείου. 

Η κάθε ομάδα μαθητών υλοποιεί για συγκεκριμένο χρόνο, ένα σχέδιο εργασίας και στο επόμενο βήμα 

αλλάζει αίθουσα και εκπαιδευτικό για την υλοποίηση ενός νέου σχεδίου εργασίας. 

Εξαιτίας των διαθεματικής, διατμηματικής και διααντικειμενικής φύσης των ΕΩ, ένα λεπτομερές πλάνο 

πρέπει να σχεδιάζεται συμπεριλαμβανομένων της διανομής στους εκπαιδευτικούς των περιεχομένων 

και των επιπέδων των ικανοτήτων που πρέπει οι μαθητές να πετύχουν.      

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Ο εκπαιδευτικός στοχεύοντας στην αποτελεσματική οργάνωση του μαθήματος των ΕΩ οφείλει να 

μελετήσει επισταμένως την πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική δυναμική του διδακτικού και 

μαθησιακού περιβάλλοντος, την πολιτισμική, γλωσσική και ετερογενή φύση των μαθητών και τη 

διαφορετική εκπαιδευτική, γλωσσική ικανότητα και τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών. Ουσιαστικά 

οι ΕΩ επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ικανότητας που ενσωματώνει ΣΚΕΨΗ, 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΣΗ. Οι παράγοντες-κλειδιά που εμπλέκονται σε αυτό είναι: ΓΝΩΣΗ, 

ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.  

Η Ευρωπαϊκή Ικανότητα έχει ως αφετηρία την ανάπτυξη της συνειδητότητας, προσφέροντας: γνώση, 

έρευνα και εμπειρία στις ομοιότητες, διαφορές και οφέλη της ποικιλίας και εκμάθη σης του τρόπου 

δράσης. 

Τα μαθησιακά αντικείμενα που εστιάζουν στην Ευρωπαϊκή Ικανότητα έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα 

1. σε τρεις στήλες και σύμφωνα με τους τρεις (3) παράγοντες-κλειδιά που σχετίζονται με αυτή.  
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Πίνακας 1. Τα μαθησιακά αντικείμενα (Syllabus, 2016) 

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

ΓΝΩΣΗ 

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΡΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι μαθητές αποκτούν βασική 

γνώση σε ειδικές περιοχές του 

περιεχομένου, από την 

Ευρωπαϊκή πλευρά θέασης: 

Γεγονότα και προσωπικότητες 

Παρελθόν, παρόν, μέλλον 

Διαφορές και ομοιότητες 

Σχετίζεται με ειδικά θέματα 

που οι μαθητές αναπτύσσουν 

θετικές στάσεις για μια σειρά 

από θέματα: 

Διαφορές και ομοιότητες στην 

Ευρώπη και μεταξύ της 

Ευρώπης και άλλων περιοχών, 

χωρών και ηπείρων 

Διάφορες στάσεις, θέσεις και 

ιδέες για την Ευρώπη 

Πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της ΕΕ 

Οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες 

Οι μαθητές αναπτύσσουν 

δεξιότητες συνεργασίας που 

υποστηρίζουν: 

Δουλεύουμε και παίζουμε 

μαζί, ενώνουμε δυνάμεις 

Εκφράζουμε συναισθήματα με 

σεβασμό στους άλλους 

Χρησιμοποιούμε και 

ενσωματώνουμε  στοιχεία από 

διαφορετικές περιοχές στη 

δουλειά μας 

Δοκιμάζουμε διαφορετικές 

στρατηγικές χρησιμοποιώντας 

δημιουργικότητα και 

φαντασία 

Μοιραζόμαστε δεσμεύσεις και 

οράματα 

Είμαστε ίσοι στην πολύ-

πολιτισμική επικοινωνία 

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές 

γλώσσες  

 

Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο που οργανώνεται για να διδαχθεί μέσω σχεδίων εργασίας στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ έχει 

ομαδοποιηθεί σε 5 Περιοχές Περιεχομένου και στον Πίνακα 2. κατηγοριοποιούνται οι Περιοχές και τα 

θέματα που εμπεριέχονται. Παρόλα αυτά δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιδιώξουν τη 

σύνδεση των Περιοχών Περιεχομένου με την ύλη που διδάσκεται σε όλα τα μαθήματα και σε όλες τις 

τάξεις.  
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Πίνακας 2. Οι 5 Περιοχές Περιεχομένου (Syllabus, 2016) 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ

ΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ

ΟΥ 1 

Η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ

ΟΥ 2 

Κουλτούρα 

και 

Πολιτισμός 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ

ΟΥ 3 

Περιβάλλον 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Υ 4 

Αναπτυσσόμεν

ος κόσμος 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ

ΟΥ 5 

Ζώντας σε 

έναν κόσμο 

επικοινωνίας 

ΘΕΜΑΤΑ Οι 

προσωπικότητ

ες των 

μαθητών 

Άνθρωποι με 

τους οποίους 

οι μαθητές 

συζούν 

Ζώντας στην 

Ευρώπη: 

δικαιώματα 

και 

υποχρεώσεις 

 

Ευρωπαϊκή 

Γεωγραφία 

Ευρωπαϊκή 

Ιστορία 

Ευρωπαϊκή 

κουλτούρα και 

παραδόσεις 

Ευρωπαϊκά 

αθλήματα  

Προστασία της 

φύσης 

Ευρωπαϊκή 

χλωρίδα και 

πανίδα 

Ευρωπαϊκή 

διατροφή 

Τέχνες και 

επιστήμες στην 

Ευρώπη 

Ευρωπαϊκές 

μεταφορές 

Ευρωπαϊκή 

οικονομία 

Ευρωπαϊκό 

διαδίκτυο 

Ευρωπαϊκές 

γλώσσες 

Σύγχρονα 

μέσα 

επικοινωνίας 

 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών στις ΕΩ σχετίζεται με την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, τη διάδραση 

στη σχολική αίθουσα και το καθημερινό έργο των μαθητών. Στοιχεία για την αξιολόγηση του μαθητή 

παρέχονται στον Πίνακα 3. Σε μία σελίδα αναγράφονται όλες οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν, 

ενώ ο εκπαιδευτικός επιλέγει κάθε φορά το σημάδι που περιγράφει καλύτερα τη ν αξιολόγηση του 

μαθητή σε κάθε ένα από τα μαθησιακά αντικείμενα που εμπλέκονται με την Ευρωπαϊκή Ικανότητα.  
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Πίνακας 3. Φόρμα αξιολόγησης μαθητή στις ΕΩ στον έλεγχο προόδου (Syllabus, 2016) 

 ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΡΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

+ Γνωρίζει σχεδόν τίποτα 

από τις Περιοχές 

Περιεχομένου 

Εξαρτάται από τον 

εκπαιδευτικό και τους 

συμμαθητές για να 

αντλεί πληροφορίες 

Δεν εργάζεται σχεδόν 

καθόλου 

Δεν επικοινωνεί σχεδόν καθόλου 

με άλλους με δομημένο τρόπο. 

Εξαρτάται εντελώς από τον 

εκπαιδευτικό και τους 

συμμαθητές. 

++ Γνωρίζει λίγα πράγματα 

από τις Περιοχές 

Περιεχομένου 

Βασίζεται στον 

εκπαιδευτικό και τους 

συμμαθητές για να 

αντλεί πληροφορίες 

Δείχνει κάποια σημάδια 

εργασίας 

Εργάζεται και επικοινωνεί λίγο με 

άλλους με δομημένο τρόπο. 

Βασίζεται στον εκπαιδευτικό και 

τους συμμαθητές 

+++ Γνωρίζει επαρκή 

πράγματα από τις 

Περιοχές Περιεχομένου 

Περιορισμένη 

καθοδήγηση χρειάζεται 

Εμπλέκεται επαρκώς με 

ανεξάρτητο τρόπο 

Εργάζεται και επικοινωνεί 

επαρκώς με άλλους με δομημένο 

τρόπο. Περιορισμένη 

καθοδήγηση χρειάζεται 

++++ Γνωρίζει πολλά θέματα 

σχετικά με τις Περιοχές 

Περιεχομένου 

Εμπλέκεται πλήρως με 

ανεξάρτητο τρόπο και έχει τη 

δυνατότητα να μεταφέρει τις 

στάσεις του σε άλλα 

μαθήματα 

Μπορεί να εργαστεί και να 

επικοινωνήσει ικανά και 

ανεξάρτητα. Είναι ικανός/ή να 

μεταφέρει αυτές τις δεξιότητες σε 

άλλα μαθήματα. 

 

 Το μάθημα των ΕΩ στο ΕΣΒ ΙΙΙ 

    Η οργάνωση του μαθήματος των ΕΩ στο ΕΣΒ ΙΙΙ αποτελεί ένα πολύ καλά σχεδιασμένο πλάνο  στο οποίο 

συμμετέχουν ενεργά η διοίκηση του Σχολείου, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.  

    Στην αρχή κάθε σχολικού έτους διανέμεται στους εκπαιδευτικούς ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Vademecum ο οποίος ορίζει με κάθε λεπτομέρεια όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του 

Σχολείου και είναι πλήρως εναρμονισμένος με τη νομοθεσία, το ΑΠ και τις αποφάσεις του διευρυμένου 

Συμβουλίου του Σχολείου (Conseil d’ Education Elargi). Στον τομέα των ΕΩ ορίζεται Συντονιστής 

εκπαιδευτικός του προγράμματος, ο οποίος έχει μείωση του ωραρίου του 30 λεπτά, ώστε να έχει τον 

απαιτούμενο διαθέσιμο χρόνο οργάνωσης και υλοποίησης του συντονισμού. Επίσης τη δεύτερη 

εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων πραγματοποιούν συναντήσεις ανά τάξη, όπου 

εκεί συζητιούνται και αποφασίζονται οι δραστηριότητες και τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη 

διάρκεια των ΕΩ. Το μάθημα των ΕΩ ξεκινά την εφαρμογή του την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 
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κι αυτό γιατί δίδεται ο απαιτούμενος χρόνος στους εκπαιδευτικούς για προετοιμασία, ανίχνευση και 

γνωριμία των αναζητήσεων των μαθητών τους.  

     Στη συνέχεια, ο Συντονιστής των ΕΩ με τη συνεργασία των Συντονιστών εκπαιδευτικών των τάξεων 

σχεδιάζει το Πλάνο των ΕΩ, με λεπτομερή αναφορά των σχεδίων εργασίας και με αναλυτική κατάσταση 

των μαθητών που απαρτίζουν την κάθε ομάδα και το αναρτά στο εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα του 

Σχολείου, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί να έχουν πρόσβαση. Το Πλάνο αποτελείται από: τη 

λεπτομερή περιγραφή των οργανωτικών, γλωσσικών, παιδαγωγικών και κοινωνιολογικών κριτηρίων, 

τους γενικούς στόχους και τις δραστηριότητες για κάθε τάξη. Επίσης, οριοθετεί και αποσαφηνίζει το 

περιεχόμενο των ΕΩ μέσα στο πλαίσιο μέγιστης προσέγγισης της φιλοσοφίας τους και διευκρινίζει στους 

εκπαιδευτικούς πως δεν αποτελούν μαθησιακούς στόχους: ένα μάθημα για την Ευρώπη, δραστηριότητες 

που ζητούν από τους μαθητές τη χωρίς δημιουργικότητα αναπαραγωγή σχεδίων, τραγουδιών, χορού, 

κλπ., ατομικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κωδικοποιημένες ώστε οι μαθητές να φέρουν εις 

πέρας ένα «ωραίο» λεπτομερώς σχεδιασμένο αποτέλεσμα (Walsh, 2010). Ουσιαστικά, το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στο ομαδικό παραγόμενο αποτέλεσμα και όχι στα στάδια που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ 

επισημαίνεται η σημασία της ανοιχτής πρόσβασης των δραστηριοτήτων από όλους τους μαθητές, χωρίς 

αποκλεισμούς και της προετοιμασίας τους ώστε να είναι έτοιμοι να αναπτύξουν σχέδια εργασίας με 

ομαδική συμμετοχή.   

Στο Πλάνο του σχολικού έτους 2010-11 καταγράφονται τα θέματα και οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

ανά τρίμηνο για κάθε τάξη (Πίνακας 4). Στη λεπτομερή απόδοση προτείνονται δραστηριότητες: μουσικές, 

χειροτεχνικές, καλλιτεχνικές, με ομαδικά παιχνίδια, αθλητικές, σχεδίου, θεατρικές, δημιουργίας βιβλίου, 

χορωδίας και ορχήστρας.   

Πίνακας 4. Θέματα δραστηριοτήτων 2010-11 (Walsh, 2010) 

 Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη 

1ο τρίμηνο Τα παιχνίδια Κατασκευή παιχνιδιών Το διάστημα 

2ο τρίμηνο Το τσίρκο Θέμα από τη Γεωγραφία Οι μεταφορές 

3ο τρίμηνο Ο πράσινος πλανήτης Ο μπλε πλανήτης Η τέχνη 

                            

Η οργάνωση του μαθήματος κατευθύνεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, ενώ βασικός 

πυλώνας της διδασκαλίας αποτελεί η ενθάρρυνση της επικοινωνίας στην τάξη στην πρώτη ξένη γλώσσα 

του μαθητή. Οι στόχοι του μαθήματος γνωστοποιούνται στους μαθητές οι οποίοι μαζί με τον 

εκπαιδευτικό συναποφασίζουν και συνεπιλέγουν υλικά για την υλοποίηση των σχεδίων εργασίας. Στη 

φάση της υλοποίησης, οι μαθητές εργάζονται σε πολυγλωσσικές ομάδες, παρουσιάζουν και εκθέτουν το 

παραγόμενο υλικό τους στους μαθητές των άλλων τάξεων. Στο τέλος κάθε τριμήνου, και πριν οι μαθητές 

αλλάξουν ομάδα, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούν την πορεία καθώς και τα αποτελέσματα του 

σχεδίου εργασίας, οργανώνοντας παρουσιάσεις και εκθέσεις του παραγόμενου  υλικού. Τα φύλλα 

αυτοαξιολόγησης διανέμονται στη γαλλική γλώσσα και βοηθητικά στις άλλες δυο επίσημες της ΕΕ, 

συμπληρώνονται επώνυμα από κάθε μαθητή (Πίνακας 5, 6, & 7) και αποτελούνται από διαβαθμισμένα 

ερωτήματα ως προς τη συμμετοχή τη συνεργασία και τη  χρήση της γλώσσας.  
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Πίνακας 5. Φύλλο αυτοαξιολόγησης μαθητή Γ΄ τάξης (Walsh, 2010) 

Συμμετέχω στις  δραστηριότητες που προτείνονται ΝΑΙ ΟΧΙ 

Γνωρίζομαι με τους νέους συμμαθητές ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βοηθώ τους συμμαθητές στην ομάδα μου  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μιλώ άλλη γλώσσα από αυτή που χρησιμοποιώ στην τάξη μου ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μου αρέσουν οι δραστηριότητες ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προτιμώ να εργάζομαι Σε ομάδα Μόνος/Μόνη 

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στις ΕΩ: 

Αυτό που μου αρέσει λιγότερο στις ΕΩ: 

 

Πίνακας 6. Φύλλο αυτοαξιολόγησης μαθητή Δ΄ τάξης (Walsh, 2010) 

Συμμετέχω στις  δραστηριότητες που προτείνονται ΝΑΙ ΟΧΙ 

Οργανώνω μια δραστηριότητα με τους συμμαθητές της ομάδας μου ΝΑΙ ΟΧΙ 

Γνωρίζομαι με τους νέους συμμαθητές ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βοηθώ τους συμμαθητές στην ομάδα μου  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μιλώ άλλη γλώσσα από αυτή που χρησιμοποιώ στην τάξη μου ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μου αρέσουν οι δραστηριότητες ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προτιμώ να εργάζομαι Σε ομάδα Μόνος/Μόνη 

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στις ΕΩ: 

Αυτό που μου αρέσει λιγότερο στις ΕΩ: 

Αυτό που δουλεύει καλά όταν εργάζομαι σε ομάδα:  

Αυτό που δεν δουλεύει καλά όταν εργάζομαι σε ομάδα: 

       

Πίνακας 7. Φύλλο αυτοαξιολόγησης μαθητή Ε΄ τάξης (Walsh, 2010) 

Συμμετέχω στις  δραστηριότητες που προτείνονται ΝΑΙ ΟΧΙ 

Οργανώνω μια δραστηριότητα με τους συμμαθητές της ομάδας μου ΝΑΙ ΟΧΙ 

Συμμετέχω στον σχεδιασμό ενός σχεδίου εργασίας ΝΑΙ ΟΧΙ 

Γνωρίζομαι με τους νέους συμμαθητές ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βοηθώ τους συμμαθητές στην ομάδα μου  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μιλώ άλλη γλώσσα από αυτή που χρησιμοποιώ στην τάξη μου ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μου αρέσουν οι δραστηριότητες ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προτιμώ να εργάζομαι Σε ομάδα Μόνος/Μόνη 

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στις ΕΩ: 

Αυτό που μου αρέσει λιγότερο στις ΕΩ: 

Αυτό που δουλεύει καλά όταν εργάζομαι σε ομάδα: 

Αυτό που δεν δουλεύει καλά όταν εργάζομαι σε ομάδα:  

Λύσεις που έχουμε βρει για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 
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Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τους μαθητές μέσω περιγραφικής αξιολόγησης και σύμφωνα με τη φόρμα 

που υπάρχει στον έλεγχο επίδοσης. Οι τίτλοι των σχεδίων εργασίας καταγράφονται σε λίστες και 

φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου ανά σχολικό έτος και αποτελούν υλικό έμπνευσης για τους νέους 

εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Ενδεικτικά, στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που 

υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2019-20.  

Πίνακας 8. Τίτλοι δραστηριοτήτων ανά τάξη σχολικό έτος 2019 -20  (ΕΣΒ ΙΙΙ, 2020) 

Γ΄ 

ΤΑΞΗ 

Τέχνη-Κόψιμο, Σχεδίαση, Συνεργατικά παιχνίδια, Ασκήσεις εμπιστοσύνης  

Παραδοσιακά αθλητικά παιχνίδια στην Ευρώπη και κοινωνικά παιχνίδια 

Η Παλαιολιθική εποχή: η τέχνη των σπηλαίων και η προϊστορική κεραμική  

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, Συνεργατικά παιχνίδια, Αυτοσχέδια δράση και αθλήματα 

Μουσική και χορός στην περιοχή της Μεσογείου  

Ο μύθος της Ευρώπης 

Ζωγραφίζω Ακουαρέλες όπως ο FOLON 

Ζωγραφίζω έναν πίνακα με τον τρόπο που γράφω ένα βιβλίο 

Ας γνωρίσουμε καλύτερα την ΕΕ 

Μύθοι και παραμύθια της πατρίδας μου 

Σημαίες ευρωπαϊκές 

Επιτραπέζια παιχνίδια 

Δ΄ 

ΤΑΞΗ 

Παίζοντας το παιχνίδι RINGO 

Κωδικοποίηση με υπολογιστή 

Μνημεία των χωρών μας 

Τέχνη και ζωγραφική της Frida Kahlo 

 Μουσικοθεραπεία, ένα ταξίδι γεμάτο μουσικές και αισθήματα 

 4 Εθνικά σύμβολα σε ευρωπαϊκές χώρες 

Μαθαίνω να προγραμματίζω με την εφαρμογή  SCRATCH JUNIOR, με αριθμητική ταμπλέτα  

 Η Ευρώπη ατενίζοντας το μέλλον 

Δημιουργήματα ευρωπαϊκά  

Μύθοι και παραμύθια της χώρας μου (γεύματα)   

Πλεονεκτήματα διαφορετικών μορφών επικοινωνίας 

Μύθοι και παραμύθια της χώρας μου  

Η κλιματική αλλαγή και η δράση των παιδιών  

Δημιουργία μιας πολιτικής σεβασμού για το περιβάλλον 

Ε΄ 

ΤΑΞΗ 

Παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών στην Ευρώπη μέσω οπτικο-ακουστικής διδασκαλίας 

Τουριστικές αφίσες/Τέχνη του δρόμου/Μωσαϊκά 

 LapBook για την Ευρώπη 

 Η Ζώνη του ευρώ/Η ιστορία του/Τα πλεονεκτήματα  

Παιχνίδι ρόλων πολύ-γλωσσικής ταυτοποίησης: μιλώντας «ευρωπαϊκά», η γλώσσα σου είναι  

η γλώσσα μου  

QUIZ και παιχνίδια προσανατολισμένα στην Ευρώπη  

Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε στις διαφορές μας 

Η εξέλιξη της κατοικίας (σχέδια, μικρά βιβλία)  
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Ανακύκλωση χαρτιού  

Περιβαλλοντική συνείδηση/ Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον  

Εθνικά πιάτα/Γεύματα των Ευρωπαϊκών χωρών/ηγετών 

 Μύθοι και παραμύθια της χώρας μου  

Κατασκευή με LEGO ευρωπαϊκών μνημείων  

 

 

Κάθε Μάιο μήνα, οι Συντονιστές των τάξεων συγκεντρώνουν τους εκπαιδευτικούς ανά τάξη και 

αποτιμούν το συνολικό πλάνο εργασίας των ΕΩ μελετώντας ζητήματα όπως: η διαμοίραση των μαθητών 

στις ομάδες, η διάρκεια των περιόδων, η αξιολόγηση των μαθητών, η βελτίωση της οργάνωσης. Μέχρι 

τον Ιούνιο, και μετά από συναντήσεις των Συντονιστών τάξεων με τη διοίκηση του σχολείου, οι 

παρατηρήσεις και οι αλλαγές που οι εκπαιδευτικοί προτείνουν ενσωματώνονται στο νέο Πλάνο των ΕΩ 

του ΕΣΒ ΙΙΙ.  

Συμπεράσματα 

Η έρευνα έχει αποδείξει πως το περιβάλλον των ΕΩ στηρίζει τις αρχές στις οποίες  βασίζεται η λειτουργία 

των ΕΣ και υποστηρίζει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη συμβίωση, τη συνεύρεση και τη 

συνεργατικότητα παιδιών με διαφορετικές κουλτούρες. Επίσης, η επιτυχής διαχείριση της τάξης των ΕΩ 

στηρίζεται στην ενδελεχή οργάνωση και λεπτομερή προγραμματισμό των δραστηριοτήτων αποτέλεσμα 

του πλαισίου της άμεσης συνεργασίας και επικοινωνίας των εκπαιδευτικών.  

Έτσι, η λεπτομερής οργάνωση του μαθήματος των ΕΩ δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό περιβάλλον μάθησης σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών, όπου χαρακτηρίζεται για την πολυγλωσσία και την αποδοχή της ξεχωριστής κουλτούρας του 

κάθε μαθητή. Η αυξημένη συμμετοχικότητα του μαθητή και οι ομαδοσυνεργατικές διδακτικές 

προσεγγίσεις που αναπτύσσονται παραγοντοποιούν εκπαιδευτικές σχέσεις με υψηλό επίπεδο 

ποιότητας.    

 

Βιβλιογραφία 

European Commission. (1994). Cooperation in the sector of education. Brussels   

Walsh, A. (2010). Heures européennes, Plan Local 2010-11, Ecole européenne de Βruxelles III, Bruxelles  

Kounin, J. S. (1970). Discipline and group management in classrooms. New York, Rinehart and Winston 

European School Brussels III, (2010). Vademecum. Brussels, ESB III 

European School Brussels III, (2020). Summary of activities. Ανακτήθηκε από www.eeb3.eu 

Schola Europaea, Ref.: 2001-D-85, European Hours in the primary cycle of the European Schools. 

Approved by the Board of Governors on 24 and 25 April, Alicante 

Schola Europaea, Ref.: 2016-08-D-17, Syllabus European Hours in the primary cycle. Approved by the Joint 

Teaching Committee 13-14 October, Brussels  

Scott, D. (2008). Critical Essays on major curriculum theorists. New York, Routledge 

http://www.eeb3.eu/


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

46 
 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Διαλεκτόπουλος Αθανάσιος  
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Συντονιστής Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρών Δυτικής Ευρώπης στις Βρυξέλλες  

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας με ερευνητικά υποκείμενα 

εκπαιδευτικούς Δομών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π) Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες στην άσκηση του έργου  

τους. Για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στις ιδιαίτερες ανάγκες διδασκαλίας των προσφύγων 

μαθητών θα πρέπει να έχουν κατάλληλες παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες. Η αρχική τους 

εκπαίδευση δεν τους προσφέρει ένα τέτοιο παιδαγωγικό υπόβαθρο με αποτέλεσμα να μην έχουν τα 

εργαλεία να αντιμετωπίσουν τις ιδιάζουσες συνθήκες. 

Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν οι προβληματισμοί που δημιουργούνται από το διάχυτο αίσθημα 

ανασφάλειας και ματαίωσης μεταξύ των εκπαιδευτικών των Δ.Υ.Ε.Π εξαιτίας της έλλειψης συστημ ατικής 

επιμόρφωσης και επιτόπιας στήριξης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Εκπαίδευση προσφύγων, Πρόσφυγες, Δ.Υ.Ε.Π. 

 

Εισαγωγή 

Από το 2015 έως σήμερα εισήλθε στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός προσφύγων από τη Συρία και άλλες 

εμπόλεμες περιοχές ασιατικών χωρών, που είτε τη χρησιμοποίησε ως πέρασμα σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες είτε παρέμεινε στη χώρα μας. Η Ελλάδα ανέλαβε να διαχειριστεί ένα άνευ προηγουμένου ζήτημα, 

μια διαχείριση πολύπλοκη και απαιτητική δεδομένων των οικονομικών και διεθνών συνθηκών 

(Σπυροπούλου & Χριστόπουλος, 2016). Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στην 

Ελλάδα. Πολλοί ζουν στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων ενώ αρκετοί βρίσκονται σε πρώην στρατόπεδα 

και σε διαμερίσματα στον αστικό ιστό. Από αυτόν τον πληθυσμό περισσότερο από το 40% είναι παιδιά.  

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο σέβεται, προστατεύει και 

προωθεί το ελληνικό κράτος. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και, πολύ περισσότερο, κάθε 

προσφυγόπουλο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Η διαδικασία παροχής εκπαίδευσης 

στα παιδιά των προσφύγων αποτελεί υποχρέωση που υπαγορεύεται από διατάξεις αυξημένη ς τυπικής 

ισχύος, δηλαδή το Σύνταγμα και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989, 

επικυρώθηκε με τον ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α΄ 192). Μέλημα της κοινωνίας μας είναι η φροντίδα και η ένταξη 

των προσφύγων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατ' επέκταση στον κοινωνικό ιστό της χώρας, για 

όσο διάστημα χρειαστεί.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την άφιξη προσφύγων στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν Δομές 

Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

180647/ΓΔ4/2016 με ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016 με την οποία καθορίστηκε η οργάνωση, η 

λειτουργία, ο συντονισμός, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των 

Δομών. Αυτή η Υπουργική Απόφαση αναθεωρήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. 139654 

/ΓΔ4/2017 με ΦΕΚ 2985/Β/30-8-2017 και η λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. ξεκίνησε το σχολικό έτος 2016-2017.   

Οι Δ.Υ.Ε.Π. ιδρύθηκαν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και υπήχθην διοικητικά σε αυτές. Ο απαραίτητος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός 

τμήματος Δ.Υ.Ε.Π. ήταν οι 10 μαθητές το ελάχιστο και οι 20 το μέγιστο όριο. Τη λειτουργία και το 

συντονισμό των Δομών ανέλαβε η ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της 

Εκπαίδευσης των Προσφύγων, όπως ορίστηκε από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, σε συνεργασία με 

τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ, τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις 

αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Για την ομαλή λειτουργία κάθε Δομής ορίστηκε ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), ο 

οποίος ήταν μόνιμος εκπαιδευτικός και αποσπάστηκε σε αυτή τη θέση. Έργο του ήταν η ομαλή 

λειτουργία της Δομής, η οργάνωση και ο συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η 

συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που έπρεπε να προσκομίσουν τα 

προσφυγόπουλα, η ενημέρωση των γονέων και η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προέκυπτε 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π. και τους γονείς των μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί που στελέχωσαν τις Δ.Υ.Ε.Π. ήταν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, πλήρους ή μειωμένου 

ωραρίου (ωρομίσθιοι). Έργο τους ήταν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε 

μαθητή, να προσαρμόζουν τη διδασκαλία ανάλογα και να επιδιώκουν την ομαλή ένταξη όλων των 

μαθητών. Την εποπτεία και την παιδαγωγική καθοδήγηση των Δ.Υ.Ε.Π. ανέλαβαν οι αρμόδιοι Σχολικοί 

Σύμβουλοι. 

Οι Δ.Υ.Ε.Π. λειτουργούσαν κυρίως απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα από 14:00-18:00. Τα μαθήματα 

που διδάσκονταν στα Δημοτικά Σχολεία ήταν τα εξής: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, ΤΠΕ, 

Φυσική Αγωγή και Αισθητική Αγωγή. Από τα παιδιά που έμεναν στον αστικό ιστό σε διαμορφωμένα 

στρατόπεδα, σε ξενώνες, σε διαμερίσματα ή ξενοδοχεία που χρηματοδοτεί η Ύπατη  Αρμοστεία του ΟΗΕ, 

ένας μεγάλος αριθμός παρακολουθούσε  το πρωινό σχολείο. Σε κάποια από αυτά τα σχολεία υπήρχαν 

τάξεις υποδοχής και έτσι υποστηριζόταν η διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας και η ομαλότερη ένταξη 

των παιδιών στη σχολική κοινότητα. 

Από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Μάρτιο 2017 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 111 Δ.Υ.Ε.Π με 145 τμήματα 

σε επτά από τις δεκατρείς εκπαιδευτικές περιφέρειες της Ελλάδας. Αυτές κάλυψαν 37 Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας εκτός των νησιών. Στις μονάδες αυτές φοίτησαν 2.643 

μαθητές σχολικής ηλικίας (Δημοτικό και Γυμνάσιο) (Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών 

των Προσφύγων, 2017). Η πλειονότητα των παιδιών κατάγονταν από τη Συρία σε ποσοστό 35%, από το 

Ιράκ 31% και το Αφγανιστάν 25%.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 

Από τα τέλη του 2016 η πόλη της Καβάλας υπήρξε τόπος υποδοχής Σύριων και λοιπών προσφύ γων που 

προωθούνταν στο λιμάνι της διά της θαλάσσιας οδού από τα Hot spits των νησιών του βορειοανατολικού 

Αιγαίου, κυρίως από τη Λέσβο. 

Μετά από μια αρχική εγκατάσταση σε καταυλισμό στην περιοχή "Άσπρη άμμος" και στο Εκθεσιακό 

Κέντρο της κωμόπολης Νέας Καρβάλης προωθήθηκαν στο πρώην στρατόπεδο Ασημακοπούλου στον 

οικοδομικό ιστό της πόλης της Καβάλας, που μετατράπηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε 

προσφυγικό καταυλισμό. Στα τέλη του 2017 ήταν καταγεγραμμένοι στο Κέντρο Υποδοχής της Καβάλας 

435 πρόσφυγες από διάφορες εμπόλεμες περιοχές ασιατικών χωρών.  

Από τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 

οργανώθηκαν Δ.Υ.Ε.Π στον οικοδομικό ιστό του Δήμου Καβάλας σε δύο Νηπιαγωγεία (χώροι που 

διαμορφώθηκαν κατάλληλα εντός του Κέντρου Φιλοξενίας), τέσσερα Δημοτικά Σχολεία και ένα Γυμνάσιο 

(Ζουμπουλάκιο), αφού πρώτα διαμορφώθηκαν κατάλληλα οι αίθουσες διδασκαλίας και ενημερώθηκαν 

σχετικά οι γονείς των Ελλήνων μαθητών.  

Οι Δ.Υ.Ε.Π ξεκίνησαν να λειτουργούν από τις 16 Δεκεμβρίου 2017. Στις 15 Ιανουαρίου 2018 υπήρχε η 

ακόλουθη εικόνα αναφορικά με τον αριθμό των εγγεγραμμένων για φοίτηση προσφύγων μαθητών: 24 

μαθητές παρακολουθούσαν την Προσχολική εκπαίδευση, 94 μαθητές  την Δημοτική εκπαίδευση και 43 

μαθητές τη Β΄/θμια εκπαίδευση. Η αναλογία αγοριών και κοριτσιών ήταν περίπου η ίδια. Η πλειοψηφία 

των μαθητών είχε καταγωγή από τη Συρία και κατά δεύτερο λόγο από το Ιράκ και από το Αφγανιστάν. 

Ένας αριθμός παιδιών αναφερόταν ως ανιθαγενείς (steteless). Οι μητρικές γλώσσες των προσφύγων 

ήταν η Αραβική για τους Σύριους, τους Ιρακινούς και τους Κουβεϊτιανούς μαθητές και η γλώσσα Φαρσί 

για τους Αφγανούς και τους Ιρανούς. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς ο αριθμός τους μειώθηκε 

σημαντικά εξαιτίας των διαρροών που οφείλονταν σε μετακινήσεις των προσφυγικών οικογενειών σε 

άλλη χώρα ή απλά σε αδιαφορία για φοίτηση στο ελληνικό σχολείο.  

Για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των προσφύγων μαθητών στις Δ.Υ.Ε.Π προσλήφθηκαν 

ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, 14 για την Α΄/θμια και 2 για τη Β΄/θμια εκπαίδευση. Στο διδακτικό τους έργο 

υπήρξε παιδαγωγική καθοδήγηση και συνεργασία με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους καθ' όλη 

τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Είναι αποδεκτό πως η  κοινωνικοποίηση των προσφυγοπαίδων έχει διαφορετικό χαρακτήρα από εκείνη 

των Ελλήνων μαθητών, επειδή η κοινωνικοποίηση των πρώτων πραγματοποιείται, κατά κανόνα, κάτω 

από διαπολιτισμικές-διγλωσσικές ή ακόμα πολυπολιτισμικές-πολυγλωσσικές συνθήκες. Τα παιδιά των 

προσφύγων και πιθανοί αυριανοί πολίτες της χώρας μας, έχουν να αντιπαλέψουν με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση καθώς και στην κοινωνία γενικότερα. Τα προσφυγόπουλα βρίσκονται 

σε μετάβαση από μία εμπόλεμη κατάσταση σε μια κανονικότητα και έχουν συνεπώς διαφορετικά 

ζητούμενα από την εκπαίδευση, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση. Λείπουν πολλά χρόνια από το σχολείο, 
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ενώ κάποια μπορεί να μην έχουν φοιτήσει ποτέ λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν στην 

χώρα τους. Εύλογη είναι η δυσκολία των παιδιών αυτών να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στις ιδιαίτερες ανάγκες διδασκαλίας των προσφύγων μαθητών 

θα πρέπει να έχουν κατάλληλες παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες. Η αρχική τους εκπαίδευση δεν 

τους προσφέρει ένα τέτοιο παιδαγωγικό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να μην έχουν τα εργαλεία να 

αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Σε μια πρωτόγνωρη για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

συνθήκη, όπως οι ΔΥΕΠ, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η παιδαγωγική τους υποστήριξη γίνεται 

ακόμα πιο επιτακτική. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί γνώσεις και 

εργαλεία δουλειάς κατάλληλα για τις συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά και για να υποστηριχθούν στο έργο 

τους.  

Σε κεντρικό επίπεδο οργανώθηκαν από το ΙΕΠ δύο σύντομες εισαγωγικές επιμορφώσεις (τον Οκτώβριο 

2016 και τον Φεβρουάριο 2017) για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, ενώ σε τοπικό επίπεδο 

έχουν γίνει βοηθητικές παρεμβάσεις από τους Σχολικούς Συμβούλους, λιγότερο ή περισσότερο 

συστηματικές.  

Είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό έργο στις ΔΥΕΠ είναι δύσκολο. Οι δυσκολίες άσκησης εκπαιδευτικού 

έργου δεδομένης της μεγάλης ετερογένειας των μαθητών (ως προς τη γλώσσα, την ηλικία, την καταγωγή, 

την προηγούμενη σχολική φοίτηση κ.λπ.), σε συνδυασμό με τα οργανωτικά προβλήματα και την ελλιπή 

επιμόρφωση και υποστήριξη, οδηγούν αρκετούς εκπαιδευτικούς στην απογοήτευση και τη ματαίωση και 

τροφοδοτούν αρνητικές αντιδράσεις.  

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο εκπαιδευτικός, εκτός από ειδικές γνώσεις, χρειάζεται ευαισθησία 

απέναντι στα ιδιαίτερα προβλήματα των παιδιών προσφύγων και διάθεση να αναζητήσει νέους τρόπους 

διδασκαλίας προσαρμοσμένους σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο μάθησης διαφορετικό από το βιβλιοκεντρικό, 

χρησιμοποιώντας μεθόδους ενεργού μάθησης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  

Είμαστε της άποψης πως τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί των Δ.Υ.Ε.Π 

μπορούν ως ένα βαθμό να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της κατάλληλης επιμορφωτικής υποστήριξης. 

Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η χαρτογράφηση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στις 

Δ.Υ.Ε.Π αναφορικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

που συνδέονται με τη φοίτηση των προσφυγοπαίδων στις Δ.Υ.Ε.Π του νομού Καβάλας και να 

παρουσιάσουμε λύσεις που προτείνουν, αφού αυτοί είναι οι πλέον άμεσοι αποδέκτες των 

εκπαιδευτικών προβλημάτων. Ως εκ τούτου, ορίζουμε ως βασικό μας στόχο τον εντοπισμό των 

θεματικών ενοτήτων σε επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και τους ζητούμε να καταγράψουν 

τις όποιες προτάσεις τους. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών, 

το οποίο αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο και κατοχυρώνεται από διεθνείς συμβάσεις, η ανάδειξη των 

παραγόντων που τη διευκολύνουν, θα οδηγήσει στο σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής 
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πολιτικής από μέρους τους υπουργείου με την εφαρμογή συστηματικής επιμόρφωσης και υποστήριξης 

των εκπαιδευτικών των Δ.Υ.Ε.Π. ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και εργαλεία δουλειάς  κατάλληλα για τις 

συγκεκριμένες συνθήκες. 

Με την καταγραφή και αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών αναφορικά με την 

εκπαίδευση που παρέχεται στους πρόσφυγες μαθητές στη χώρα μας θα έχουμε τη δυνατότητα να 

προβούμε σε αντισταθμιστικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των διαφόρων εκπαιδευτικών 

προβλημάτων. 

Συγκεκριμένα, στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών αναφορικά με:  

• Ζητήματα κοινωνικής ένταξης των προσφυγικών ομάδων 

• Διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων με πρόσφυγες μαθητές 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Βασικές υποθέσεις της έρευνας είναι ότι:  

1. οι εκπαιδευτικοί των Δ.Υ.Ε.Π είναι επιμορφωμένοι σε θέματα κοινωνικής ένταξης των 

προσφυγικών ομάδων 

2. οι εκπαιδευτικοί των Δ.Υ.Ε.Π είναι επιμορφωμένοι σε θέματα διαχείρισης πολυπολ ιτισμικών 

τάξεων με πρόσφυγες μαθητές. 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018, λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2017-

2018. Τα ερευνητικά υποκείμενα ήταν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στις Δ.Υ.Ε.Π του νομού Καβάλας.  

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάδειξη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών οι οποίοι 

εργάζονταν με τα προσφυγόπουλα. Προκειμένου να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό ο σκοπός και 

οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος συλλογής και ανάλυσης των 

δεδομένων. Ο τύπος της έρευνας είναι «survey» και έχει περιγραφικό χαρακτήρα, ενώ το ερευνητικό 

εργαλείο είναι το έντυπο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες, 

η επιλογή των οποίων υπαγορεύθηκε από τα πεδία που θέλαμε να εξερευνήσουμε. Στην ουσία 

καταγράφονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα θέματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν: 

• Δημογραφικά και βιογραφικά χαρακτηριστικά  των ερευνητικών υποκειμένων.  

• Γενική εκτίμηση των αναγκών σε επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών των Δ.Υ.Ε.Π (δομημένο 

ερωτηματολόγιο). Η θεματική αυτή ενότητα περιείχε δεκαπέντε ερωτήσεις όλες κλειστού τύπου. Οι 

ερωτήσεις παρείχαν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν σε τακτική κλίμακα πέντε 

αξιολογικών σημείων του τύπου Likert (Πάρα Πολύ, Πολύ, Μέτρια, Λίγο, Καθόλου).  

• Δυνατότητα να σημειώσουν ό,τι οι ίδιοι θεωρούν αναγκαίο για επιμόρφωση με σκοπό την αρτιότερη 

επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων (ανοιχτό θέμα). Το ανοιχτό θέμα παρακινεί το άτομο να 

μιλήσει περισσότερο, πιο ελεύθερα και να παρουσιάσει όλες τις πτυχές του θέματος.  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν οι 16 εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν για να στελεχώσουν τις 

Δ.Υ.Ε.Π στο νομό Καβάλας, συγκεκριμένα: 2 νηπιαγωγοί, 4 δάσκαλοι ΠΕ 70 και 8 εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής, Πληροφορικής, Θεατρικών Σπουδών) για την Α΄/θμια 

Εκπαίδευση και 1 φιλόλογος και 1 Φυσικής Αγωγής για τη Β΄/θμια.  

Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερευνητικών υποκειμένων έχουμε την εξής εικόνα: 

Από το σύνολο των 16 εκπαιδευτικών 10 ήταν οι γυναίκες, 6 οι άνδρες και στη μεγάλη τους πλειοψηφία 

(12 άτομα) είχαν εργαστεί στην εκπαίδευση περισσότερα από 3 έτη. Δύο εκπαιδευτικοί ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος και ένας δεύτερου πανεπιστημιακού τίτλου. Οι περισσότεροι (10 άτομα) 

δήλωσαν πως κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δεν είχαν διδαχτεί στοιχεία Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης και σχεδόν όλοι τους (15 άτομα) δήλωσαν πως στο παρελθόν δεν έχουν εργαστεί σε 

τμήματα εκπαίδευσης προσφυγοπαίδων.   

Στην ενότητα του ερωτηματολογίου που αφορούσε την εκτίμηση των αναγκών των εκπαιδευτικών για 

επιμόρφωση στο πλαίσιο της διδασκαλίας σε Δ.Υ.Ε.Π, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει πως χρειάζεται να επιμορφωθεί  "Πάρα πολύ" (8 άτομα) και 

"Πολύ" (5 άτομα) σε θέματα που αφορούν τις "Ανάγκες και προτεραιότητες των προσφύγων στη χώρα 

υποδοχής". Δύο εκπαιδευτικοί δηλώνουν "Μέτρια" και ένας "Λίγο". Την επιμόρφωση σχετικά με την 

"Κοινωνικοποίηση και ένταξη προσφύγων μαθητών στο σχολικό περιβάλλον" θεωρούν αναγκαία "Πάρα 

πολύ" (10 άτομα) και "Πολύ" (3 άτομα). Τρία άτομα δηλώνουν "Μέτρια".  Η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί 

"Πάρα πολύ" (12 άτομα)  αναγκαία την επιμόρφωση με θέμα τα "Κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά 

των προσφυγικών πληθυσμών" και 4 άτομα τη θεωρούν "Πολύ" αναγκαία. Περαιτέρω 6 άτομα θεωρούν 

"Πάρα Πολύ" αναγκαία την επιμόρφωση σε "Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας στην κοινωνία και το 

σχολείο" και 9 άτομα τη θεωρούν "Πολύ" αναγκαία. Ένα άτομο θεωρεί το ίδιο θέμα  "Μέτρια" αναγκαίο.  

"Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός" είναι ένα γνωστικό αντικείμενο για το οποίο οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν 

να επιμορφωθούν "Πάρα πολύ" (5 άτομα) και "Πολύ" (4 άτομα). "Μέτρια" δηλώνουν 5 άτομα, ενώ "Λίγο" 

1 άτομο και "Καθόλου" 1 άτομο.  "Η συμβολή των οικογενειών προσφύγων μαθητών στην εκπαίδευση" 

είναι επίσης ένα θέμα το οποίο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαίο για επιμόρφωση: 8 άτομα δηλώνουν 

"Πάρα Πολύ" και  5 άτομα δηλώνουν "Πολύ" αναγκαίο. Τρεις εκπαιδευτικοί δηλώνουν "Μέτρια".  

Το θέμα "Εκπαιδευτικές πολιτικές υποστήριξης μαθητών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα" οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως είναι "Πάρα πολύ" αναγκαίο (9 άτομα) για επιμόρφωση και "Πολύ" 

αναγκαίο (6 άτομα). Ένα άτομο δηλώνει "Μέτρια". Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει 

πως είναι ανάγκη να επιμορφωθεί "Πάρα πολύ" (11 άτομα) και "Πολύ" (5 άτομα) σε "Ζητήματα 

διαχείρισης τάξης σε πολυπολιτισμικά/πολυγλωσσικά περιβάλλοντα". Επίσης, η συντριπτική 

πλειοψηφία θεωρεί "Πάρα πολύ" (13 άτομα)  αναγκαία την επιμόρφωση που αφορά την "Υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας". Δύο άτομα δηλώνουν "Πολύ" 

αναγκαία και ένας "Μέτρια".  
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"Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: θεωρία και πράξη" είναι ένα θέμα για το οποίο οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να επιμορφωθούν "Πάρα πολύ" (7 άτομα) και "Πολύ" (6 άτομα). "Μέτρια" 

δηλώνουν 2 άτομα, και "Λίγο" 1 άτομο. Όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί δηλώνουν "Πάρα 

πολύ" αναγκαία την επιμόρφωση στην "Επιλογή, σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων". Ένας εκπαιδευτικός δηλώνει "Πολύ" αναγκαία. Το θέμα 

"Αναγκαιότητα και προϋποθέσεις δημιουργίας θετικού σχολικού κλίματος για πρόσφυγες μαθητές" οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως είναι "Πάρα πολύ" αναγκαίο (9 άτομα) για επιμόρφωση και "Πολύ" 

αναγκαίο (4 άτομα). Τρία άτομα δηλώνουν "Μέτρια".  

Την επιμόρφωση στο θέμα της "Σύνδεσης της τυπικής με την μη τυπική εκπαίδευση" κρίνουν "Πάρα 

πολύ" αναγκαία 11 εκπαιδευτικοί και "Πολύ" αναγκαία 3. Ένας εκπαιδευτικός την κρίνει "Μέτρια" 

αναγκαία" και ένας άλλος "Καθόλου" αναγκαία. Τα "Ζητήματα αξιολόγησης και προαγωγής των 

προσφύγων μαθητών" 6 εκπαιδευτικοί θεωρούν "Πάρα πολύ" αναγκαία για επιμορφωτικό θέμα και 2 

"Πολύ" αναγκαία. Άλλοι 6 εκπαιδευτικοί θεωρούν το ίδιο θέμα "Μέτρια" αναγκαίο και 2 εκπαιδευτικοί 

"Λίγο" αναγκαίο. Τέλος, οι ερωτώμενοι κρίνουν σημαντική τη συνεργασία τους με κοινωνικούς φορείς 

και δηλώνουν πως το θέμα "Ζητήματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πολιτισμικό σχολείο" είναι 

"Πάρα πολύ" αναγκαίο (10 άτομα) για επιμόρφωση και "Πολύ" αναγκαίο (4 άτομα). Δύο ακόμα άτομα 

δηλώνουν "Μέτρια" αναγκαίο.  

Στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς να καταγράψουν ό,τι 

οι ίδιοι θεωρούν αναγκαίο για επιμόρφωση με σκοπό την αρτιότερη επίτευξη των εκπαιδευτικών τους 

στόχων στην εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων. Ορισμένες από τις προτάσεις τους καταγράφονται 

παρακάτω: 

• Στρατηγικές για ανάπτυξη διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το πρωινό σχολείο 

και τους κοινωνικούς φορείς. 

• Καλές πρακτικές για την ομαλή κοινωνικοποίηση και ένταξη των μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής.  

• Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης γλώσσας σε σχέση με τις εθνοτικές διαφοροποιήσεις των μαθητών 

(π.χ. ιδιαιτερότητες της μητρικής γλώσσας, φορά γραφής, φωνητική κλπ.). 

• Η σημασία και η αξία που δίνουν οι γονείς των παιδιών στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση.  

• Συνήθειες και ενδιαφέροντα των προσφύγων μαθητών ανά εθνοτική ομάδα. Στοιχεία σχετικά με την 

καταγωγή, τα βιώματα και την οικογενειακή κατάσταση των παιδιών. 

• Διάχυση της διαπολιτισμικότητας στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Επειδή η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μικρό δείγμα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπευτικά ούτε του ερευνώμενου πληθυσμού ούτε των περιοχών της χώρας, παρά μόνο ως 

ενδείξεις και παρακαταθήκη μελλοντικής πανελλαδικής έρευνας για το σημαντικό θέμα της εκπαίδευσης 

των προσφυγοπαίδων.  
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Μελετώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε συνάρτηση με τα ερευνητικά της ερωτήμ ατα, 

οδηγούμαστε στα παρακάτω συμπεράσματα: Οι πρόσφυγες είναι ένας πληθυσμός που βρίσκεται 

προσωρινά στην Ελλάδα, καθώς δεν είναι στις προθέσεις του να μείνει μόνιμα σε αυτήν. Όμως, για όσο 

καιρό παραμείνουν στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες για την ένταξή τους στην ελληνική 

κοινωνία και τα παιδιά τους να λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση με άρτια επιμορφωμένους 

εκπαιδευτικούς.  

Στην έρευνα ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π να δηλώσουν τις ανάγκες τους σε 

επιμορφωτικές δράσεις. Οι ανάγκες τους ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες: α) θέματα που σχετίζονται 

με την κοινωνικοποίηση και ένταξη των προσφύγων μαθητών στο σχολείο και την κοινωνία της χώρας 

υποδοχής, και, β) θέματα που αφορούν τη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων με πρόσφυγες μαθητές. 

Είναι γεγονός πως εκπαιδευτικοί χωρίς καμία εξειδίκευση, αναπληρωτές ή μειωμένου ωραρίου, χωρίς 

αρκετή προϋπηρεσία και εμπειρία, κλήθηκαν να υπηρετήσουν μια από τις πιο δύσκολες εκπαιδευτικές 

συνθήκες. Στη διαδικασία της επιλογής των εκπαιδευτικών δεν προβλέφθηκαν ειδικά προσόντα, τα 

οποία όμως είναι απαραίτητα για τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, όπως οι γνώσεις ή η εμπειρία 

διδασκαλίας σε αλλόγλωσσους μαθητές. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Αποτίμησης του Έργου για την 

Ένταξη των Παιδιών των Προσφύγων στην Εκπαίδευση (Μάρτιος 2016-Απρίλιος 2017) που συνέταξε η  

Επιστημονική Επιτροπή για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων (2017:61,63): "Το γεγονός ότι 

διορίστηκαν εκπαιδευτικοί όχι με βάση ειδικά προσόντα, αλλά από τον γενικό πίνακα αναπληρωτών είχε 

ως αποτέλεσμα να αναλάβουν την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, εκπαιδευτικοί χωρίς ειδική 

εκπαίδευση και χωρίς επιμόρφωση, αλλά και χωρίς ιδιαίτερο κίνητρο να ασχοληθούν με αυτό το 

δύσκολο εκπαιδευτικό έργο. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια ή την απουσία επιμόρφωσης, είχε 

ως συνέπεια το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού 

αυτού.  

Η δυσκολία επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και πρόσφυγες μαθητές εξαιτίας της γλώσσας 

είναι ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας στην εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων. Το πρόβλημα αυτό 

μπορεί να αμβλύνεται σε κάποιες περιπτώσεις μέσω της χρήσης της αγγλικής, παραμένει όμως κεντρικό 

και επηρεάζει όχι μόνο τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και συνολικότερα τα ζητήματα της συμπεριφοράς. 

Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός τη μητρική γλώσσα των προσφύγων μαθητών 

του. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι και κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία για 

αποτελεσματική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές. Υπάρχουν επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις (σπουδές σχετικά με τη δίγλωσση εκπαίδευση ή τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση) αλλά και εμπειρία σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, οι 

οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί, αν αυτά τα ειδικά προσόντα  λαμβάνονταν υπόψη για τον 

διορισμό στις Δ.Υ.Ε.Π.  

Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών προσφύγων παρουσιάζει δυσκολίες προσαρμογής στους κανόνες 

πειθαρχίας του σχολείου. Η ένταση (φασαρία, καβγάδες μεταξύ των παιδιών κ.λπ.) που συχνά 

παρατηρείται είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είτε στην άμβλυνση των διαφορών 

ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων είτε, πολύ περισσότερο, στην καλλιέργεια αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους είναι σημαντικός, που με κατάλληλη επιμόρφωση θα μπορούσε να είναι και 

πιο αποτελεσματικός. 
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Ένας ακόμα λόγος που καθιστά αναγκαία την επιμόρφωση, εκτός από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού, είναι το ιδιαίτερο αναλυτικό πρόγραμμα των Δ.Υ.Ε.Π, το οποίο οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να υλοποιήσουν. Πρόκειται για ένα ανοιχτό αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο 

βασίζεται, βέβαια, σε διάφορα προτεινόμενα σχολικά εγχειρίδια (τα οποία έχουν παραχθεί στο πλαίσιο 

προγραμμάτων για την εκπαίδευση αλλόγλωσσων μαθητών), δίνει, ωστόσο, τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον ρυθμό της διδασκαλίας στις ανάγκες 

των παιδιών που έχουν στις τάξεις τους. Αυτή η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις 

ανάγκες της τάξης είναι απολύτως απαραίτητη για το εκπαιδευτικό πλαίσιο των Δ.Υ.Ε.Π με δεδομένη την 

πολύ μεγάλη ετερογένεια των μαθητών (ως προς τη γλώσσα, την ηλικία, την καταγωγή, την προηγούμενη 

σχολική φοίτηση κ.λπ.). Διέπεται, δηλαδή, από διαφορετική λογική και διαφορετικό τρόπο οργάνωσης 

σε σχέση με το βιβλιοκεντρικό πλαίσιο διδασκαλίας του επίσημου αναλυτικού προγράμματος του 

ελληνικού σχολείου.  

Από τα εκπαιδευτικά υλικά που προτάθηκαν στους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π είναι η σειρά των βιβλίων 

"Γεια σας" και άλλες σειρές βιβλίων, τα οποία απευθύνονται στους Πομάκους της Θράκης, αλλά 

ουσιαστικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη διδασκαλία των προσφύγων, καθώς οι ανάγκες τους 

είναι τελείως διαφορετικές, όπως και το επίπεδό τους. Η ανυπαρξία σύγχρονου και επίκαιρου 

εκπαιδευτικού υλικού, είναι πιθανό να οφείλεται στην έλλειψη πόρων από το κράτος. 

Αρκετοί σχολικοί σύμβουλοι, στα πλαίσια των επιμορφωτικών τους καθηκόντων, προσπάθησαν να 

στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π οργανώνοντας επιμορφώσεις. Όμως αυτό δεν έγινε ούτε 

συστηματικά ούτε παντού, και κυρίως δεν έγινε από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με τις πολλές αλλαγές των εκπαιδευτικών των Δ.Υ.Ε.Π, επηρέασε την αποτελεσματικότητα 

και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.  

Προτάσεις  

Αναγορεύεται ως κυριαρχικός ο ρόλος του κράτους στην ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στην 

ελληνική κοινωνία, με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να 

αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα και την προετοιμασία των παιδιών από τη μικρή ηλικία ώστε να 

κατανοούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν τις κατάλληλες 

παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις ιδιαίτερες 

ανάγκες χρησιμοποιώντας μεθόδους ενεργού μάθησης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  

Προτείνεται να σχεδιαστεί από το ΙΕΠ ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς των 

Δ.Υ.Ε.Π, το οποίο να προβλέπει τόσο γενικές επιμορφώσεις, όσο και συστηματική υποστήριξή τους στο 

επίπεδο του σχολείου. Η επιμόρφωση πρέπει: α. να είναι εστιασμένη στα ζητήματα της εκπαιδευτικής 

πράξης για την αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων των προσφυγοπαίδων καθώς και των 

γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών, β. να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς στις ποικίλες 

μορφές διακρίσεων στο σχολείο και να τους βοηθήσει πώς να τις αντιμετωπίζουν, γ. να παρέχει 

κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των προσφυγοπαίδων, δ. να 

παρέχει γνώσεις για την ιστορία και τον πολιτισμό των περιοχών από τις οποίες προέρχονται. Τέλος, για 

να γίνει το μάθημα ιδιαίτερα ελκυστικό για τους πρόσφυγες μαθητές θα ήταν χρήσιμο να παραχθεί 

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

 

Περίληψη 

Μετά την προσφυγική κρίση, εγγράφηκε ένας σημαντικός αριθμός προσφυγόπουλων στην τυπική 

εκπαίδευση με αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της σχολικής τάξης. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, τα προσφυγόπουλα δε μιλούν καθόλου ελληνικά με αποτέλεσμα να 

είναι επιτακτική η ανάγκη της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, κυρίως την κατανόηση και 

παραγωγή του προφορικού λόγου στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Μια πρόταση διδασκαλίας του 

γλωσσικού μαθήματος, είναι, μέσω της μεθόδου CLIL, «Ενσωματωμένη Διδασκαλία (της Ελληνικής 

ως ξένης) Γλώσσας και Περιεχομένου». Έτσι, ένα γνωστικό αντικείμενο, όπως, το «Ερευνώ και 

Ανακαλύπτω» δύναται να διδάσκεται με στόχο την κατάκτηση τόσο του περιεχομένου του 

γνωστικού αντικειμένου όσο και της γλωσσικής εκμάθησης της ελληνικής. Το θεωρητικό 

υπόβαθρο του CLIL βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κοινωνιο-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης, τις 

θεωρίες της πολλαπλής νοημοσύνης, ώστε ο μαθητής να επιτυγχάνει την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας αυθόρμητα και φυσικά σε αυθεντικά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ολιστική Εκμάθηση Γλώσσας Περιεχομένου 

 

1.Εισαγωγή 

To ακρώνυμο CLIL είναι τα αρχικά του όρου Content and Language Integrated Learning, που στα 

ελληνικά μεταφράζεται ως η «Ολιστική (Ολοκληρωμένη ή Ενιαία ή Συνδυασμένη ή 

Ενσωματωμένη) Εκμάθηση Γλώσσας και Περιεχομένου» και σύμφωνα με την Eurydice (2005) είναι 

η Διδασκαλία μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας (ξένης) γλώσσας. Τόσο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο Παιδείας, από τη δεκαετία του  1990, στα πλαίσια της 

προώθησης της πολυγλωσσίας, εισάγουν στο σχολικό πρόγραμμα, τη διδασκαλία ευρωπαϊκών 

γλωσσών  ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, μέσω του περιεχομένου γνωστικών μαθημάτων (Marsh 

2002, Mattheoudakis et al., 2014). Αυτή η εφαρμογή συνδυαστικών γλωσσικών προσεγγίσεων είχε 

θετικά οφέλη, όπως υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, σε λιγότερο χρόνο, ομαλή ένταξη των 

μαθητών στην κοινωνία υποδοχής και γενικότερα ενισχύθηκε η πολυγλωσσία και πολύ -

πολιτισμικότητα από ποικίλες οπτικές της κοινωνίας. Στην χώρα μας, σύμφωνα με τη έρευνα 

Eurydice (2005), η μέθοδος δεν εφαρμόστηκε εκτεταμένα στο παρελθόν, γιατί η ελληνική κοινωνία 

δεν παρουσίαζε γλωσσική ποικιλομορφία. Παρόλο αυτά, τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται, ως 

καινοτόμα, για τη διδασκαλία της αγγλικής, της ελληνικής, γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Είναι μια 
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εκπαιδευτική προσέγγιση με διπλό στόχο, κατά την οποία αξιοποιείται επιπρόσθετη γλώσσα για 

τη διδασκαλία και την εκμάθηση τόσο της γλώσσας στόχου, όσο και του περιεχομένου, έτσι ώστε 

και τα δυο να γίνονται με ισόρροπο τρόπο».  Ουσιαστικά διδάσκονται δύο μαθήματα σε ένα 

(Marsh et al., 2010) και το περιεχόμενο αποτελεί κίνητρο για την επεξεργασία και την ανακάλυψη 

της δομής και των διαφόρων λειτουργιών της γλώσσας, χωρίς να παραγκωνίζεται σε καμία φάση 

της διδασκαλίας ένας από τους δυο στόχους (γλώσσα ή περιεχόμενο).  

Θεωρίες μάθησης που βασίζεται το CLIL 

Το CLIL βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εποικοδομιστικό μοντέλο μάθησης, καθώς οι μαθητές 

εμπλέκονται σε αυθεντικές πραγματικές καταστάσεις μάθησης, που συνδυάζουν τις σχολικές και 

προσωπικές τους εμπειρίες. Βαθμιαία, η γνώση οικοδομείται και μέσα από την αλληλεπίδραση, 

τις συζητήσεις, τις κοινές δραστηριότητες  για την υλοποίηση ενός κοινού στόχου, στα πλαίσια της 

σχολικής κοινότητας μάθησης και πρακτικής (Καρασαββίδης & Κόμης, 2008), οπότε η κοινωνική 

φύση της μάθησης, οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι το CLIL, εντάσσεται κυρίως στον κοινωνικό 

εποικοδομισμό. Δηλαδή, μέσα από τις «κοινωνικογνωστικές συγκρούσεις», οι μαθητές 

οικοδομούν τη «γλώσσα-στόχο» και μια συγκεκριμένη κουλτούρα και γνώση για τον κόσμο γύρω 

τους. Συνεπώς, οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης καθορίζουν τη διδακτική μεθοδολογία 

της «Ολιστικής Εκμάθησης Γλώσσας και Περιεχομένου», καθώς επίσης το επιστημονικό και 

ερευνητικό έργο των Bruner, Piaget και Vygotsky. Τόσο η ομάδα των συμμαθητών όσο και ο 

εκπαιδευτικός της τάξης αποτελούν το «πλαίσιο στηρίγματος» των μαθητών «scaffolding», ώστε 

να βοηθήσουν το μαθητή να διευρύνει τη «Ζώνη Επικείμενη Ανάπτυξης» του (Zone of Proximal 

Development – ZPD) (Κόμης, 2004). Παράλληλα, αξιοποιούνται οι θεωρίες της Πολλαπλής 

Νοημοσύνης (Gardner, 1984), της αυτονομίας του μαθητή (Kukla, 2000), της γλωσσικής επίγνωσης 

(Hawkins, 1984) και της διδασκαλίας και μάθησης με χρήση στρατηγικών (Chamot, 2000). 

Ασφαλώς, πρόσφατα, εισάγεται και ενισχύεται η ομαδοσυνεργατική μάθηση, μέσω των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως εκπαιδευτικού εργαλείου για ενίσχυση 

της συμμετοχής, αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και πολλαπλής αναπαράστασης της γνώσης 

(Κόμης, 2004). 

1.2  Οι άξονες (4Cs –5Cs) του CLIL 

Η μεθοδολογία του CLIL στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους χτίζεται η 

διδακτική διαδικασία και αφορούν το περιεχόμενο, την επικοινωνία, τη γνώση, την κουλτούρα 

(πολιτισμό), (Coyle, 2005). 

Το περιεχόμενο (content) περιλαμβάνει τις γνωστικές και αντίστοιχες δεξιότητες του 

συγκεκριμένου μαθήματος, που διδάσκεται ο μαθητής, με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και 

στόχους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος π.χ. το μάθημα των 

Μαθηματικών. 

Η επικοινωνία (communication) αφορά τη γλώσσα-στόχο και τις κατάλληλες επικοινωνιακές 

γλωσσικές δεξιότητες του μαθητή, ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση του με 
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τους συμμαθητές του, τόσο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες, όσο και να ενισχύσει 

την αυτοεκτίμησή του και να αυτονομηθεί.  

Η γνώση (cognition) αφορά τις γνωστικές, διανοητικές δεξιότητες που αναπτύσσει ο μαθητής με 

την προσωπική του εμπλοκή στην οικοδόμηση της γνώσης. Οι ποικίλοι τρόποι αναπαράστασης της 

γνώσης καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας αναπτύσσουν κίνητρα μάθησης 

και σκέψης και αποκτούν δεξιότητες γνώσης, κατανόησης, εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης, 

αξιολόγησης  (Adams, 2015) 

Η κουλτούρα (culture) αφορά την επίγνωση της ταυτότητας και του πολιτισμού του καθενός με 

παράλληλη αποδοχή, ανοχή και σεβασμό της ετερότητας. Βοηθά τους μαθητές να προσεγγίσουν 

το πολυπολιτισμικό γίγνεσθαι, αμβλύνοντας προκαταλήψεις και οδηγώντας στη ανάπτυξη της 

ταυτότητας του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη (Coyle, 2005).  

Στα τελευταία χρόνια, έχει προστεθεί και ένα πέμπτο C το οποίο, παραπέμπει στην πληροφορική 

(computing). Ένα άλλο είναι οι ικανότητες (Competences) που θα αποκτήσουν οι μαθητές με το 

πέρας τη διδασκαλίας. 

1.3 Το Γλωσσικό Τρίπτυχο (The Language Triptych) στο CLIL  

Το Γλωσσικό Τρίπτυχο στην προσέγγιση CLIL αποτελεί εννοιολογική αναπαράσταση της σύνδεσης 

των γλωσσικών και των γνωστικών στόχων του περιεχομένου του συγκεκριμένου μαθήματος. 

(Coyle et al, 2010) 

Η γλώσσα της μάθησης (Language of Learning), αφορά τη συγκεκριμένη γλώσσα, που πρέπει να 

γνωρίζουν οι μαθητές για να κατανοούν τις βασικές έννοιες και δεξιότητες του γνωστικού 

αντικειμένου που διδάσκονται. Στην περίπτωσή μας αφορά την ελληνική γλώσσα του μαθήματος 

«Ερευνώ και Ανακαλύπτω» στη συγκεκριμένη ενότητα «Μίγματα» με φράσεις και λεξιλόγιο που 

αφορά αυτή τη θεματική ενότητα.  

Η γλώσσα για τη μάθηση (Language for Learning) είναι το πιο καίριο στοιχείο για μία επιτυχημένη 

προσέγγιση CLIL, καθώς ορίζει τον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας, ως επικοινωνιακό εργαλείο και 

για τη διδακτική πράξη και διαδικασία ώστε να αναπτυχθούν γνωστικές δεξιότητες. Οι μαθητές θα 

πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν κάποιες γλωσσικές δομές (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο) για 

να μπορούν να εργάζονται στις ομάδες τους και γενικότερα να μπορούν να οργανώνουν και να 

παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους.  

Τέλος, η γλώσσα μέσω της μάθησης (Language through Learning)  είναι η γλώσσα που προκύπτει 

αυθόρμητα από το μαθητή, χωρίς η χρήση της να έχει σχεδιαστεί ή προγραμματιστεί. Καθώ ς η 

γλώσσα συνδέεται με γνωστικές διεργασίες, είναι σημαντική η αξιοποίηση ευκαιριών από το 

μαθητή για την διατύπωση κεκτημένων γνώσεων, είτε αυθόρμητα, ή προγραμματισμένα, γιατί 

αυτή η διαδικασία προωθεί νέα γνώση (π.χ. η διαδικασία του πειραματισμού).  
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1.4 Σύντομη ιστορική αναδρομή της μεθόδου CLIL για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας 

Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν αφορά μόνο τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, αλλά και μιας 

τοπικής ή μειονοτικής γλώσσας (Eurydice, 2006). Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» του «Διάπολις» (2010-2014) εφαρμόστηκαν 

πειραματικά, διδασκαλίες γλώσσας (κυρίως ελληνικής) και περιεχομένου (ποικίλα μαθήματα) σε 

αρκετές σχολικές μονάδες, με σκοπό κυρίως τη διευκόλυνση του έργου των Τάξεων Υποδοχής 

(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2014α). Επίσης, στα πλαίσια του προαναφερθέντος προγράμματος, 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα των Aλεξοπούλου κ.ά. (2014), για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας, σε μία μεικτή τάξη, μέσα από το μάθημα της «Μελέτης του Περιβάλλοντος». Ακόμη, 

προτάθηκαν δύο διδακτικές προτάσεις (μία για το Δημοτικό και μία για το Γυμνάσιο) για 

διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου με CLIL με γλώσσα-στόχο την ελληνική (ως ξένη/δεύτερη) 

(Mattheoudakis et al 2014). Η πρόταση της Κολοσίδου (2016) αφορά εφαρμογή CLIL στις πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού με γλώσσα-στόχο την ελληνική σε αλλόγλωσσα παιδιά μέσω της 

διδασκαλίας των Μαθηματικών. Από τους Papadopoulos & Griva (2014), εφαρμόστηκε πιλοτικά η 

διδακτική μεθοδολογία του CLIL σε μία τάξη Δημοτικού Σχολείου της Λάρισας με παιδιά 

μεταναστών αλβανικής καταγωγής, με σκοπό να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, παραδοσιακά η μέθοδος CLIL αφορά τη διδασκαλία μιας 

γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης (κυρίως αγγλικής), όμως από τις προαναφερθείσες πειραματικές 

εφαρμογές, αυτή η διδακτική μεθοδολογία παρέχει τη δυνατότητα για τη διδασκαλία τόσο της 

ακαδημαϊκής μορφής της ελληνικής γλώσσας, όσο και της καθημερινής βασικής γλώσσας. Έχει 

διαπιστωθεί, πως ακόμη και οι γηγενείς μαθητές αποστηθίζουν ορολογίες και άλλες επιστημονικές 

ονομασίες ή έννοιες, δίχως να γνωρίζουν το περιεχόμενο της γλώσσας, που αξιοποιείται κάθε 

φορά από το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην κατανοούν τη μαθησιακή 

διαδικασία. Επιπρόσθετα, οι αλλοδαποί μαθητές που εγγράφονται στη σχολική τάξη, δίχως να 

γνωρίζουν καθόλου ελληνικά, θα πρέπει να διδάσκονται γρήγορα και με φυσικό τρόπο την 

καθομιλουμένη ελληνική γλώσσας και παράλληλα να αναγνωρίζουν και να κατανοούν έννοιες και 

ορολογίες της ελληνικής γλώσσας από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, ακόμη και αν  δεν είναι 

φυσικοί ομιλητές. Με την παρούσα διδακτική πρόταση, επιδιώκεται οι αλλοδαποί μαθητές να 

μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα ακόμη και με μη λεκτική επικοινωνία, να αναπτύσσουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες και γνωστικά σχήματα, ώστε να προοδεύουν, ανεξάρτητα, εάν δεν είναι 

φυσικοί ομιλητές της ελληνικής. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τον μαθητή με την κατάλληλη 

«σκαλωσιά» και τα κατάλληλα κάθε φορά πολυαισθητηριακά εργαλεία, ώστε να φτάνει στη «Ζώνη 

Εγγύτερης Ανάπτυξης», όπως αναλύθηκε και στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης.  

2. Διδακτική πρόταση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως ξένης με το γνωστικό αντικείμενο 

«Ερευνώ και Ανακαλύπτω» 

2.1 Αναγκαιότητα της διδακτικής παρέμβασης 
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Στις αρχές του 2015, η άφιξη του προσφυγικού πληθυσμού, το κλείσιμο των συνόρων και ο 

εγκλωβισμός τους στην Ελλάδα, ώθησε την πολιτεία να παρέμβει ενεργά στην προστασία και 

εγκατάσταση των προσφύγων σε μόνιμες δομές και στη συνέχεια την παροχή κατάλληλης 

δημόσιας εκπαίδευσης στα προσφυγόπουλα με ταυτόχρονη εξασφάλιση του δικαιώματος τους 

στην υγεία (παροχή ΑΜΚΑ) και την ασφάλειά τους. Όμως, εκτός από τους μαθητές που 

εγγράφηκαν στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) (προπαρασκευαστικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης), αρκετοί μαθητές, που διαμένουν στον αστικό ιστό (διαμερίσματα), 

εγγράφονται κανονικά στο πρωινό σχολείο και παρακολουθούν την τάξη, που ανήκουν, ηλικιακά. 

Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται μέτρα να ιδρυθούν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ. Ι/ΙΙ), σύμφωνα με 

συγκεκριμένα κριτήρια του προγράμματος των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όμως 

παρόλα αυτά, εγγράφονται και αλλόγλωσσοι μαθητές σε τάξεις, δίχως καμιά υποστήριξη από Τ.Υ., 

επειδή δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε κατάλληλα σχολεία, μιας και είναι μακριά από το 

σπίτι που διαμένουν. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ για τη 

σχολική χρονιά 2018-2019, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων 

μαθητών σε όλη τις βαθμίδες εκπαίδευσης είναι 12.867, εκ των οποίων οι 4.240 μαθητές φοιτούν 

σε σχολικές μονάδες που δεν έχουν ιδρυθεί Τ.Υ. για την υποστήριξη των μαθητών στην εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών 

Συνεπώς, οι μαθητές αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ταχείας εκμάθησης των ελληνικών, ώστε 

να ενταχθούν (συμπεριληφθούν), όσο γίνεται πιο γρήγορα, στην ελληνική σχολική κοινότητα. Οι 

εκπαιδευτικοί αποδέχονται την πρόκληση να οργανώνουν και να σχεδιάζουν μια συμπεριληπτική 

διδακτική πράξη, ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των αλλόγλωσσων μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και να προωθήσουν τη γνωστική τους ανάπτυξη, ανεξάρτητα, εάν έχουν 

αναπτύξει τις Βασικές Διαπροσωπικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες (BICS), ή την Γνωστική 

Ακαδημαϊκή Γλωσσική Ικανότητα CALP), (Cummins, 1979). Ο εκπαιδευτικός της τάξης δύναται να 

προσαρμόσει τη διδασκαλία του στις ανάγκες των μαθητών του αξιοποιώντας τα κατάλληλα κάθε 

φορά εργαλεία, τεχνικές, στρατηγικές μάθησης, διδακτική μεθοδολογία.  

2.2. Διατύπωση Στόχων και Μεθοδολογία της ενότητας  

H διδακτική πρόταση αφορά μια διδακτική ενότητα του γνωστικού μαθήματος «Ερευνώ και 

ανακαλύπτω» της Ε’ τάξης, με τίτλο «Μίγματα» της 2ης Ενότητας. Εφαρμόστηκε σε τάξεις μ ε 
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μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό προφίλ. Οι τάξεις αποτελούνταν κατά το ένα τέταρτο 

από μαθητές που δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα.  

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της συγκεκριμένης διδασκαλίας, καθορίζονται οι στόχοι της, 

χωρισμένοι σε γλωσσικούς και γνωστικούς, μιας και η εστίαση της θα πρέπει να είναι διπλή και 

ισόρροπη και για τα δυο γνωστικά αντικείμενα. Κάποιοι από τους γνωστικούς στόχους αφορούν 

το περιεχόμενο του μαθήματος και είναι σχετικοί με την εξοικείωση των μαθητών με την έννοια 

των μιγμάτων και των υλικών σωμάτων. Επίσης, οι στόχοι που αναφέρονται σε γενικότερες 

γνωστικές δεξιότητες, είναι η ανάπτυξη ενεργητικής ακρόασης, η ρητή εκμάθηση στρατηγικών 

όπως “κρατώ σημειώσεις”, “ψάχνω σε λεξικό”, “μαντεύω σημασία λέξης από τα συμφραζόμενα”, 

ο τεμαχισμός λέξεων, η αναζήτηση λέξεων στην ηλεκτρονική μορφή του Λεξικού της κοινής 

νεοελληνικής, η εξοικείωση με τα σχεδιαγράμματα, τη δημιουργία και τη χρησιμότητά τους, η 

ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης τους πάνω στο θέμα του μαθήματος. Οι γλωσσικοί στόχοι  

αφορούν τις διαδικασίες ανάλυσης και σύνθεσης, τη λειτουργία του λεξιλογίου, τη μορφή  και τη 

λειτουργία του ενεστώτα, της προστακτικής, τον ουσιαστικών, ρημάτων, το ποιόν ενέργειας που 

δηλώνουν τα ρήματα. Η διατύπωση των στόχων εναρμονίζονται με τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των μαθητών:  

Γλωσσικοί-λεξιλογικοί 

• Να ονομάζει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα πειράματα του μαθήματος.  

• Να περιγράφει με ρήματα τις ενέργειες που κάνει κατά την πειραματική διαδικασία.  

• Να αναγνωρίζει σημασιολογικά τις λέξεις.  

• Να χωρίζει τις λέξεις στα συνθετικά τους όπως α΄ συνθετικό και β΄ συνθετικό.  

• Να διακρίνει τη σημασία των αντίθετων λέξεων (όπως ετερογενής, ομογενής).  

Γνωστικοί 

• Να διακρίνει τα υλικά σε υγρά, στερεά και αέρια.  

• Να ξεχωρίζει τα ετερογενή από τα ομογενή μίγματα.  

• Να εντοπίσει τις διαφορές των μιγμάτων.  

• Να περιγράφει τις ενέργειές του στον πειραματισμό. 

Επικοινωνιακοί  

• Να επικοινωνεί λεκτικά και μη λεκτικά. 

• Να συνεργαστεί για να φέρουν σε πέρας το πειραματικό μέρος.  

• Να παίζει παιχνίδια ρόλων. 

Επιστημονικοί-ερευνητικοί 

• Να παρατηρεί τα πειράματα. 

• Να συγκρίνει, ταξινομεί, αναλύει, συνθέτει τα πειράματα. 

• Να ανακαλύπτει τρόπους επίλυσης προβλήματος.  

• Να κάνει υποθέσεις για τα πειράματα.  

Πολιτισμικοί  
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• Να αναγνωρίσει τη ταυτότητα του. 

• Να  παρουσιάσει χαρακτηριστικά του πολιτισμού του.  

• Να διακρίνει διαφορές των πολιτισμών των άλλων και του δικού του.  

 

Αναφορικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, αξιοποιούνται συγκεκριμένες προσαρμοσμένες 

ενέργειες που διευκολύνουν και υποστηρίζουν (scaffolding) το μαθητή κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία και μάθηση. Τέτοιες στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας είναι η οπτικοποίηση του 

λεξιλογίου,  εννοιών, ορισμών, διαγράμματα μαθήματος, εννοιολογικοί χάρτες, ομαδοποίηση 

εννοιών, παρουσίαση αντίθετων εννοιών ή συνωνύμων, χρήση λεξικών, σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, 

αντιστοιχήσεις κτλ. Οι κύριες επιδιώξεις του εκπαιδευτικού είναι  οι παρακάτω:  

• Να βασίζεται σε προηγούμενες γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα του μαθητή.  

• Να στηρίζεται στην αυτενέργεια του μαθητή, 

• Να συνδυάζει τη θεωρία µε τη πράξη.  

• Να παρέχει πληροφόρηση µε εποπτικό τρόπο  

• Να στοχεύει κυρίως στην απόκτηση κριτικής ικανότητας και δεξιοτήτων 

• Να υποστηρίζεται (scaffolding) για να διευρυνθεί η Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης  

 

2.3 Πρόκληση του ενδιαφέροντος και παρουσίαση της διδακτέας ενότητας 

Για αφόρμηση του μαθήματος και ταυτόχρονα για πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, 

αφού χωριστούν σε ομάδες,  αναλαμβάνουν να φέρουν μερικά υλικά που θα χρειαστούν για την 

διεξαγωγή των πειραμάτων. Οι μαθητές φέρνουν ενδεικτικά υλικά όπως φακές, ρύζι, αλάτι, και 

επίσης κάποια υλικά από ποικίλες χώρες καταγωγής των μαθητών, έτσι ώστε να δοθεί  η ευκαιρία 

να εξοικειωθεί η τάξη με τις ονομασίες και τις ιδιότητες υλικών, που δεν γνωρίζουν από ποικίλους 

πολιτισμούς. Με αυτήν την ευκαιρία, οι μαθητές γνωρίζουν και στοιχεία και από άλλους 

πολιτισμούς ή χώρες και τα παρουσιάζουν στην τάξη. Οι μαθητές φτιάχνουν καρτελάκια με τις 

ονομασίες των υλικών, αξιοποιώντας και ψηφιακά λεξικά, και τα τοποθετούν σε καθένα από αυτά. 

Ενδεχομένως, να γραφτούν και κάποια υλικά με λατινικά γράμματα συμπληρωματικά με τα 

ελληνικά (όπως φακές-fakes), αλλά και στη γλώσσα των μαθητών της τάξης. Είναι σημαντικό να 

γίνει εξοικείωση με τις ονομασίες των υλικών μέσω επικοινωνιακών παιχνιδιών, παιχνίδια ρόλων, 

επαναλήψεις, για αποστήθιση των ονομασιών των υλικών που έχουν συγκεντρωθεί για τον 

πειραματισμό στο προ-οργανωτικό στάδιο. Τα υλικά κατηγοριοποιούνται και ταξινομούνται σε 

στερεά και υγρά και τοποθετούνται σε αντίστοιχες θέσεις με τα καρτελάκια των ονομάτων τους 

και της κατηγορίας που ανήκουν, ώστε να εξοικειώνονται τόσο οπτικά, όσο και ακουστικά με τις 

ονομασίες των υλικών και των όρων «στερεά-υγρά», «υλικά σώματα» κτλ.  
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Εικόνα 2:  Νοητικοί χάρτες, διαγράμματα  

Συμπληρωματικά, δημιουργούνται νοητικοί χάρτες, διαγράμματα  και παρουσίαση της διδακτέας 

ύλης (όπως στην Εικόνα 2) τόσο με ψηφιακά όσο και μη ψηφιακά μέσα, αλ λά πάντα με 

οπτικοποίηση των λέξεων και εννοιών έτσι ώστε να μη γίνεται σύγχυση των εννοιών και 

ορολογιών.  

2.4 Επεξεργασία της διδακτέας ενότητας και πειραματισμός  

Πριν τη διεξαγωγή των πειραμάτων οι μαθητές εξοικειώνονται με έννοιες-ρήματα, όπως «βάζω-

τοποθετώ», «διακρίνω-ξεχωρίζω» που είναι την κατηγορία των συνωνύμων ή και στην κατηγορία 

των αντιθέτων όπως «βάζω-βγάζω» (όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Οπτικοποίηση εννοιών- Συνώνυμα- Αντίθετα 

Οι μαθητές παίζουν παιχνίδια ρόλων για να εξοικειωθούν με τις ενέργειες που δείχνουν τα 

συγκεκριμένα ρήματα. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή 

συγκεκριμένων πειραμάτων. Μια ομάδα έχει υγρά μίγματα ομογενή, άλλη ομάδα στερεά 

ετερογενή μίγματα κτλ. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να γνωρίζουν την κατηγορία που 

πειραματίζονται τη συγκεκριμένη ημέρα και να υπάρχει οπτικοποίηση της ονομασίας και των 

υλικών με εικόνες και σχεδιαγράμματα ώστε να οικοδομείται η νέα γνώση. Επίσης τα πειράματα 

θα πρέπει να έχουν απλουστευμένα βήματα των ενεργειών με λίγα λόγια και με έντονη 

γραμματοσειρά στις λέξεις που επιθυμούμε να εστιάσουν όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.   

 

 

 



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

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Παράδειγμα πειράματος και εκμάθηση των ρημάτων 

2.5 Εμπέδωση της διδακτέας ενότητας και δημιουργία υλικού 

Οι ομάδες των μαθητών δημιουργούν μίγματα με τα υλικά που διαθέτουν και επιπρόσθετα 

δημιουργούν μίγματα και από άλλους πολιτισμούς, ονομάζουν τα υλικά τους και το προϊόντα των 

πειραματισμών τους, δημιουργούν λίστες με τις ονομασίες αυτών, τις αναρτούν στην τάξη και 

ανακοινώνουν το αποτέλεσμα τους και τις ιδιότητες των προϊόντων τους. Οι ομάδες 

αναλαμβάνουν να τα καταγράψουν στην εφημερίδα ή την ιστοσελίδα του σχολείου τους, ώστε να 

διαμοιράσουν τα έργα τους και στην υπόλοιπη σχολική μονάδα. Μετά τους πειραματισμούς, οι 

ομάδες αναλαμβάνουν να φτιάξουν τους ορισμούς για τα ομογενή, ετερογενή μίγματα. Κρατούν 

σημειώσεις, δημιουργούν καρτελάκια (αξιοποιούν και το διαδίκτυο) με τους ορισμούς, που τους  

αναρτούν στην τάξη. Οι μαθητές με το αλλόγλωσσο προφίλ αναλαμβάνουν να δώσουν τις 

κατάλληλες ονομασίες στα πειράματά τους, σύμφωνα με τους ορισμούς που δημιουργήθηκαν, 

αναρτήθηκαν και παρουσιάστηκαν. Στη φάση της αξιολόγησης, οι ομάδες δημιουργούν και ένα 

ψηφιακό πίνακα ανάρτησης στο padlet, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5,  με τα μίγματα που 

επεξεργάστηκαν και όσα θα επιθυμούσαν να παρουσιάσουν και σε άλλα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. Σημαντικό είναι να παρουσιαστούν τα μίγματα με υλικά από άλλους πολιτισμούς, να 

τα αναγνωρίσουν και να τα δοκιμάσουν με όλες τις αισθήσεις τους.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Ανάρτηση στο padlet 

Ασφαλώς, δημιουργούνται δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης με δημιουργία σύνθετων λέξεων 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. Οι μαθητές υποστηρίζονται από τις οπτικοποιημένες ονομασίες των 

Πείραμα 

Παίρνω  ρύζι 

και φακές 

Βάζω ένα μικρό 

ποτήρι φακές 

Ρίχνω τις φακές 
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μιγμάτων που είναι διαθέσιμα στους χώρους των πειραματισμών ή και αναρτημένες στη σχολική 

τάξης. 

3. Συμπεράσματα  

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάστηκε συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού καθώς 

η μαθησιακή διαδικασία εξελίσσεται ενιαία και ολιστικά (γλώσσα και γνωστικό αντικείμενο) , 

αξιοποιώντας το μοντέλο της πολλαπλής νοημοσύνης και τις θεωρίες του κοινωνικού 

εποικοδομισμού. Ο μαθητής μαθαίνει  ενεργά, βιωματικά και ομαδοσυνεργατικά, παρωθημένος 

από την ανάγκη που του δημιουργείται να ερευνήσει και να πειραματιστεί. Καλλιεργεί 

επικοινωνιακές – κοινωνικές δεξιότητες στην «νέα» γλώσσα (ελληνική) σε αυθεντικά πλαίσια 

μάθησης, στο μάθημα «Ερευνώ και Ανακαλύπτω», για να ικανοποιήσει προσωπικές ανάγκες. Η 

Biçaku-Çekrezi (2011) στα οφέλη που αναφέρει ότι προκύπτουν από ένα CLIL μάθημα εστιάζει 

ιδιαίτερα στον συναισθηματικό παράγοντα. Η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται ασυνείδητα και 

φυσικά από τους μαθητές, χωρίς  άγχος για την κατάκτηση της γλώσσας. Οι μαθητές, ενεργώντας 

και αλληλεπιδρώντας στην ερευνητική πειραματική μαθησιακή διαδικασία, προσελκύεται η 

προσοχή τους στο περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου (Μίγματα) και η γλώσσα κατακτιέται 

ασύνειδα και φυσικά και γι’ αυτό καλλιεργούν τη γλωσσική δεξιότητα με «όχημα» το γνωστικό 

αντικείμενο  και την εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, μετακινώντας την προσοχή 

τους στο πλαίσιο (context) και στην κατανόηση τoυ περιεχομένου του εκάστοτε γνωστικού 

αντικειμένου μειώνουν τα επίπεδα άγχους για την επίδοσή τους στην εκμάθηση της νέας γλώσσας. 

Ο Krashen υποστηρίζει ότι η βέλτιστη εκμάθηση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον με υψηλό 

κίνητρο και χαμηλό επίπεδο άγχους. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η συναισθηματική κατάσταση 

του διδασκόμενου λειτουργεί ως φίλτρο, για την επιτυχή γλωσσική και γνωστική του ανάπτυξη. 

(Krashen, 1985). 

Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί, αξιοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας 

ανεξάρτητα από μαθησιακούς περιορισμούς για συγκεκριμένες γνωστικές ή και θεματικές 

περιοχές, έτσι ώστε και οι ίδιοι να υπερβούν τα εμπόδια της γλώσσας και να επιτύχουν την 

επικοινωνία με τους μετανάστες μαθητές τους. Παρέχουν το κατάλληλο υλικό, μέσα, τεχνικές ώστε 

να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν (scaffolding) το μαθητή τους να υπερβεί τα εμπόδια και τις 

δυσκολίες της νέας «γλώσσας» και να διευρύνει τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης μέσα σε 

αυθεντικά κοινωνικά, αλληλεπιδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Ασφαλώς η παραπάνω 

πρόταση, ενδεχομένως, μπορεί να δοκιμαστεί και σε μαθητές από χαμηλά κοινωνικο-πολιτισμικά 

περιβάλλοντα ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Περίληψη 

Στο σημερινό ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο είναι απαραίτητη  η  ανάπτυξη της κατάλληλης 

παιδαγωγικής προσέγγισης  που  να αξιοποιεί το  πολιτιστικό κεφάλαιο και τις «οπτικές»  όλων των 

παιδιών  που εμπεριέχει και να στοχεύει  στη διαπολιτισμική  ετοιμότητά τους.  Σκοπός της εργασίας 

είναι η  παρουσίαση διδακτικών πρακτικών που βασίζονται  στην κατανόηση  και  αποδοχή της 

«ετερότητας και  στην  «αναγνώριση της «ταυτότητας»  όλων των μαθητών. Αναδεικνύεται η  σχέση 

μεταξύ του αναστοχασμού και της ανάπτυξης αποτελεσματικών διαπολιτισμικών μεθόδων  και η 

συνακόλουθη μετατόπιση του ρόλου του εκπαιδευτικού σε συν-δημιουργό διαπολιτισμικής 

παιδαγωγικής. Τέλος, παρουσιάζεται η   κατάλληλη μορφή και το  περιεχόμενο επιμόρφωσης  για τη 

διαπολιτισμική  ευαισθητοποίηση και αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών αλλά και για την 

ανάπτυξη της αναστοχαστικής ικανότητάς τους. 

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική προσέγγιση, αναστοχασμός, ρόλος εκπαιδευτικού, θεωρίες «χρήσης», 

επιμόρφωση 

 

1.Εισαγωγή 

Ζούμε σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και το  κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο διδάσκουμε είναι υποκείμενο 

αυτών των μετασχηματισμών. Το σχολείο αντανακλά την πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία που 

παρουσιάζει η κοινωνία,  με την αίθουσα διδασκαλίας να περιλαμβάνει μαθητές από διάφορα 

πολιτισμικά, κοινωνικά ή γλωσσικά υπόβαθρα.  

  Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το σχολείο στη διασφάλιση της ισότητας , την πρόσβαση και 

την συμπερίληψη όλων των μαθητών, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, είναι κομβικής 

σημασίας. Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες  θα πρέπει να προσβλέπουν στην  αναγνώριση και αποδοχή 

της διαφορετικότητας,  να βασίζεται στο  πολιτισμικό κεφάλαιο  των  μαθητών  που εμπεριέχει, 

στοχεύοντας  στην κάλυψη των αναγκών τους και εμπλουτίζοντας  πολιτισμικά  όλους τους μαθητές. Από 

την άλλη πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητα της μάθησης  χωρίς διακρίσεις και η έγκαιρη αντιμετώπιση 

των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.  Ο σκοπός της διδασκαλίας, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Banks είναι (οι μαθητές) να γνωρίζουν, να νοιάζονται και να ενεργούν ώστε να προάγεται η 

δίκαιη κοινωνία (Banks,2004) και η «προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης τους,  με αυτογνωσία, 

αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία σκέψης και δράσης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της κοινωνικής 

ευθύνης ως ενεργών μελών σε μια συμμετοχική, πλουραλιστική, δημοκρατική κοινωνία» (Trim 2012: 23) 
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Στο δεδομένο της πολυπολιτισμικότητας η διαπολιτισμικότητα είναι το ζητούμενο (Δαμανάκης, 2018). Η 

αγωγή και εκπαίδευση με διαπολιτισμικό προσανατολισμό είναι η πιο σύγχρονη παιδαγωγική πρόταση 

στη διαχείριση των εθνοπολιτισμικών διαφοροποιήσεων που διακρίνουν άτομα και ομάδες τα οποία 

συμβιώνουν στα πλαίσια των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών (Neuner, 2012). 

Η διαπολιτισμική παιδαγωγική δεν περιορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών αλλά προωθεί ένα κοινό 

πλαίσιο αξιών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, την αλληλεγγύη, την ενίσχυση της ένταξης  (Bennett, 

Bennett, 2001) και του «Δημοκρατικού Πολιτισμού». Η αρμονική συνύπαρξη και η διαπολιτισμική 

κατανόηση είναι θέμα αγωγής και πρέπει να μαθαίνεται από όλους τους μαθητές.  Η διαπολιτισμική 

προσέγγιση πρέπει  να διαχέεται  σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία  και να μην αποτελεί  διακριτό 

μάθημα ή μία ενότητα της πολιτικής αγωγής.  

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Διαπολιτισμική προσέγγιση 

 Οι βασικές  αρχές της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής είναι η  κατανόηση, η αναγνώριση και η 

συμπερίληψη της  ετερότητας, η συνειδητοποίηση της αξίας της πολιτισμικής πολυφωνίας  και η θετική 

στάση για τους διαφορετικούς πολιτισμούς, η κατανόηση των διαφορετικών τρόπων ζωής αλλά και η 

διερεύνηση και ο εντοπισμός  των  κοινών αξιών μεταξύ των διαφορετικών ομάδων, η διαπολιτισμική 

επικοινωνία, η  αμοιβαιότητα και ο διάλογος, η αλληλεγγύη, οι ίσες ευκαιρίες και η αναγνώριση  των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Unesco, 2007). 

Ένας σημαντικός στόχος της διαπολιτισμικής προσέγγισης είναι η καταπολέμηση της προκατάληψης, 

καθώς έχει παρατηρηθεί ότι φαινόμενα αντιπαράθεσης μεταξύ των μαθητών στα σχολεία οδηγούν 

συνήθως στον στιγματισμό αυτών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό παρελθόν, λόγω των 

προκατασκευασμένων αντιλήψεων που καθορίζουν την κρίση και την συμπεριφορά των μαθητών 

(Λαμπρίδης 2004). Όταν ενεργοποιούνται στερεοτυπικές συμπεριφορές, παραβλέπονται τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου που δεν συνάδουν με τα  στερεότυπα. Αντίστοιχα, οι προκαταλήψεις 

βασίζονται σε προκατασκευασμένες στερεοτυπικές παραδοχές για την κοινωνική ομάδα στην οποία 

ανήκει το συγκεκριμένο άτομο (Δραγώνα, 2004).  

Για να αποδυναμωθεί η προκατάληψη είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ικανοτήτων ερμηνείας και 

«μετάφρασης» των διαφορετικών αντιλήψεων, κριτικής σκέψης,  ευαισθητοποίησης, καθώς όλοι μπορεί 

να αποτελέσουν αντικείμενα ρατσισμού. Για αυτό,  χρειάζεται συστηματική διδασκαλία με σκοπό την 

κατανόηση  των πηγών και των μορφών ρατσισμού και των στρατηγικών για την πρόληψη και 

αντιμετώπισή του. Ο μετασχηματισμός των στερεοτύπων είναι δυνατός με την εγγύτητα, τη συνύπαρξη 

και  την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Καίριο ρόλο παίζει η ανάπτυξη δεξιοτήτων «θετικής 

κοινωνικής συμπεριφοράς», σεβασμού των απόψεων των άλλων,  έκθεσης και υποστήριξης 

επιχειρημάτων και διερεύνησης  και επεξεργασίας των διαφορετικών πεποιθήσεων, των ικανοτήτων 

ανοχής των αντιφάσεων, απαραίτητη στην διευθέτηση αντιπαραθέσεων και στη διαχείριση των 

συγκρούσεων (Sen Gupta, 2003). Εξίσου σημαντική είναι η καλλιέργεια της αμοιβαιότητας και της 

ενσυναίσθησης, η γνωστική και συναισθηματική τοποθέτηση του «εγώ» στη θέση του άλλου, γιατί 
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επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση, τη βιωματική αποδόμηση των αναπαραστάσεων, την αλλαγή των 

στάσεων και συμπεριφορών  και την καλλιέργεια της  αλληλεγγύης (Davis, 1994).  

Η μάθηση είναι κοινωνικοπολιτισμική διαδικασία και επηρεάζεται από τη κουλτούρα  του σχολείου και 

των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, μέσα από την άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου, 

εμπλουτισμένου με τις αρχές της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν 

τις αντιλήψεις, την θετική  και εποικοδομητική ανταπόκριση των μαθητών σε κάθε μορφή ετερογένειας 

και στην ενδυνάμωση της πλουραλιστικής ταυτότητας των «άλλων» μαθητών (Γκόβαρης,2011). Εξίσου, 

κρίσιμο είναι το «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα» που αφορά τη στάση και τους λεκτικούς και μη 

λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Η συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και οι προσδοκίες τους  

για αυτούς επηρεάζουν σημαντικά την πρόοδό τους και τη θετική στάση  προς το σχολείο. Για αυτό είναι 

σημαντική η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος και η εμπλοκή στη γνωστική διαδικασία, μέσω 

του διαλόγου και της συνεργασίας όλων των μαθητών (Korthagen, 2004). 

Στο ελληνικό σχολείο  η ταυτότητα των παιδιών  με διαφορετική πολιτισμική προέλευση είναι συχνά 

«αόρατη» και αντιμετωπίζουν ζητήματα απώλειας της γλώσσας και του πολιτισμού τους. Η δημιουργία 

θετικής ταυτότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης 

(Honneth, 1992).  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει  να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και το βίωμα όλων των 

μαθητών, ώστε οι εμπειρίες τους να ενσωματώνονται κατάλληλα και να εμπλουτίζουν τις παιδαγωγικές 

πρακτικές του περιβάλλοντος μάθησης, «μοντέλο της πολιτισμικά ανταποκρινόμενης  παιδαγωγικής» 

(Neuner, 2012, Gay, 2010a). Οι μαθητές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και  θετική διάθεσή  για το 

σχολείο, όταν εκπροσωπείται το πολιτισμικό τους  «κεφάλαιο», καθώς αισθάνονται ότι μια ουσιαστική 

πτυχή της ταυτότητάς τους επικυρώνεται,  συντείνοντας  στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης τους και της 

ασφαλούς αίσθησης του εαυτού. Η  αξιοποίηση των εμπειριών των μαθητών δίνει νόημα  και 

διευκολύνει την επιβεβαίωση της ταυτότητας τους  (Marshall, 2002: 20).   

Μέσα από παιδαγωγικές πρακτικές  «αναγνώρισης»  και διαπραγμάτευσης της «ταυτότητας» των 

μαθητών, η αίθουσα διδασκαλίας μετατρέπεται σε «φόρουμ», μέσα στο οποίο οι πολιτισμικές 

ταυτότητες μπορούν να διερευνηθούν σε κλίμα «αποδοχής (Giroux, 1998). Οι μικρο-αλληλεπιδράσεις 

μέσα στην τάξη συμβάλλουν στη συν-κατασκευή εναλλακτικών ταυτοτήτων για τους μαθητές (Cummins, 

2005) και  μπορεί να προωθήσει μια νέα αίσθηση του «ανήκειν». Η ενδυνάμωση  της ταυτότητας των 

μαθητών αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο στην ακαδημαϊκή επιτυχία τους και συντελείται με την, 

από κοινού, δημιουργία της γνώσης (Cummins, 2005) και τη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα στις 

υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και  του Αναλυτικού Προγράμματος. Όπως υποστηρίζει η Κalantzis, η 

ετερότητα πρέπει να αναγνωρίζεται ως παραγωγικός πόρος για τη διεύρυνση των οριζόντων και την 

ενεργοποίηση υψηλών επιδόσεων στην εκπαίδευση (Cope, Kalantzis, 2009). Οι σχέσεις  εμπιστοσύνης 

που δημιουργούνται συμβάλλουν, στην καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας και  αντισταθμίζουν τις 

δυσκολίες προσαρμογής των μαθητών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, ενεργώντας ως 

δίαυλος ομαλής κοινωνικοποίησης (Doll et al,2009). 

 Η πρακτική αξιοποίηση της «δυναμικής της ομάδας» μέσα από  την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, τα 

σχέδια εργασίας και οι  στρατηγικές διδασκαλίας που ευνοούν την αλληλεπίδραση, με έμφαση στα κοινά 

στοιχεία της κουλτούρας των μαθητών (Dimitriadou, 2011), προσφέρει δυνατότητες αναγνώρισης του 
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άλλου ως προσώπου μέσα από την επικοινωνία και την συνεργασία. Η προώθηση της μάθησης ως 

δημοκρατικής πρακτικής  με  διερευνητικές δραστηριότητες συντείνουν στην αλληλεπίδραση των 

γνωστικών διαδικασιών της βίωσης, της νοηματοδότησης, της κριτικής πλαισίωσης - ανάλυσης και της 

μετασχηματίζουσας εφαρμογής (Lankshear, Knobel, 2011).  

 Η βιωματική μάθηση με την αξιοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού και της δραματοποίησης,  οι 

δημιουργικές δραστηριότητες, ο χορός, και το τραγούδι ως «ενσωματώσεις» του πολιτισμού παρέχουν 

ευκαιρίες για βιωματική  εξερεύνηση της ταυτότητας και συν-κατασκευή εναλλακτικών ταυτοτήτων, 

καθώς οι άνθρωποι «ζουν πολιτισμικά δεν «ζουν σε πολιτισμούς», (Moll, 2000) για την  ενίσχυση της 

αυτοεικόνας,  και την  ανάπτυξη κοινωνικών  δεξιοτήτων  που βοηθούν  στην  συμπερίληψη όλων  των 

παιδιών  (Νικολάου, 2011).  

2.2 Διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα και αναστοχασμός  

H ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας των μαθητών   εξαρτάται από τη διαπολιτισμική ικανότητα 

του εκπαιδευτικού (Bennett, Bennett,2001) και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης 

του, της ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων προς την κατανόηση και την αποδοχή των πολιτισμικών 

διαφορών, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με ανθρώπους που διαφέρουν εθνοπολιτισμικά. Η 

διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση είναι η συναισθηματική  διάσταση της διαπολιτισμικής ικανότητας και 

διακρίνεται από τη «διαπολιτισμική επίγνωση», τη γνωστική διάσταση και τη «διαπολιτισμική 

αποτελεσματικότητα» τη συμπεριφορική διάσταση της διαπολιτισμικής ικανότητας  (Chen, Starosta, 

1997, 1998, 2000). Τα δομικά στοιχεία που τη συγκροτούν είναι: η  αυτοπαρακολούθηση, η ανοικτότητα, 

η ενσυναίσθηση, η συμμετοχή στην αλληλεπίδραση, η ενεργητική ακρόαση,  η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα. 

Όπως υποστηρίζει ο Cummins οι πολιτισμικά ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί είναι προσεκτικοί, 

αφοσιωμένοι και ειλικρινείς στην επικοινωνία τους με τους μαθητές, χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης, 

σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και με 

ενθουσιασμό στην μάθηση (Cummins, 2005). Θεωρούν τη διαφορετικότητα ως μια ευκαιρία για να 

μάθουν, αντιμετωπίζουν συνειδητά τις καθημερινές προκλήσεις στην τάξη, έχουν  δημιουργικότητα και 

προπαντός επαγγελματική «αυτονομία» (Ντούσκας, 2007). Έχουν συνείδηση του ρόλου τους στην 

επιλογή εκπαιδευτικού περιεχομένου και στρατηγικών για την ενεργητική κριτική διδασκαλία και 

συνεργατική μάθηση, ώστε να αναγνωρίζονται οι δυνατότητες όλων των μαθητών και να αξιοποιείται 

δημιουργικά η παρουσία τους στην τάξη.  

  Πολλές έρευνες  αναδεικνύουν την ασυνέχεια μεταξύ  θεωρίας και διδακτικής πρακτικής των 

εκπαιδευτικών και την αδυναμία αξιοποίησης του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών (Παλαιολόγου, 

Ευαγγέλου, 2011), με αποτέλεσμα την απουσία ουσιαστικών διαπολιτισμικών εφαρμογών  στην τάξη. 

Προσπαθώντας να διερευνήσουμε αυτή την ασυνέχεια, είναι αναγκαίο να στραφούμε στις «θεωρίες» 

των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν τις πρακτικές τους, τις «θεωρίες δράσης» (Schön,D), την  πρακτική 

διάσταση των γνώσεων από τις οποίες αντλούν όταν διδάσκουν,  αλλά και τις βασικές υποθέσεις και 

θεμελιώδεις πεποιθήσεις σχετικά με την παιδαγωγική, τη γλώσσα, τον πολιτισμό κτλ. Πολλές είναι 

«ρητές» (συνειδητές) και κάποιες «θεωρίες σε χρήση»,  με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πρακτική των 

εκπαιδευτικών,  ασυνείδητες  και σιωπηρές  (Osterman, Kottkamp, 2004). Οι εκπαιδευτικοί  
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«αναπτύσσουν την προσωπική «θεωρία» τους με βάση τα βιώματά τους ως μαθητές, με την ακαδημαϊκή  

μελέτη και τη βιωματική εμπειρία επαφής και επικοινωνίας με τους μαθητές τους (Παλαιολόγου,  

Ευαγγέλου, 2011: 76-77). Οι «θεωρίες δράσης»  μεταβάλλονται δύσκολα, αλλά υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες μπορούν να  αλλάξουν  (Osterman, Kottkamp, 2004:14) μέσα από τα «κριτικά περιστατικά»  

της  αναντιστοιχίας  τους με την πραγματικότητα της τάξης (Brookfield, 1995; Tripp, 1993;). 

Τα ζητήματα της ετερότητας προσεγγίζονται αποτελεσματικότερα όταν οι  εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας 

αναστοχαστικά, προσπαθούν να αναπτύξουν κατάλληλες  πρακτικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 

μαθητών τους (Pantazi, 2017). Η αναστοχαστική πρακτική αποτελεί  σύνθεση  αναστοχασμού, 

αυτογνωσίας και κριτικής σκέψης (Finlay, 2008). Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να  διερευνήσουν  τις 

«θεωρίες» και τις  πρακτικές τους: να αποκαλύψουν  πλευρές της διδακτικής θεωρίας και πράξης  που 

είναι «σιωπηρές» και να εξετάσουν τις αξίες και τις πεποιθήσεις, τις πηγές  και τις συνέπειες τους. Μέσω 

της αναστοχαστικής διαδικασίας μπορούν να αξιολογήσουν τις επιλογές τους, να διακρίνουν τις 

προκαταλήψεις τους,   να εξελίξουν τις προσωπικές τους θεωρίες, να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι 

στο αποτέλεσμα της δουλειάς τους αλλά και τη διαδικασία που  τους οδήγησε σε αυτό, προκειμένου να 

είναι σε θέση να το βελτιώσουν (Κουλουμπαρίτση, 2018).  Επίσης μπορούν να  κατανοήσουν τις 

ιδιαίτερες γλωσσικές και πολιτισμικές ανάγκες των μαθητών τους και,  με βάση αυτή την κατανόηση, να 

δημιουργήσουν προσαρμοσμένο υλικό και δραστηριότητες.  Η αναστοχαστική προσέγγιση  εμπλέκει 

διαδικασίες ανάλυσης της διδακτική εμπειρίας και συνδέεται με τον διαφοροποιημένο σχεδιασμό  και 

επανασχεδιασμό της διδασκαλίας (Kalantzis, Cope, 2013), καθώς  δεν υπάρχουν γενικευμένες  συνταγές 

που να μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε μαθησιακό περιβάλλον. Η διαχείριση της μαθησιακής 

διαδικασίας σε ένα πολύμορφο, πολύγλωσσο και πολύ-επίπεδο πλαίσιο απαιτεί διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, που να εξελίσσεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες,  με χρήση των καθημερινών 

εμπειριών των μαθητών τους, μέσα από  μαθησιακές καταστάσεις (Γρίβα, Στάμου, 2014). Ο 

αναστοχασμός μπορεί να διενεργείται κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (reflection-in-

action), με  ενεργοποίηση του ρεπερτορίου δράσεων  όσο και στο τέλος αυτής (reflection-on-action) με 

ανάλυση,  αναδόμηση και  αναπλαισίωση» της δράσης (Schön, 1983).Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την  καθοδήγηση της πράξης  και  ως αναστοχαστικός  κύκλος ή σπείρα (Kolb, 1984). 

Ως αποτέλεσμα της  αναστοχαστικής διαδικασίας, βελτιώνεται τόσο το επίπεδο ανάληψης ευθύνης όσο 

και το επίπεδο δημιουργίας κινήτρων των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, καθώς  αναπτύσσουν βαθύτερη 

κατανόηση των χαρακτηριστικών των μαθητών τους, αναλαμβάνουν μια πιο ενεργή στάση. Το μοντέλο 

του  ενεργού,  «στοχαζόμενου εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού ερευνητή και μεταρρυθμιστή» 

(Καλαϊτζοπούλου, 2001:16-17),  είναι μία  απάντηση στο παραδοσιακό μοντέλο, στο οποίο ο 

εκπαιδευτικός θεωρείται κατά κύριο λόγο «αποδέκτης» εκπαιδευτικής πολιτικής και «καταναλωτής» 

θεωρίας, καθώς  επισημαίνει την σημασία της  προσωπικής θεωρίας και  πράξης  του, λόγω της  άμεσης 

επαφής  με την  σχολική πραγματικότητα, αλλά και τη δυνατότητα της  προσωπικής  ανάπτυξής του . 

Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο η επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών να είναι προσανατολισμένη τόσο 

στη διαπολιτισμική επάρκεια (OECD, 2010), στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα σχετικά με την 

«ετερότητα» (Κοσσυβάκη, 2003)  και στην ανάπτυξη «ανοικτής» διαπολιτισμικής ταυτότητας  αλλά και 

στην καλλιέργεια της αναστοχαστικής ικανότητας και  άρθρωσης  της «γνώσης» που αποκτούν στην τάξη,   

ανταλλαγής  της με τους συναδέλφους τους και μετασχηματιστικής δράσης (Pantazi, 2010).  
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2.3 Χαρακτήρας και περιεχόμενο της επιμόρφωσης  με στόχο τη  διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα 

και αναστοχαστικότητα   

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να διέπεται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, την 

εστίαση στις ανάγκες, την ανταλλαγή και  διαπραγμάτευση των εμπειριών, την ενεργό  συμμετοχή και 

τον κριτικό  αναστοχασμό, με σκοπό τη διεύρυνση των πλαισίων αναφοράς και των παιδαγωγικών 

πρακτικών τους,  καθώς και τις αρχές της κριτικής, πολιτιστικής και δημιουργικής προσέγγισης  

(Bazalgette,2009). Ο επιμορφωτής έχει τον ρόλο του  «διευκολυντή»  και συντονιστή (Κατσαρού, Τσάφος, 

2003),  οργανώνοντας το  μαθησιακό πλαίσιο  στο οποίο θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες. Η 

επιμόρφωση απευθύνεται:  

• στο  γνωστικό πεδίο:  έχει τη μορφή παρουσίασης και παρέχει πληροφορίες.  

• στο πεδίο των στάσεων: αποβλέπει  στην αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφορών και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων διαπολιτισμικής  ευαισθητοποίησης, με έμφαση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει  

βιωματικό χαρακτήρα και εμπεριέχει δραστηριότητες διαπολιτισμικής  επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης. 

• στις διαδικασίες κριτικού αναστοχασμού: α) κριτικής προσέγγισης  της συγκρότησης των συλλογικών 

ταυτοτήτων και του ρόλου  τους ως αξιολογικών συστημάτων, αποδόμησης της στατικής θεώρησης 

των πολιτισμικών ταυτοτήτων, και προσέγγισης της έννοιας της «υβριδικότητας» ως εκλεκτική 

επιλογή πόρων  από πολλούς πολιτισμούς  β) κριτικό στοχασμό πάνω στις πεποιθήσεις, που 

συγκροτούν το πλαίσιο αναφοράς τους, πάνω στις μαθησιακές εμπειρίες που έχουν διαμορφώσει 

αυτό το πλαίσιο  και αναθεώρησή τους  (Mezirow, 2007).  

• στη σύνδεση της θεωρίας, με άξονα την ετερότητα και την  γλωσσική πολυμορφία και της πράξης, 

την επεξεργασία της εμπειρίας και των «θεωριών σε χρήση» των εκπαιδευτικών.  

• στην  αναλυτική  εφαρμογή και επεξεργασία του αναστοχαστικού ημερολογίου, της  παρατήρησης - 

είτε ως αυτοπαρατήρηση είτε με τη βοήθεια  κριτικού φίλου- που είναι οι βασικές τεχνικές της 

αναστοχαστικής προσέγγισης. 

 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί  συζητούν και διερευνούν βιωματικά τις έννοιες  της ετερότητας, του πολιτισμού 

ως δυναμικής έννοιας, όπου τα στοιχεία που τον συγκροτούν κατασκευάζονται (και λεκτικά) και 

περιέχουν δυναμικές αλλαγής και της πολιτισμικής ταυτότητας ως διαρκούς, προσωπικά βιωμένης 

διαδικασίας και όχι ως εδραιωμένο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας.  

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί αναλύουν τις υποθέσεις τους σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας τους, 

προκειμένου να αναπτύξουν περισσότερο «μετασχηματιστικές» παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Εξετάζουν 

τις πολιτισμικές παραδοχές που φέρνουν στην τάξη, τις ενέργειες και τη συμπεριφορά τους και την 

επίδρασή τους στους μαθητές, καθώς και «στον αντίκτυπο του ευρύτερου οργανωτικού και πολιτικού 

πλαισίου» (Finlay, 2008: 6). Η «αναστοχαστική» εστίαση συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των 

υποθέσεων  και των πιθανών στερεοτύπων τους.  

Στα σεμινάρια γίνεται παρουσίαση καταστάσεων που συμβαίνουν  στις τάξεις τους και  των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και στην πλαισίωση και την αναπλαισίωσή τους  με τον συντονιστή 

να διευκολύνει την βαθύτερη κατανόηση και την περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να σκεφτούν κριτικά και 
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με πιο ανοιχτό τρόπο. Ακολουθεί εποικοδομητική συζήτηση με εξέταση  των ζητημάτων  από πολλαπλές 

οπτικές γωνίες και ένα φάσμα πιθανών λύσεων που δεν  είχαν γίνει αντιληπτές αρχικά, με την βοήθεια 

της  ομάδας, που αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο. Ενθαρρύνονται  στη χρήση της συλλογικά αποκτώμενης 

γνώσης στην τάξη: πειραματίζονται με τις νέες προσεγγίσεις, καταγράφουν τις λύσεις, αξιολογούν τα 

αποτελέσματα και στοχάζονται πάνω στην εμπειρία τους.  

Χρησιμοποιείται επίσης η «μελέτη περιπτώσεων», με τη συνδρομή έμπειρων εκπαιδευτικών στη 

διαπολιτισμική παιδαγωγική, μέσω της οποίας καταλήγουν σε βαθύτερη κατανόηση των ζητημάτων,  

«αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την  επίλυση  προβλημάτων και ενισχύουν την 

ικανότητά τους να σκέφτονται  κριτικά» (Murray-Harvey, et al, 2005: 260). Σύμφωνα με τα σχόλια των 

συμμετεχόντων: 

• «Αναλύουμε και  ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας , χτίζοντας  στη γνώση  των άλλων».  

• «Μοιραζόμαστε τις απόψεις, τις επιτυχίες , τα διλλήματα, τις αποτυχίες, τις γνώσεις  και τις 

δεξιότητες μας» .  

• «Εξετάζουμε το ίδιο θέμα  από διαφορετικές οπτικές γωνίες- που μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να 

τις φανταστούμε». 

• Η χρήση του ημερολογίου,  εκκινώντας από ένα ενδιαφέρον θέμα  ή ένα σημαντικό πρόβλημα που 

αντιμετώπισαν (κριτικό συμβάν) και την ανάλυση του  τι σημαίνει για τους ίδιους, πως σχετίζεται με 

τις προσωπικές τους θεωρίες  και τις δυνατότητες επίλυσής του, ενίσχυσε τον προσωπικό στοχασμό 

και την οργάνωση  των σκέψεών τους. 

• «Γράφουμε αμφιβολίες , απογοητεύσεις, ερωτήσεις, συναισθήματα, χαρές, ικανοποιήσεις,  

αποτελέσματα πειραματισμών, σκέψεις..»  

• « Είναι διαδικασία ανακάλυψης και αυτογνωσίας» 

 

3. Συμπεράσματα 

Η εργασία ανέδειξε τη σχέση μεταξύ του αναστοχασμού και των διαπολιτισμικών πρακτικών και το ρόλο 

της ομαδικής  επιμόρφωσης,  που δεν εξαντλείται σε θεωρητικές αναφορές, αλλά  υποστηρίζει τις 

κατάλληλες παιδαγωγικές εφαρμογές και τη βιωματική επίλυση προβλημάτων (Eurydice, 2004) με 

αλληλοϋποστήριξη των μελών της. Ο ομαδικός στοχασμός προσφέρει  ασφάλεια και ενδυνάμωση 

(Knights, 1992) και  επιτρέπει την ανταλλαγή των εμπειριών και των ιδεών και την ανάδειξη 

αποτελεσματικών πρακτικών. Η διαδικασία αυτή γεφυρώνει τη θεωρία και την πράξη.  

Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι μια σύνθετη διαδικασία, στην οποία συμβάλλει, η συνεχής 

επιμόρφωση, καθώς και η αναστοχαστική πρακτική τους. Για την υποστήριξη της ανάπτυξής τους είναι 

απαραίτητες κάποιες  βασικές προϋποθέσεις όπως  ο επαρκής  χρόνος και  η ελευθερία για πειραματισμό 

με διαφορετικές προσεγγίσεις στην τάξη και η ύπαρξη συνεργατικής σχολικής κουλτούρας. Το σχολείο 

πρέπει να διευκολύνει  την ανάπτυξη ομάδων αναστοχασμού, διαθέτοντας χρόνο και χώρο για να 

μπορούν να συναντώνται τακτικά (Pantazi, 2010). 

Η δημιουργία «κοινοτήτων μάθησης» (Wenger, 1998) παρέχει στους εκπαιδευτικούς πολύτιμες 

ευκαιρίες διερεύνησης θεωρητικών πλαισίων, κανονιστικών ζητημάτων  και παιδαγωγικών μεθόδων  και 
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να ανταλλαγής της εμπειρογνωμοσύνης τους. Η ανάπτυξη κοινοτήτων εκπαιδευτικών μπορεί να 

οργανωθεί τόσο ενδοσχολικά όσο και δια-σχολικά. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της πρακτικής αυτής 

είναι η διευκόλυνση της διατύπωσης  των πρακτικών των εκπαιδευτικών, που  επιτρέπει  την ευκολότερη 

διάχυσή τους σε περιβάλλοντα επιμόρφωσης και τη δημιουργία  συνεκτικών αφηγήσεων της ανάπτυξής 

τους, με αποτέλεσμα τη μετατόπισή τους  από «εργαλειακούς» χρήστες  σε συν-δημιουργούς 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. 
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Περίληψη  

Η κινητικότητα των λαών και η εγκατάστασή τους στη χώρα μας  δημιούργησε μια νέα δυναμική 

αντιμετώπισης πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερα γλωσσικά, πολιτισμικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα έφερε στο προσκήνιο την περίπτωση των Ρομά, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες χωρίς όμως να έχουν ενταχθεί πλήρως στο 

κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό πλαίσιο της χώρας. Το σχολείο αποτελεί σημαντικό μηχανισμό 

συμμετοχής στο μορφωτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο διατηρώντας τη δική τους 

πολιτισμική κληρονομιά.  

  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων αλλά και γενικότερης γνωστικής και κοινωνικής κουλτούρας σε ένα σχολείο με 

παιδιά αμιγώς Ρομά, έτσι ώστε η μάθηση να πραγματοποιείται μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες 

που θα συμβάλλουν στη γλωσσική, κοινωνική, γνωστική ανάπτυξη, την καλλιέργεια της φαντασίας 

και της δημιουργικότητας, αλλά και τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των 

παιδιών αυτών  και του τρόπου που προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται τον κόσμο.  

Λέξεις κλειδιά: Πολυπολιτισμικότητα, εκπαίδευση, μάθηση, κοινωνική αλληλεπίδραση.  

1. Εισαγωγή 

Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό υποσύστημα, έναν οργανωμένο θεσμό που επιτελεί 

προκαθορισμένες κοινωνικές λειτουργίες και που μαζί με την οικογένεια συναποτελούν τους δύο 

σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης. Το σχολείο προάγει και στηρίζει τη μαθητική 

ικανότητα παρέχοντας στον μαθητή γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να ενταχθεί 

στο σύστημα απασχόλησης (Ζαχαριά, 2018). Τα σχολεία που ετοιμάζουν τους μαθητές  για την 

πραγματικότητα του 21ου αιώνα θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι η πολ ιτισμική 

ετερότητα των μαθητών είναι ο κανόνας σε παγκόσμια κλίμακα, λόγω της έντονης κινητικότητας 

πληθυσμών που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες (οικονομικοί μετανάστες ή μετακινήσεις 

λόγω στρατιωτικών συγκρούσεων).  Κατά συνέπεια ο στόχος του σχολείου είναι όχι να συμβάλει 

στη μετατροπή της πολιτισμικής ετερότητας σε εκπαιδευτική ανισότητα, αλλά να αναπροσαρμόσει 

το πρόγραμμα διδασκαλίας και τις διδακτικές προσεγγίσεις αξιοποιώντας τα ταλέντα και τις 
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κλίσεις των μαθητών, καθώς και ενισχύοντας την αυτο-εικόνα τους και τη θέση τους στην ομάδα.  

Ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου φοιτούν παιδιά αμιγώς Ρομά, διαπιστώνουμε ότι και 

εδώ το κάθε παιδί διαθέτει διαφορετικές προϋποθέσεις για μάθηση, διαφορετικά ενδιαφέροντα 

και ανάγκες. Η ευελιξία του προγράμματος, αλλά και οι παιγνιώδεις δραστηριότητες που θα 

περιγραφούν, φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ενώ ταυτόχρονα 

εστιάζουν στη συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό της τάξης, στη διαμόρφωση 

θετικής στάσης και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους και κατά συνέπεια στην 

παραμονή και διαρκή φοίτηση στο σχολείο. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η αρχή της διαπολιτισμικότητας-Η περίπτωση των τσιγγάνων. 

Στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Γεωργογιάνης, 2015) η διαπολιτισμική προσέγγιση 

ορίζεται με βάση τα παρακάτω τέσσερα στοιχεία: 1) στην πλειονότητά τους οι κοινωνίες μας είναι 

πολυπολιτισμικές με τάσεις διεύρυνσης της πολυπολιτισμικότητας, 2) κάθε πολιτισμός έχει τα 

δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά, 3) η 

πολυπολιτισμικότητα αποτελεί εν δυνάμει προνόμιο και 4) για να αξιοποιηθεί το προνόμιο της 

πολυπολιτισμικότητας πρέπει να εξασφαλιστεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολιτισμούς, 

χωρίς να εξαφανίζεται η ταυτότητα του καθενός. Βασικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είναι η συνεργασία και η αρμονική και ισότιμη συμβίωση, η ανάδειξη της ετερότητας ως 

προϋπόθεση κάθε διαδικασίας μάθησης συμβάλλοντας έτσι στον απεγκλωβισμό από τις 

προκαταλήψεις (Νικολάου, 2011). Κατά συνέπεια η εκπαίδευση θα πρέπει να εξασφαλίζει 

συνθήκες στο μαθητή να αναπτύξει μια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη με 

κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, να αποκτήσει ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική 

σταθερότητα και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια.   

  Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα στα πλαίσια της Ευρώπης,  ενώ  το 1955 το 

Ελληνικό κράτος με νομοθετικό διάταγμα 3370/55 αποδίδει για πρώτη φορά την ελληνική 

ιθαγένεια σε έλληνες τσιγγάνους. Πολλοί όμως τσιγγάνοι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα 

περιβάλλονται από ένα κοινωνικό αποκλεισμό. Στον τομέα της εκπαίδευσης η σχολική φοίτηση 

επηρεάζεται τόσο από την κονωνικοοικονομική θέση των Ρομά όσο και από τον ρατσισμό και τις 

διακρίσεις που υφίστανται. Όταν ένα παιδί Ρομά εισέρχεται στο σχολικό θεσμό καλείται να 

επικοινωνήσει με άτομα πέραν του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η έκβαση της επικοινωνιακής 

αυτής διαδικασίας θα επηρεάσει άμεσα και έμμεσα διάφορες εκφάνσεις της ζωής του 

(Αλεξοπούλου & Πεντέρη 2016).  Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί Ρομά στο σχολείο 

αποδίδονται συνήθως από τους εκπαιδευτικούς σε βιολογικά χαρακτηριστικά και όχι σε κοινωνικά 

περιοριστικά χαρακτηριστικά. Δεν φτάνει μια οικογένεια να θέλει να θέλει να στείλει το παιδί της 

στο σχολείο, πρέπει και το σχολείο να είναι έτοιμο να δεχτεί παιδιά από μια μειονότη τα που 

κουβαλάει ένα έντονο στίγμα διαφορετικότητας.     Τα τελευταία χρόνια  και συγκεκριμένα για τα 

έτη 2016-18 πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ρομά», το 

οποίο στη δράση 1 περιλαμβάνει την ενίσχυση της πρόσβασης και  φοίτησης στην προσχολική 

αγωγή. Τονίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οικογενειών των παιδιών Ρομά για τη 

σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, η εξοικείωσή τους με τον πολιτισμό του σχολείου, καθώς και η 
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δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Όλα τα παραπάνω σε 

συνδυασμό (όπως θα δούμε πιο κάτω) με τη δημιουργία ενός ευχάριστου μαθησιακού κλίματος 

και με έναν εκπαιδευτικό που θα ενισχύσει τον επικοινωνιακό λόγο των παιδιών και θα 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων θα δημιουργήσουν τους υποστηρικτικούς παράγοντες για 

την πρόοδο  των παιδιών Ρομά (Μπενέκος, 2007). 

2.2. Ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού.  

Ο Myers (1992), όπως αναφέρεται στον Κυρέζη & Σιάτρα (2015) διαπίστωσε ότι το σχολείο είναι 

ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που ενσωματώνει παιδιά με διαφορετικό πολιτισμικό, 

γλωσσικό, κοινωνικό υπόβαθρο ήδη διαμορφωμένο από τις οικογένειές τους. Πολλά από τα 

παιδιά που περνούν το κατώφλι του σχολείου για πρώτη φορά αναμένεται να μιλήσουν σε μια 

άγνωστη γλώσσα, να σχετισθούν με μια μεγάλη ομάδα παιδιών της ηλικίας τους, να ασχοληθούν 

με αφηρημένα σύμβολα και γενικότερα να κάνουν πράγματα που δεν είναι μέρος της κανονικής 

τους ρουτίνας. Η ανικανότητα να αντιμετωπιστούν οι όποιες διαφορές θα καταστήσει τη νέα 

εμπειρία δύσκολη.  

  Το εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας μας αλλάζει μορφή κάτω από την επίδραση δύο βασικών 

παραγόντων: την υπογεννητικότητα του ελληνικού πληθυσμού και τη διαρκώς αυξανόμενη 

παρουσία αλλοδαπών μαθητών. Η συνύπαρξη όλων αυτών των παιδιών, αλλά και των παιδιών 

Ρομά που διαθέτουν διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, διαμορφώνει μια νέα 

πραγματικότητα με αλλαγές όπως ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, η υιοθέτηση 

του μοντέλου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η αξιοποίηση του μορφωτικού και κοινωνικού 

κεφαλαίου όλων των μαθητών, η αναθεώρηση από τον εκπαιδευτικό των ήδη διαμορφωμένων 

στάσεων και αντιλήψεων  και η εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων. Σύμφωνα με τον Banks 

(1981),  όπως αναφέρεται στη Ζαχαριά (2018) προκειμένου να διατηρηθεί ένα θετικό περιβάλλον 

στο σχολείο με διαπολιτισμικό προσανατολισμό όλες οι πτυχές του πρέπει να εξεταστούν και να 

μετασχηματιστούν συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των στάσεων των εκπαιδευτικών, 

των διδακτικών υλικών, των μεθόδων αξιολόγησης, της παροχής συμβουλών και των μορφών 

διδασκαλίας. Ο στόχος του σχολείου δε θα πρέπει να είναι η αφομοίωση και η εξάλειψη της 

πολυμορφίας αλλά η προώθηση της διατήρησης της ετερογένειας των μαθητών.  

  Οι αλλαγές στα προγράμματα είναι βασικό να συνοδεύονται από τη χρήση  ευέλικτων 

παιδοκεντρικών μεθόδων, μεθόδων που δίνουν ενεργητικό ρόλο στους μαθητές (Δημητριάδου & 

Ευσταθίου, 2008). Οι συνεργατικές μέθοδοι, τα σχέδια εργασίας, τα παιχνίδια, η δραματοποίηση, 

το παιχνίδι ρόλων συμβάλλουν ιδιαίτερα στην αλλαγή προοπτικής των μαθητών και αποτελούν 

βασική προϋπόθεση για κατανόηση, συνεννόηση και επικοινωνία μέσα και  έξω από την τάξη 

(Κεσίδου, 2014 ). Σύμφωνα με τους Banks & Tucker( 1998), όπως αναφέρεται στη Ζαχαριά (2018), 

δάσκαλος και μαθητής μαθαίνουν μαζί, μοιράζονται τον πολιτισμό τους και κατασκευάζουν νέες 

γνώσεις στην τάξη. Κατά συνέπεια ένας «καλός» εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο εκείνος που κατέχει 

επαρκώς το αντικείμενό του, αλλά και εκείνος που έχει συνείδηση  της κοινωνικής 

πραγματικότητας που τον περιβάλλει, αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις κοινωνικές αλλαγές, 

χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανόηση προβλημάτων των 
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άλλων που προκύπτουν από την κατάσταση που βιώνουν, ενώ καλλιεργεί τον αναστοχασμό των 

έως σήμερα αυτονόητων για πολλούς «κανονικοτήτων» (Κεσίδου, 2014).  

  Κάθε παιδί έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα και ανάγκες αλλά και κάθε παιδί είναι ικανό για 

μάθηση. Στην περίπτωση του σχολικού αποκλεισμού των παιδιών Ρομά ο αποκλεισμός ενισχύεται 

και από το χαμηλό κοινωνικό υπόβαθρο της οικογένειας, καθώς και τον αναλφαβητισμό των 

γονιών. Στόχος του εκπαιδευτικού δεν είναι η προώθηση των σημερινών μαθητών με πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες σε αυριανούς περιθωριοποιημένους ενήλικες αλλά η κατανόηση, η εκτίμηση, η 

αναγνώριση εναλλακτικών μορφών γλώσσας και πολιτισμού. Επιπλέον, για την ορθή διαχείριση 

της κατάστασης στα σχολεία του 21ου αιώνα, κρίνεται αναγκαία και η διαρκής επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο την επαγγελματική του 

ενδυνάμωση, και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων στο σχολείο οι οποίες με τη σειρά τους 

θα λειτουργούν επιμορφωτικά και αναστοχαστικά για τον ίδιο, έτσι ώστε να παρατηρεί την τάξη 

του και να εντοπίζει τυχόν προβλήματα στην καθημερινή του πρακτική. 

2.3. Διαμορφώνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά Ρομά σε μια σχολική τάξη. 

  Τα παιδιά Ρομά κινούνται και διαμορφώνουν τις ταυτότητές τους ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς 

και δύο γλώσσες. Μεγαλώνουν μιλώντας στο σπίτι και την κοινότητά τους τη ρομανί, ενώ στο 

πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών τους με την ευρύτερη κοινότητα μιλούν την ελληνική 

γλώσσα. Οι συνθήκες ανατροφής των Ρομά, καθώς και οι χαμηλές και μειωμένες  προσδοκίες του 

σχολείου από τα παιδιά αυτά όπως  και η ενοχοποίηση των ίδιων για τις κακές τους επιδόσεις 

οδηγούν στον αποκλεισμό των παιδιών αυτών από τη σχολική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να απαιτούν την επιτυχία από όλα τα παιδιά, καθώς όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το 

περιβάλλον τους, έχουν ετοιμότητα για μάθηση (Μυτακίδου, 2011). Το σχολείο μπορεί να 

λειτουργήσει ως ενοποιητικός μηχανισμός που θα εξασφαλίσει ποιοτική και δίκαιη εκπαίδευση 

για τα παιδιά Ρομά  προσφέροντάς τους  περισσότερες και ισότιμες ευκαιρίες συμμετοχής στη 

μαθησιακή διαδικασία, ένα πρόγραμμα που επανασχεδιάζεται διαρκώς και στηρίζεται στην 

ευελιξία και τη δημιουργικότητα (Τρέσσου & Μυτακίδου, 2015 ). Με βάση τα παραπάνω (από το 

2012 που αναλάβαμε τη συγκεκριμένη τάξη με αμιγώς πληθυσμό Ρομά) προσπαθήσαμε να 

αξιοποιήσουμε τα ταλέντα και τις κλίσεις των μικρών μαθητών, να ενισχύσουμε την αυτο-εικόνα 

τους, καθώς επίσης μέσα από το παιχνίδι και την ευελιξία του αναλυτικού προγράμματος να 

εμπλέξουμε τα παιδιά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και στη μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης 

και συνεργασίας,  όχι μόνο μεταξύ τους σαν ομάδα, αλλά και με τους γονείς  και τα  άλλα σχολ εία.  
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Εικόνα 1.Τα παιδιά γνωρίζουν τον  εαυτό τους  και το σώμα τους  μέσα από το παιχνίδι του καθρέφτη.  

 

 

Εικόνα 2. Δραστηριότητες στο χώρο. 
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Εικόνα 3. Αναπαράσταση Ελληνοϊταλικού πολέμου. 

 

 

Εικόνα 4 .Τοποθετώ τα μέρη του σώματος στο σωστό σημείο. 
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Εικόνα 5. Ζωγραφίζοντας το ‘’Φεγγαροσκεπαστή΄  

 

 

Εικόνα 6. Ακολουθώντας τις γραμμές!  

 

Εικόνα 7. Οι γονείς συμμετέχουν στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή. 
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‘Ολες οι δραστηριότητες διαμορφώνονται μαζί με τα παιδιά,  για τα παιδιά, ενώ μέσω  του 

ελεύθερου  παιχνιδιού, της μουσικής, της ζωγραφικής, της πληροφορικής, του παραμυθιού, αλλά 

και του παιγνιώδους τρόπου προσέγγισης γραμμάτων και αριθμών   τα παιδιά  απολαμβάνουν την 

κάθε μέρα, ενισχύουν τη μάθηση, συνεργάζονται, ενώ παράλληλα συμμετέχουν ομαδικά σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα. Χρησιμοποιώντας το σώμα και αξιοποιώντας όλα τα υλικά, τα 

αντικείμενα και τους χώρους του νηπιαγωγείου, εμπλέκουμε τα παιδιά σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα με τρόπο που να έχει νόημα για τα ίδια.  

 

 

Εικόνα 8. Το Π φτιαγμένο με το σώμα των παιδιών 

 

3. Συμπεράσματα. 

Για να εξασφαλιστούν στα παιδιά Ρομά περισσότερες και ισότιμες ευκαιρίες συμμετοχής στη 

μαθησιακή διαδικασία χρειάζεται ένα  υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον  με έμφαση στις 

διαπολιτισμικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές όλων 

όσων συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, καθώς και έμφαση στη  χρήση εναλλακτικών 

μαθησιακών  μεθόδων και κυρίως στο παιχνίδι, προκειμένου το μάθημα να γίνει πιο ενδιαφέρον 

και ευχάριστο και να συμβάλλει με τη σειρά του στη βελτίωση των εμπειριών των παιδιών Ρομά 

κατά την παραμονή τους στο σχολείο, αλλά και τη γενικότερη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με 

συνομηλίκους.  
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Περίληψη  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ο.Η.Ε., παγκοσμίως, 70,8 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκτός 

των συνόρων καταγωγής τους, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο κόσμος μαστίζεται από βίαιες 

συγκρούσεις για θρησκευτικούς, πολιτικούς και κοινωνικο-οικονομικούς λόγους.  

Kατά τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR), η Ελλάδα 

κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων αιτήσεων για παροχή ασύλου και αποτελεί, πλέον, χώρα 

προορισμού. Ο προβληματισμός για τους τρόπους ένταξης των παιδιών προσφύγων στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται εντονότερος. Μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης σύγχρονων 

θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων, η σχολική ηγεσία διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο 

στην προετοιμασία του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε να είναι ομαλή η ενσωμάτωση των 

προσφυγόπουλων σε αυτό. Για το λόγο αυτό, σκοπός της εργασίας είναι να αποδείξει ότι, όταν οι 

διευθυντές σχολείων ασκούν σχολική ηγεσία κοινωνικής δικαιοσύνης, προάγουν ένα προσβάσιμο 

και φιλικό περιβάλλον ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών.τριών με διαφορετική φυλετική, 

κοινωνικοοικονομική, θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα. 

 

Λέξεις κλειδιά: πρόσφυγες, σχολική ένταξη, σχολική ηγεσία κοινωνικής δικαιοσύνης  

1. Εισαγωγή 

Όπως φαίνεται στη σύγχρονη κοινωνία, παγκοσμίως, οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις 

σηματοδοτούν τη μετάβαση από τη βιομηχανική κοινωνία στη νέα οικονομία, έχοντας ως 

επίπτωση τις μεταναστευτικές μετακινήσεις πληθυσμών (Στυλιανίδης & Πασιαρδής, 2006 ∙ 

Καλοφορίδης, 2014).  

Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χώρες υποδοχής προσφύγων / μεταναστών, λόγω 

της ιδιαίτερης γεωφυσικής της κατάστασης (Βγενόπουλος, 1998). Στη σύγχρονη ιστορία της η χώρα 

μας, κατά τον 20ο και 21ο αιώνα, έχει διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο αναφορικά με το 

μεταναστευτικό κίνημα και την εισδοχή και φιλοξενία προσφύγων / μεταναστών, εξαιτίας 

σημαντικών εμπόλεμων βίαιων συγκρούσεων και πολιτικών εξελίξεων, όπως: η μικρασιατική 

καταστροφή, οι εμφύλιοι πόλεμοι σε χώρες της Αφρικής, οι πολιτικοοικονομική κρίση στην 

Αλβανία και η διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Ε.Σ.Σ.Δ.. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, 

ο κόσμος μαστίζεται από βιαιότητα με αποκορύφωμα τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία τα τελευταία 
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έντεκα χρόνια, εξαιτίας του οποίου αυξήθηκαν σημαντικά οι προσφυγικές ροές στις χώρες της 

Ευρώπης με επίκεντρο την Ελλάδα.  

Όπως επισημαίνει ο Gundara (2000), όταν ένα κράτος εκτίθεται σε εξωτερικές επιρροές, υπάρχει 

κίνδυνος υπονόμευσης της εδαφικής οντότητας, της εθνικής κυριαρχίας και του πολιτισμού ως 

στοιχείων που διασφαλίζουν τη σταθερότητά του. Ως εκ τούτου, η απορρέουσα μεταβολή της 

σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού καθιστά αναγκαία τη θεωρητική και εμπειρική διαχείριση 

των τρόπων, δια μέσω των οποίων η εκπαιδευτική διαχείριση του πολιτισμικού πλουραλισμού 

δύναται να συμβάλει στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής (Faas, 2008).  

Υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικότητας, η ετερότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υπαρκτή, 

διαχρονική κατάσταση, που απαιτεί τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού 

πλαισίου, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από την αποδοχή και το σεβασμό της ιδιαιτερότητας και της 

διαφορετικότητας, τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας και την παροχή ίσων 

ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2009). Καθώς, έρευνες δείχνουν ότι 

σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, η κοινωνική και πολιτική κατάσταση φαίνονται να επηρεάζουν τον  

τρόπο με τον οποίο οι σχολικοί ηγέτες αντιλαμβάνονται τα ζητήματα της δικαιοσύνης και της 

διαπολιτισμικότητας (Dimmock & Walker, 2005 ∙ Pitre, 2014), οι σχολικοί διευθυντές καλούνται να 

προάγουν ένα περιβάλλον φιλικό ως προς την πρόσβαση και συμπερίληψη των μαθητών/τριών 

με διαφορετική φυλετική, κοινωνικοοικονομική, θρησκευτική, πολιτισμική ταυτότητα. Η σχολική 

ηγεσία σε διαπολιτισμικές κοινωνίες συνδέεται με την ηγεσία κοινωνικής δικαιοσύνης (social 

justice leadership), διότι οι προβληματισμοί, αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, 

είναι στο επίκεντρο αυτών των κοινωνιών (Zembylas & Iasonos, 2010:11).  

Η παρούσα εργασία θα διατυπώσει μια, βιβλιογραφικά, τεκμηριωμένη επισκόπηση του όρου: 

«κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση», ώστε να προσεγγιστούν οι παράμετροι που ορίζουν την 

έννοια της «εκπαιδευτικής ηγεσίας κοινωνικής δικαιοσύνης», ενώ στο τελείωμά της θα αποδείξει 

τη σύνδεσή της με την ένταξη των μαθητών προσφύγων στο ελληνικό σχολείο.  

2. Oρισμός της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση 

Η UNESCO (2015) επισημαίνει ότι η συντήρηση και η ενίσχυση της αξιοπρέπειας, της ικανότητας 

και της καλής διαβίωσης του ανθρώπου, σε σχέση με τους άλλους και με τη φύση, θα πρέπει να 

αποτελούν τον πρωταρχικό σκοπό της εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα.  Ως εκ τούτου, ο χώρος της 

εκπαίδευσης, ως πρότυπο θεμελίωσης των υποκειμένων στις διαδικασίες κοινωνικής και 

πολιτιστικής τους συμπερίληψης, κατέχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων 

αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας ως βασικών γνωρισμάτων του 

κοινωνικού γίγνεσθαι (Νικολάου, 2011).  

Η διαπολιτισμικότητα, αναφορικά με την ετερότητα ως υπαρκτή, διαχρονική κατάσταση, συντελεί 

στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σκηνικού, το οποίο προσδιορίζεται από την αποδοχή και το 

σεβασμό της ιδιαιτερότητας του άλλου, τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών επικοινωνίας 

και την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2009). 

Ακολούθως, στο πλαίσιο προσφοράς σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης, προσαρμοσμένων στις 
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νέες πολυπολιτισμικές κοινωνικές ανάγκες, η κοινωνική δικαιοσύνη προσδιορίζεται 

ποικιλοτρόπως δια μέσου πληθώρας άλλων συναφών εννοιών, όπως: η ισοκατανομή πόρων, η 

ισότητα πρόσβασης, οι ίσες ευκαιρίες ένταξης και ανάπτυξης (Νάστος, 2011). Η έννοια της 

κοινωνικής δικαιοσύνης μεταβάλλεται και επεκτείνεται συνεχώς, ανάλογα με τις επικείμενες 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές αλλαγές, ενώ συνδέεται στενά με την έννοια της δημοκρατίας 

και η όποια απουσία της προσδιορίζεται ως ανισότητα, περιθωριοποίηση και αποκλεισμός 

(Koutselini, 2008 ∙ Τσουκαλάς, 2010).  

Όπως επισημαίνουν οι  Larson και Murtadha (2001), οι θεσμοί καθρεφτίζουν την ίδια την κοινωνία, 

επομένως, θέτοντας το θεσμό του σχολείου στο επίκεντρο της συζήτησης, η αναγνώριση της 

διαφορετικότητας και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αντιμετώπισή της 

αποτελούν ζητήματα πρωτεύουσας σημασίας, ειδικά σε κοινωνίες που διέπονται από έντονα 

πολυπολιτισμικά στοιχεία, όπως η ελληνική. Το σχολείο ως ένα ανοικτό σύστημα, που 

αλληλεπιδρά με το κοινωνικό περιβάλλον και προσδιορίζεται από αυτό, καλείται να συνεισφέρει  

στο μέγιστο βαθμό στην πρόοδο των λιγότερων προνομιούχων μαθητών/τριών του, προάγοντας 

την δικαιοσύνη, την ίση μεταχείριση και πρόσβαση στη γνώση. Ως εκ τούτου, οι Dantley και Tilman 

(2010), τονίζουν την ποικιλομορφία του ορισμού της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από τις εξής 

δύο παραμέτρους: α) η κοινωνική δικαιοσύνη αφορά την αναγνώριση της πολυπλοκότητας των 

περιβαλλόντων, που διέπουν την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική ηγεσία, απαιτώντας  την 

αποδόμηση των πολιτικών, ιστορικών και κοινωνικο-οικονομικών πραγματικοτήτων, ώστε να 

αποκαλυφθούν οι πραγματικοί τρόποι με τους οποίους τα σχολεία αντιμετωπίζουν συνθήκες 

διαφορετικότητας και ανισοτήτων και β)  στους διάφορους ορισμούς της, η κοινωνική δικαιοσύνη 

συμβαδίζει με την έννοια της δημοκρατίας, καθώς εκεί ενυπάρχει η ευφορία των πολλαπλών 

φωνών και ταυτοτήτων.  

3. Σχολική ηγεσία κοινωνικής δικαιοσύνης: Αναγκαιότητα εφαρμογής της στα πολυπολιτισμικά 

μαθητικά περιβάλλοντα  

Τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός ότι στο πεδίο της εκπαιδευτικής ηγεσίας έχει αναπτυχθεί μια, 

ολοένα, διευρυνόμενη γνωστική περιοχή, αναφορικά με τα θέματα της ισότητας και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης (Bogotch, 2002 ∙ Brown, 2004). 

Δυστυχώς, αυτό που παρατηρείται, μέσα από την επισκόπηση σχετικής ερευνητικής 

βιβλιογραφίας, είναι ότι λίγοι σχολικοί ηγέτες έχουν την γνώση και τα προσόντα να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία (Mc Kenzie, Christman, Hernandez, 

Fierro & Dantley, 2008 ∙ Zembylas & Iasonos, 2016). Με την παραπάνω διαπίστωση συμφωνεί και 

ο Βασιλάκης (2014), ο οποίος στην έρευνά του, παραθέτοντας και τα σχετικά παραδείγματα,  

επισημαίνει ότι τα παραδείγματα ρατσισμού στην εκπαίδευση (και όχι μόνο) είναι πάρα πολλά 

και, δυστυχώς, αποτελούν μια σύγχρονη πραγματικότητα, παρόλο που έχουν ψηφιστεί πολλοί 

νόμοι και διατάξεις, προκειμένου να εξαλειφθούν. Όπως επισημαίνουν οι Bustamante, Nelson και 

Onwuegbuzie (2009) ο φυλετικός ρατσισμός μπορεί να παραληφθεί και να μην διερευνηθεί, εάν 

δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς πολλοί νέοι σχολικοί ηγέτες υπολείπονται προσόντων ως προς 

το πεδίο αυτό. Η εννοιολογική έρευνα προτείνει ότι ο προσανατολισμός της κοινωνικής 

δικαιοσύνης  προς την εκπαιδευτική ηγετική πρακτική ενισχύει την κατανόηση του «πώς 
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θεσμοθετημένες θεωρίες, νόρμες και πρακτικές στα σχολεία και στην κοινωνία οδηγούν σε 

κοινωνικοοικονομικές και εκπαιδευτικές ανισότητες» (Dantley & Tilman, 2010:17). Οι μελετητές 

της κοινωνικής δικαιοσύνης συμφωνούν ότι η ηγετική πρακτική, που ενημερώνεται από αυτήν την 

κατανόηση, θα επιτρέψει στους ηγέτες να προσφέρουν ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση στη 

γνώση σε παραδοσιακά περιθωριοποιημένους μαθητές, αποσυναρμολογώντας, έτσι, μακρόχρονα 

πρότυπα που απονέμουν προνόμια σε ορισμένους μαθητές σε βάρος των άλλων (Brooks, Jean 

Marie, Normore & Hodgins, 2007).  

Επομένως, οι διευθυντές σχολείων, που εφαρμόζουν σχολική ηγεσία κοινωνικής δικαιοσύνης 

έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και δεσμεύονται ότι θα ακολουθήσουν τακτικές, 

πρακτικές και κοινωνικοοικονομικές – εκπαιδευτικές πολιτικές, που προάγουν ευκαιρίες για όλα 

τα παιδιά, ιδιαίτερα για εκείνα που στο παρελθόν έχουν περιθωριοποιηθεί (Karpinski & Lugg, 

2006).  

4. Η πολυπολιτισμική ελληνική κοινωνία και το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της έντ αξης των 

προσφύγων στα ελληνικά σχολεία  

Ακόμη και σήμερα, ο κόσμος μαστίζεται από βίαιες εμφύλιες συγκρούσεις για θρησκευτικούς, 

πολιτικούς και κοινωνικοοικονομικούς λόγους, όπως π.χ. ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, τα 

τελευταία πέντε χρόνια, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική μετακίνηση μεγάλων 

πληθυσμών, για λόγους επιβίωσης, οι οποίοι αποτελούνται σε ένα μεγάλο μέρος τους από παιδιά 

και μάλιστα πολλά από αυτά ασυνόδευτα.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, υπάρχουν 70,8 εκατομμύρια 

αναγκαστικά εκτοπισμένοι άνθρωποι, παγκοσμίως, ενώ 25,9 εκατομμύρια από αυτούς είναι 

πρόσφυγες και 3,5 εκατομμύρια οι αιτούντες άσυλο (UNHCR, 2019). Οι λόγοι αυτής της έξαρσης 

μεταναστευτικής κίνησης αφορούν, κυρίως, οικονομικές διαφορές ανάμεσα στις αναπτυγμένες 

και αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και βίαιες εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις και ένοπλες 

συρράξεις ανά τον κόσμο. Η Υ.Α. τονίζει ότι ο αριθμός των παιδιών προσφύγων φτάνουν σχεδόν 

το μισό του συνολικού πληθυσμού των προσφύγων, ενώ επισημαίνει ότι από τα 7,1 εκατομμύρια 

παιδιά πρόσφυγες σχολικής ηλικίας, τα 3,7 εκατομμύρια – περισσότερα από τα μισά – δεν 

πηγαίνουν σχολείο (UNHCR, 2019). Συγκεκριμένα, η Υ.Α. επισημαίνει ότι τρία στα τέσσερα παιδιά 

πρόσφυγες σχολικής ηλικίας, από τα 4.656 που βρίσκονται στα κέντρα υποδοχής των ελληνικών 

νησιών, δεν φοιτούν στο σχολείο. (UNHCR, 2019). 

Ο κόσμος αλλάζει, η εκπαίδευση πρέπει, επίσης, να αλλάξει, καθώς οι κοινωνίες, παντού, 

υποβάλλονται σε βαθύ μετασχηματισμό, απαιτώντας νέες μορφές εκπαίδευσης που να  υιοθετούν 

τις ικανότητες, τις οποίες οι κοινωνίες και οι οικονομίες χρειάζονται σήμερα και αύριο (UNESCO, 

2015: 58). Ο χώρος της εκπαίδευσης, ως πρότυπο θεμελίωσης των υποκειμένων στις διαδικασίες 

κοινωνικής και πολιτιστικής τους συμπερίληψης, κατέχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 

προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας ως βασικών 

γνωρισμάτων του κοινωνικού γίγνεσθαι (Νικολάου, 2011). Η απαρχή της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα έγινε, ουσιαστικά, τη δεκαετία του 1990, με το Ν. 2413/1996. Το ζήτημα 

της ισότητας των ευκαιριών, της ομαλής εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των μαθητών με 
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διαφορετικό εθνικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο, αποτελεί βασικό στόχο της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των προσφυγικών 

ροών στην Ελλάδα, κυρίως λόγω του Συριακού εμφυλίου πολέμου, το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων προχώρησε στο σχεδιασμό ενεργειών για την υποστήριξη, τη φροντίδα και την 

εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, που βρίσκονται στη χώρα μας. Έλαβε υπόψη τη Διεθνή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Ελληνική Δη μοκρατία κύρωσε με το Ν. 

2101/1992 και ιδιαίτερα τα άρθρα 22, 28,29,30, που αφορούν σε θέματα των παιδιών – 

προσφύγων και της εκπαίδευσής τους.  

    Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η σχολική ηγεσία είναι αναγκαίο να στραφεί προς εκπαιδευτικές 

πρακτικές κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου να ενταχθούν τα προσφυγόπουλα, όσο το 

δυνατόν ομαλότερα, στις σχολικές δομές της Ελλάδας και, ως εκ τούτου, η Ελληνική Πολιτεία 

εστιάζει προς αυτήν την κατεύθυνση, δημιουργώντας το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, 

όπως αναφέρει στο παράρτημά της  η ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας (2019), 

σύμφωνα με την τελευταία Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων (αρ. Δ11/οικ. 60207/2717/ΦΕΚ 4924β΄/31-12-2019), με θέμα: «Ημιαυτόνομη 

διαβίωση ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα», ο 

κοινωνικός λειτουργός σε συνεργασία με τον επίτροπο θα πρέπει να λάβει άμεσα κάθε δυνατό 

μέτρο για την πρόσβαση του κάθε ανηλίκου στη δημόσια εκπαίδευση ή για τη συνέχιση της 

φοίτησης, σε περίπτωση που ο ανήλικος ήταν ήδη εγγεγραμμένος στην τυπική εκπαίδευση ή 

κατάρτιση  (e-νομοθεσία.gr, 2019). Άλλωστε, όπως επισημαίνει  το άρθρο 51 του Ν. 

4636/2019/ΦΕΚ 169/Α΄/1-11-2019 (σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ/29-06-2013 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι ανήλικοι αιτούντες άσυλο και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων κατά 

την παραμονή τους στην Ελλάδα, υποχρεούνται να εντάσσονται σε μονάδες παροχής 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ 

η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης προβλέπει τις ίδιες κυρώσεις, που προβλέπονται και για τους 

Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα, δε, με την Υ.Α. 2099/ΓΔ4/ΦΕΚ 208, τ.β’/3-2-2020, απλουστεύονται 

οι διαδικασίες εγγραφής των παιδιών προσφύγων στα σχολεία, δίνοντας τη δυνατότητα εγγραφής 

τους και με ελλιπή δικαιολογητικά.  

5. Παραδείγματα εφαρμογής  σχολικής ηγεσίας κοινωνικής δικαιοσύνης για την ένταξη των 

προσφύγων μαθητών/τριών στα σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω θεσμικές ενέργειες και δεδομένης της αναγκαιότητας για την 

ομαλή ένταξη των προσφύγων παιδιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, η εφαρμογή της σχολικής 

ηγεσίας κοινωνικής δικαιοσύνης παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες προς αυτήν την κατεύθυνση, 

καθώς αναπτύσσει μια κοινή κουλτούρα, η οποία διαπερνάται από τις αξίες της δημοκρατίας και 

της φροντίδας των μαθητών/τριών, που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες.  

Οι σχολικοί ηγέτες, που ενστερνίζονται την κοινωνική δικαιοσύνη ενοχλούνται, όταν προκύπτουν 

συνθήκες ανισότητας για τα παιδιά που έχουν διαφορετική πολιτισμική και εθνική ταυτότητα. 

Υιοθετώντας «μετασχηματιστικό στυλ» σχολικής ηγεσίας (Πασιαρδής, 2004) με συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, μπορούν να 

αναπτυχθούν συνεργασίες με φορείς σχετικούς με το αντικείμενο (Ελληνική Ύπατη Αρμοστεία, 
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Δημοτικά Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών/Προσφύγων, κτλ.), ώστε να οργανωθούν εκδηλώσεις 

ενημερωτικές προς την κοινότητα στο χώρο του σχολείου. Ο Perotti (1994), άλλωστε, από πολύ 

νωρίς είχε τονίσει τη σημασία της εμπλοκής και συνεργασίας θεσμών, φορέων, οργανισμών, των 

γονέων/κηδεμόνων, ακόμα και των μέσων ενημέρωσης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Την παραπάνω επισήμανση του Perotti οι σχολικοί ηγέτες κοινωνικής δικαιοσύνης την λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη, «ανοίγοντας» το σχολείο τους προς την τοπική κοινωνία και τους φορείς, 

ενισχύοντας θετικά τις  διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ όλων των παιδιών και των οικογενειών 

τους, δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας και αμοιβαίας αποδοχής. Με αυτή τη λογική θα 

μπορούσαν να οργανωθούν ανοικτές προς την τοπική κοινωνία σχολικές εκδηλώσεις γνωριμίας με 

τα ήθη και έθιμα των μαθητών/τριών προσφύγων και των οικογενειών τους. Σε συνεργασία με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό οι σχολικοί ηγέτες κοινωνικής δικαιοσύνης σχεδιάζουν και εφαρμόζουν 

καινοτόμα προγράμματα, που άπτονται σε σύγχρονες πρακτικές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικό και προσβάσιμο μαθησιακό περιβάλλον για  τους 

πρόσφυγες μαθητές/τριες, που έχουν ελλείψεις στην ελληνική γλώσσα.(πχ ενίσχυση των σχολικών 

βιβλιοθηκών με βιβλία από τις χώρες των προσφύγων, οργάνωση απογευματινών μαθημάτων 

ελλημικής γλώσσας για τις οικογένειες των προσφύγων μαθητών σε συνεργασία των Συλλόγων 

Διδασκόντων με φορείς, Μ.Κ.Ο. και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, κ.ά.).   

6. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τους De Mathew και Μawhinney (2014), η αποτελεσματική και χωρίς φραγμούς 

εκπαίδευση για όλους τους μαθητές/τριες αποτελεί το βασικότερο χαρακτηριστικό της σχολικής 

ηγεσίας κοινωνικής δικαιοσύνης, διότι το διαδεδομένο σύστημα διαχωρισμού έχει δημιουργήσει  

άνισα αποτελέσματα για τις περιθωριοποιημένες ομάδες. Άλλωστε, σύμφωνα και με τα 

παραπάνω, η πρακτική της σχολικής ηγεσίας κοινωνικής δικαιοσύνης ξεκινά με την ικανότητα 

ανίχνευσης συνθηκών ανισότητας στο σχολικό περιβάλλον. Ο διάλογος και η κριτική συνείδηση 

είναι, επίσης, βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως επισημαίνει η 

Furman (2012).  

Καθώς η σύγχρονη ελληνική κοινωνία ενέχει πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά και οι εισροές 

προσφύγων και μεταναστών μεταβάλλονται με αύξουσα μορφή, όπως έδειξαν τα παραπάνω 

στατιστικά στοιχεία του Ο.Η.Ε., κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή πρακτικών ηγεσίας κοινωνικής 

δικαιοσύνης από τους/τις σχολικούς ηγέτες, ώστε να προαχθεί η ομαλή πρόσβαση και  

ενσωμάτωση των εθνικών μειονοτήτων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Για το λόγο αυτό, θα 

πρέπει να οργανωθούν επιμορφωτικά προγράμματα στελεχών εκπαίδευσης με κεντρικό άξονα την 

προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η ελληνική κοινωνία 

αποτελεί μία μορφή «παραδοσιακής κοινωνίας», όπου η  αφοσίωση στην τοπική κοινότητα, την 

οικογένεια και την φυλετική κατάσταση παίζει σημαντικότατο ρόλο και αποτελεί κυρίαρχο μέρος 

της «παραδοσιακής κουλτούρας».  

Ως εκ τούτου, ο/η ασκών/ούσα ηγεσία κοινωνικής δικαιοσύνης, με δεδομένη την κριτική 

συνείδηση που έχει διαμορφώσει, μπορεί να ανιχνεύσει συνθήκες ανισότητας και να εφαρμόσει 

τον σχεδιασμό ανάλογων στρατηγικών μέτρων για την εξάλειψή τους και την ομαλή ένταξη των 
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προσφύγων μαθητών/τριών στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η 

οργάνωση και εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων σε στελέχη εκπαίδευσης πάνω σε 

θέματα διαπολιτισμικού περιεχομένου και κοινωνικής δικαιοσύνης. 
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Περίληψη 

Η επιχειρηματικότητα προσδιορίζεται από μία σειρά βασικών παραγόντων που την επηρεάζουν άλλοτε 

θετικά και άλλοτε αρνητικά, όπως για παράδειγμα, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία και 

άλλοι γενικότεροι παράγοντες όπως, οικονομικοί, κοινωνιολογικοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς 

και παράγοντες κουλτούρας ή πολιτισμικοί παράγοντες. Συνεπώς, η πολυπολιτισμικότητα στο πλαίσιο 

της σχολικής μονάδας, ως παράγοντας κουλτούρας, αποτελεί μία πρόκληση όταν συνδυαστεί με την 

επιχειρηματικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται σε πιο πρόσφατη έρευνα (Rakunsen, 2014, ΙΤΕΑ, 2020) γιατί 

δύναται να εμπλουτίσει τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων με τα οποία σχετίζεται, δηλαδή της 

Οικονομίας και της Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης θα αναλυθεί η διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας στο μάθημα της Οικονομίας και της Τεχνολογίας Γυμνασίου όσον αφορά τους 

στόχους, το περιεχόμενο, τα διδακτικά μέσα, τις μαθησιακές δραστηριότητες και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης καθώς και το πώς τα ανωτέρω συνδυάζονται και διευρύνονται σε πολυπολιτισμικά σχολικά 

περιβάλλοντα. Συνεπώς, στο πολυπολιτισμικό σχολείο αναμένουμε ότι οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικότητας, αφού κατανοήσουν την έννοια και τις διαστάσεις της (μάθημα Οικονομίας) θα 

συμμετάσχουν ενεργά ως σχεδιαστές επιχειρήσεων (μάθημα Τεχνολογίας) και θα ολοκληρώσουν τη 

σπουδή τους διατυπώνοντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο (μάθημα Οικονομίας και Τεχνολογίας) στο 

πλαίσιο μιας διαλεκτικής ανάμεσα στη γνώση, τις δεξιότητες και τις διαστάσεις, προκειμένου να θέσει 

τις βάσεις για ένα αληθινό πνεύμα επιχειρηματικότητα στο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης.  

 

Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματική  και τεχνολογική  εκπαίδευση, πολυπολιτισμικότητα. 

 

1. Εισαγωγή 

Η καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα μέσα από την αγαστή 

συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων, - δηλαδή των ειδικοτήτων ΠΕ80 Οικονομίας και ΠΕ84 

Τεχνολόγων - αποτελεί το ζητούμενο του παρόντος άρθρου. Η Οικονομική Επιστήμη από τη μία πλευρά 

έστω και αργά άρχισε να ασχολείται με τις δυνατότητες και τα προβλήματα όχι του απλού ''μηχανιστικού 

παραγωγού'', αλλά του ατόμου – επιχειρηματία και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ανάγκη συστηματικής 

εκπαίδευσης των μαθητών/τριών ήδη από τη βασική εκπαίδευση ώστε η χώρα μας να αρχίσει να 

mailto:makridemetra@gmail.com
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ωφελείται περισσότερο από το ''ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο''. Δυστυχώς όμως, προς το παρόν η 

οικονομική εκπαίδευση βρίσκεται ιδιαίτερα περιορισμένη σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος χωρίς 

να δύναται να εκπαιδεύσει επαρκώς τις επερχόμενες γενεές. Η Τεχνολογία από την άλλη, μάθημα με 

πολλές προεκτάσεις και με σύγχρονο τρόπο προσέγγισης της διδακτέας ύλης δίνοντας πρωτοβουλίες στο 

μαθητή/τρια να επιλέξει ο ίδιος/α το θέμα του, έχει ήδη συμπεριλάβει στην ύλη της τη βιομηχανική 

παραγωγή, τους χώρους εργασίας και παραγωγής και άλλα παρεμφερή θέματα στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα της Β Γυμνασίου.  Συνεπώς, η πρωτοτυπία του παρόντος άρθρου συνίσταται στο ότι 

προσπαθεί να καταδείξει την αναγκαιότητα των δύο μαθημάτων τόσο ως αυτόνομα μαθήματα όσο και 

ως συμπληρωματικά συγκοινωνούντα στο «Επιχειρείν» και στην Επιχειρηματικότα, ιδιαίτερα μάλιστα σε 

πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης. Αποκλειστικός στόχος του άρθρου είναι οι εκπαιδευτικοί να 

συνειδητοποιήσουν περισσότερο τον ενεργό ρόλο τους στην οικονομία, και να αντιληφθούν την ανάγκη 

ενσωμάτωσης του ρόλου αυτού σε θέματα επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

2. Πολιτισμικότητα, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επιχειρείν  

 Ο όρος πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism) σε μια σχολική σχολική μονάδα δηλώνει 

τη συνύπαρξη μαθητών/τριών με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, που αν και διατηρούν παράλληλα 

τις διακριτές διαφορές τους μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης και 

αλληλενέργεια στο σχολικό πλαίσιο και όχι μόνο. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας η πολυπολιτισμικότητα 

παραπέμπει στην αμοιβαία αποδοχή, στο σεβασμό, στο κλίμα διαλόγου, επικοινωνίας και στην 

προαγωγή δημοκρατικών αξιών. Συνεπώς, η πολυπολιτισμική εκπαίδευση προσδίδει ιδιαίτερη αξία στη 

διαφορετικότητα και στις θετικές προοπτικές της πολιτισμικής ποικιλότητας.  

 

Εικόνα 1. Η πολιτισμικότητα ως μοχλός διαμόρφωσης του σχολικού περιβάλλοντος  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δηλώνει την ύπαρξη μιας διαλεκτικής σχέσης, μιας δυναμικής διαδικασίας 

αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών με διαφορετικά πολιτισμικά 

υπόβαθρα. Πρακτικά, εάν ο/η κάθε μαθητής/τρια σε μία τάξη δεν αναγνωρίσει τον/της διαφορετικό/η 

συμμαθητή/τρια μου στην αυθεντικότητά του/της, τελικά αυτός/η ο/η μαθητής/τρια θα αντιμετωπίσει 

δυσκολίες στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του/της και δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει ουσιαστικά 

στην κοινωνία και τους κοινωνικούς θεσμούς. H επίγνωση των αξιών και της συμπεριφοράς μας ως 

προϊόν του δικού μας πολιτισμού, όπως διατείνεται από τον Vygotsky και η ικανότητα αλληλεπίδρασης 

με άλλους μαθητές/τριες που έχουν διαφορετικές αξίες, σκέψεις και συμπεριφορές μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα γόνιμη σε θέματα διδακτικής της επιχειρηματικότητας.  
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Η διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση «αποσκοπεί στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και στην ενδυνάμωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών. Θα προωθεί την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα 

έθνη/εθνικότητες, τις φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες και θα υποστηρίζει/προωθεί τις 

δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.» (Unesco guidelines on intercultural 

education, 2006, σ. 7). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει διάφορα επίπεδα:  

 

Εικόνα 2. Επίπεδα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Από τα ανωτέρω απορρέει ως επιμέρους στόχος ο προβληματισμός προκειμένου σε θέματα 

επιχειρηματικότητας να οδηγηθούμε από το μικροεπίπεδο του σχολείου στο μακροεπίπεδο του κράτους 

προκειμένου να διαμορφωθούν πολιτικές σε εθνικό επίπεδο.  

3. Επιχειρηματικότητα  

Η επιχειρηματικότητα καλύπτει δραστηριότητές που συμβάλλουν στη δημιουργία και στην ανάπτυξη 

μιας επιχείρησης, κύρια συνέπεια της οποίας είναι η δημιουργία αξίας (πλούτος, απασχόληση). Η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να εκλάβει και άλλες μορφές μη κερδοσκοπικές όπως για π.χ. κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. Οι μορφές της επιχειρηματικότητας ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο οργάνωσης 

που δημιουργείται. Η επιχειρηματική εκπαίδευση, γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών ΠΕ80-

Οικονομίας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής γιατί είναι κομβικής σημασίας στην καλλιέργεια κουλτούρας και 

στην ανάπτυξη ποικίλλων ικανοτήτων, όπως δεξιότητες ζωής. Βοηθά συνάμα τους μαθητές/τριες και 

τους προετοιμάζει στο ρόλο τους ως μελλοντικούς ενεργούς πολίτες και τους ενισχύει στην μετέπειτα 

επιτυχημένη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η εκπαίδευση αυτή 

χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω προκειμένου να επιτρέψει στους μαθητές/τριες να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους γύρω από τη λειτουργία των επιχειρήσεων, να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους σκέψη 

και το πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών ομάδων, να γνωρίσουν μορφές της 

επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να αποκτήσουν επιχειρηματικές 

δεξιότητες και να υιοθετήσουν στάσεις που  θα ενισχύσουν τέλος την επιθυμία τους για 

αυτοαπασχόληση και για επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, όταν οργανωθεί σωστά 

επιτρέπει στους μαθητές/τριες να ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες κλίσεις, ικανότητες και δεξιότητες που 

διαθέτουν σε θέματα επιχειρηματικότητας. Καλλιεργώντας στη σχολική μονάδα το «επιχειρείν», μέσα 

από διαθεματικά σχέδια δράσης που επιτρέπουν τη  συνεργασία των ειδικοτήτων, οι μαθητές/τριες 

αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί μαθαίνουν να πειραματίζονται και να διαχειρίζονται 

δημιουργικά το σφάλμα και την αποτυχία.  

Μακρο-επίπεδο του κράτους και των θεσμικών δομών του

Μεσο-επίπεδο του σχολείου

Μικρο-επίπεδο της σχολικής τάξης
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Η επιχειρηματική εκπαίδευση για να αποκτήσει ισχυρά θεμέλια θα χρειαστεί να περιέχει τις εξής 

θεμελιώδεις αρχές, όπως διατυπώνονται καλύτερα στο κάτωθι σχήμα:  

              

Εικόνα 3. Θεμελιώδεις αρχές επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

Με βάση τις αρχές αυτές τα μαθήματα Οικονομίας θα αποτελέσουν την καταλυτική εκείνη δύναμη που 

θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Η 

συνεργασία δε των ειδικοτήτων της Οικονομίας, της Τεχνολογίας  και ενδεχομένως της Πληροφορικής θα 

θέσει τις στερεές εκείνες βάσεις στην Εκπαίδευση που θα επιτρέψουν στους μαθητές/τριες τους, να 

γίνουν πιο δημιουργικοί και, να κάνουν σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, αποκτώντας μεγαλύτερη 

επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

4. Τεχνολογία 

Στη χώρα μας οι μαθητές/τριες έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον χώρο της παραγωγής  στην Β΄ 

τάξη Γυμνασίου (Α.Π.,2014). Το μοντέλο της τεχνολογικής εκπαίδευσης (Technology Education) που 

εφαρμόζεται στη χώρα μας, αντλεί το περιεχόμενό του από την τεχνολογική και βιομηχανική υποδομή 

της χώρας και συνδυάζει  ατομικές και ομαδικές μελέτες των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων κάποιων τεχνολογιών που επιλέγουν οι μαθητές με σχετικές εργαστηριακές προσομοιώσεις. 

Το μάθημα της Τεχνολογίας δανείστηκε στοιχεία από ανάλογα ξένα προγράμματα, τα οποία θεωρήθηκε 

ότι ταίριαζαν στην ελληνική πραγματικότητα. Ειδικότερα, το μοντέλο  του μαθήματος στηρίχτηκε στο 

ειδικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας Maryland των ΗΠΑ, 

(Χονδρογιάννη, Ε., 2020) και το οποίο εισήγαγε στην Ελλάδα ο Σύμβουλος του Π.Ι Νίκος Ηλιάδης. Το 

πρόγραμμα αυτό αφήνει ελεύθερο το μαθητή να επιλέξει την τεχνολογική περιοχή, στην οποία θέλει να 

εργαστεί, να αυτενεργήσει και να εκδηλώσει έτσι τις ειδικές προτιμήσεις, κλίσεις και ικανότητες που 

έχει, με τη καθοδήγηση βέβαια του/της καθηγητή/τριας του. Η τεχνολογία καλύπτει τις τεχνολογικές 

ανάγκες που απαιτούνται για την δημιουργία και την κατασκευή μιας επιχείρησης. Κύρια συνέπεια της 

οποίας είναι η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, εργαλείων, μηχανημάτων. Τα είδη των τεχνολογιών 

ποικίλλουν ανάλογα με την πολυπολιτισμικότητα και την εμπειρία των ατόμων που την αξιοποιούν.  

Η εκπαιδευτική 
διαδικασία να είναι 
προσανατολισμένη 
στην  καλλιέργεια 

της κριτική σκέψης,
όπου η μάθηση 

αποτελεί ατομική 
και συλλογική 

αλληλεπίδραση  
των μαθητών με το 
περιβάλλον και η 

γνώση έχει 
χειραφετικό
χαρακτήρα.

Ο εκπαιδευτικός 
θα χρειαστεί να 
κατορθώσει να 
ξεπεράσει τις 

αδυναμίες των 
παραδοσιακών 

μοντέλων 
διδασκαλίας. 

Ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να 
συνδυάσει 

ατομοκεντρικές 
με 

ομαδοσυνεργατι
κές μεθόδους 

μάθησης

Ο εκπαιδευτικός 
επιβάλλεται να 
υιοθετήσει μια 
επικοινωνιακή 

προοπτική κατά 
τη διδασκαλία
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Εικόνα 4. Εργαλεία, μηχανήματα και τεχνολογίες  

 

5. Ενδεικτικές δραστηριότητες και παραδείγματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης  

5.1. Οικονομία 

Ο ι στόχοι της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα μπορεί να τεθούν για ένα ευρύ 

φάσμα τόσο εκπαιδευτικών όσο και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί της Οικονομίας 

διαμορφώνουν προς το παρόν κυρίως δράσεις επιχειρηματικότητας σε επίπεδο ομίλων και 

εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το εγχείρημα πολύ υποστηρικτική είναι η συμμετοχή των 

μαθητών σε οργανωμένα προγράμματα τύπου «Εικονική Επιχείρηση», που  υλοποιούνται με διάρκεια 

ενός εκπαιδευτικού έτους, είτε εντός είτε εκτός του ωρολογίου προγράμματος  με τη συνεργασία και τη 

στήριξη του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece) που 

είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, μέλους του παγκόσμιου οργανισμού εκπαίδευσης & 

επιχειρηματικότητας Junior Achievement worldwide, ο οποίος υλοποιεί κα τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  Μάλιστα ορισμένες μαθητικές επιχειρηματικές ομάδες εκπροσωπώντας τη σχολική τους 

μονάδα συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς για την ανάδειξη των καλύτερων Επιχειρηματικών Ιδεών. Επίσης 

συχνά εκπαιδευτικοί Οικονομίας προγραμματίζουν επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου 

διοργανώνουν περιήγηση στα επιμέρους τμήματα των επιχειρήσεων αυτών. Παράλληλ α όταν δίνεται η 

ευκαιρία προσκαλούν ομιλητές ή στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε σχολεία, κυρίως στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας μιας εικονικής επιχείρησης  

Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται ως προς το περιεχόμενο τους μπορεί να περιλαμβάνουν:  

• Προσδιορισμό βασικών οικονομικών  εννοιών στο πλαίσιο μιας καινοτόμας επιχειρηματικής 
εκπαίδευσης. 

• Αναζήτηση και καθορισμό επιχειρηματικής ιδέας/ δράσης σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες 

• Διερεύνηση και καθορισμό επιχειρηματικού σχεδίου για τη συγκεκριμένη  επιχειρηματική  δράση στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής ομάδας της τάξης. 

• Καθορισμό και υλοποίηση δράσεων και κατάλληλων προσαρμογών (εάν καταστεί απαραίτητο) 
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Αξιολόγηση  

Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση τόσο σε μέσα και σε διδακτικές ώρες οι εκπαιδευτικοί παραμένουν ανοιχτοί και 

οραματίζονται. Αρκετές οι δράσεις του σχολικού έτους 2019-20 παρουσιάζονται στο πρώτο τεύχος της 

Μαθητικής Ηλεκτρονικής εφημερίδας, με τίτλο: «Για μια Βιώσιμη Οικονομία», τεύχος αφιερωμένο στην 

επιχειρηματικότητα (Φ.1/ΔΝ/178955/Δ7/15.11.2019).  

           

Εικόνα 5. «Τεύχος Επιχειρηματικότητα – Για μια Βιώσιμη Οικονομία» 

Ο/η αναγνώστης/στρια διαβάζοντας το τεύχος αυτό θα βρει ποικίλες επιχειρηματικές δράσεις από 

δώδεκα σχολικές μονάδες της εκπαιδευτικής μας περιφέρειας από σχολεία όλων των τύπων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, ΕΠΑΛ καθώς και σχολικές 

μονάδες ειδικής αγωγής). Φυσικά ο συνολικός αριθμός των σχολείων που ανέλαβαν επιχειρηματικές 

δράσεις είναι πολύ μεγαλύτερος, στο τεύχος παρουσιάζονται κυρίως οι σχολικές μονάδες που 

διακρίθηκαν.  

           

 

Εικόνα: 6. Ενδεικτικά παραδείγματα επιτυχημένων σχεδίων επιμόρφωσης  
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Τα διδακτικά μέσα, οι μαθησιακές δραστηριότητες οι τις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και το πώς τα 

ανωτέρω συνδυάζονται και διευρύνονται σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα. 

5.2. Τεχνολογία 

Οι στόχοι της τεχνολογικής εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα μπορούν να υλοποιηθούν από την 

συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως εκπαιδευτικοί Τεχνολόγοι και Οικονομίας, 

σε επίπεδο εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι μάθημα επιχειρηματικότητας δεν υπάρχει στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα των γυμνασίων, αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικοί όμιλοι στα πειραματικά/πρότυπα 

σχολεία ή υλοποιούνται εξωσχολικές δραστηριότητες με συνεργασία ομάδας εκπαιδευτικών ή 

εκπαιδευτικών της Τεχνολογίας και της Οικονομίας. Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται ως προς 

το περιεχόμενο τους μπορεί να περιλαμβάνουν:  

• Προσδιορισμό βασικών τεχνολογικών  δεξιοτήτων στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικής 
εκπαίδευσης. 

• Αναζήτηση και καθορισμός με χρήση  προηγμένων τεχνολογικών μέσων της επιχειρηματικής 
ιδέας/ δράσης σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες 

• Διερεύνηση και καθορισμός τεχνολογικών αναγκών για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική  δράση 
στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ομάδας της τάξης.  

Η θέση της τεχνολογίας και η ανάθεση εργασιών σε ομάδες. 

Οι εργασίες δεν δίνονται σε μεμονωμένα άτομα αλλά σε δυάδες ή μικρές ομάδες γιατί στην πραγματική 

ζωή εκτός από το να μελετά κανείς και να αποκτά εφόδια (technical skills) πρέπει να μάθει και να 

συνεργάζεται (soft skills).  

Eδώ παρουσιάζουμε σύντομα μία επιχειρηματική δράση (Χονδρογιάννη & Τούρλου, 2009) των τμημάτων 

της Β΄ τάξης Γυμνασίου στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών σε συνεργασία με την 

καθηγήτρια οικιακής οικονομίας στο πλαίσιο της εξωδιδακτικής δραστηριότητας με τίτλο : 

«Διυλιστήριο».  

 

Εικόνα: 7. Προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο για το μάθημα της Τεχνολογίας  
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Εικόνα: 8. Τα στάδια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 

 

 

Εικόνα: 9. Το τελικό προϊόν (μακέτα) 

 

5.3. Αξιόλογες κοινές δράσεις 

Κλείνοντας θα αναφερθούμε σε μία αξιόλογη περίπτωση συνεργασίας εκπαιδευτικών Οικονομίας και 

Τεχνολογίας γεγονός που αποδεικνύει πόσο σημαντική αποτελέσματα θα φέρει μια συστηματοποίηση 

μιας τέτοιας συνεργασίας με σκοπό την αναγκαιότητα διαθεματικών δράσεων και σχεδίων 

επιχειρηματικών και την εφαρμογή τους ακόμα και στο Γυμνάσιο. Πρόκειται για την κοινή δράση 

Οικονομολόγου της κ. Γιωτοπούλου Γεωργίας με τον Μηχανολόγο κ. Βολοβότση και μέντορες τις κ.κ. 
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Δημητραπούλου και Μπεζαντάκου σε ένα σχολείο στο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, μια αρκετά επιβαρυμένη, 

βιομηχανοποιημένη και πολυπολιτισμική περιοχή.  

 

Εικόνα 10. Εικονική επιχείρηση 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου 

Για πολλαπλά έτη οι συμμετοχές του σχολείου στις δράσεις του Σωματείου Επιχειρηματικότητας 

Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece) λαμβάνουν πρώτες διακρίσεις και οι επιχειρηματικές 

τους ιδέες πρωτιές ευρωπαϊκές, ακόμα και παγκόσμιες. Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί για τις δράσεις τους 

την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, διακρίθηκαν σε μια τελετή στο Ελσίνκι, όπου  βραβεύτηκαν οι  34 

καλύτεροι καθηγητές από 22 Ευρωπαϊκές χώρες που υλοποιούν με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα 

μαθητικής επιχειρηματικότητας «The Company Programme – Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση». Από την 

Ελλάδα συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί Οικονομίας του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών. 

 

6. Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την οικονομική κρίση του 2008, η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα αναγνωρίστηκε ως μείζον, στις πολιτικές αποφάσεις κρατών αλλά και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα εντάχθηκε μέσω πρωτοβουλιών και 

προγραμμάτων σε αρκετές χώρες – μέλη της ΕΕ με στόχο να ενισχυθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των 

νέων, στην Ελλάδα όμως έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Η εκπαίδευση θα πρέπει να προσαρμοσθεί με 

ταχύτατους ρυθμούς στις ανάγκες της πραγματικής ζωής.  Η δια βίου εκπαίδευση θα είναι από σήμερα 

μια αναγκαιότητα, προκειμένου οι παραγωγικές μονάδες και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να παραμένουν 

ανταγωνιστικοί και σε λειτουργία στην αγορά εργασίας. Η γενική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελούν ένα κατάλληλο σημείο εκκίνησης που θα προσδώσει στους 

μελλοντικούς εργαζομένους την ικανότητα να παρακολουθούν τις επερχόμενες εξελίξεις και να 

προσαρμόζονται μέσω ταχύρρυθμων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. Με όλα τα παραπάνω που 

προωθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σχετική χρονική υστέρηση έναντι των ανταγωνιστών της των 

ΗΠΑ, είναι σε απόλυτη αρμονία το πρόγραμμα της τεχνολογικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της γενικής 
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εκπαίδευσης, που είναι το πρόγραμμα Maryland Plan (Χονδρογιάννη, 2020) το οποίο μεταφέρθηκε και 

εφαρμόζεται στη χώρα μας.   

 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EACEA / Ευρυδίκη, (2016).  Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα σχολεία της Ευρώπης. 

Έκθεση Ευρυδίκη. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2014). Επιχειρηματική εκπαίδευση: Οδηγός για εκπαιδευτές. Βρυξέλλες:  

Εκδόσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ηλιάδη, Ν.(1994), “Το μάθημα της τεχνολογίας στη γενική εκπαίδευση”, Πρακτικά εισηγήσεων από 

επιμορφωτικό σεμινάριο για τους σχολικούς συμβούλους όλων των βαθμίδων, σ.327-344, 26-30 

Σεπτεμβρίου 1994. Αθήνα, έκδ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

ΙΕΠ (2014), Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνολογία» για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου,  Αριθ. 

137437/Γ2./2014. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 

2020 από http://www.iep.gr/programs. 

Συμβούλιο της Ευρώπης, (2012). Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα 

σ’ έναν ετερογενή κόσμο, (Huber επιμ.) 1η εκδ. Στρασβούργο: Εκδόσεις Συμβουλίου της 

Ευρώπης. 

Συνέδριο «Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και εκπαίδευση. Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της 

ετερότητας». (2013). Λευκωσία: Ανακτήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2020 στο 

http://www.frederick.ac.cy/fu_documents/praktika/praktika2.pdf.  

Χονδρογιάννη, Ε., & Τούρλου, Ι., (2009). Τεχνολογία Β΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

Χονδρογιάννη, Ε., (2020), Ιστορική αναδρομή του μαθήματος της τεχνολογίας. Επιμορφωτική συνάντηση 

καθηγητών Τεχνολογίας στην ΔΔΕ Δ’ Αθήνας, 20/10/2020.  

Ξενόγλωσση 

International Technology and Engineering Educators Association (ΙΤΕΑ). (2020) V.79. Issue 8, June 2020. 

Rakunsen, (2014), A final, publishable activity report, Article in International Journal of Technology and 

Design Education · February 2014. 

 

 

 

 

 

  

http://www.iep.gr/programs


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

105 
 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: 6 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

106 
 

Η Σ Υ ΛΛΟ ΓΙΚΗ ΔΡ ΑΣΗ Ω Σ  ΠΑΡ ΑΓ ΟΝΤΑΣ Β ΕΛΤ ΙΩΣΗΣ  Τ Ο Υ Σ Χ ΟΛΙΚ ΟΥ Κ ΛΙΜΑΤ ΟΣ  
 

   Αδαμοπούλου Ευγενία 
eviadamopoulou@hotmail.com  

Ψυχολόγος, MSc 

Κούτρα Ελευθερία 

eleftheria.koutra.2005@gmail.com  

Εκπαιδευτικός 

    Τσαλέρα Μαριαλένα 

marilenatsalera@gmail.com  

Κοινωνιολόγος 

 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση ασχολείται με το θεωρητικό υπόβαθρο των παρεμβάσεων του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, που στόχο έχουν την πρόληψη των εξαρτήσεων και 

άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές της συμμετοχικής έρευνας 

δράσης, την οποία αξιοποιεί ως βασική μεθοδολογική διαδικασία, καθώς και τα αποτελέσματα 

από την υλοποιηση δράσεων με το ΕΠΑΛ Σητείας. Στόχος της εισήγησης είναι να συζητήσει τη 

συμβολή της συλλογικής δράσης στη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Στις παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο ΕΠΑΛ Σητείας, εκπαιδευτικοί και μαθητές διοργάνωσαν δράσεις με 

σκοπό την ενασχόληση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, οι 

οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ 

των παραγόντων της σχολικής κοινότητας, ενισχύθηκε η δημοκρατικότητα στο σχολείο, μειώθηκαν 

οι εντάσεις, βελτιώθηκε το κλίμα στη σχολική τάξη. Η παρούσα εισήγηση συμβάλλει στη συζήτηση 

για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση του κλίματος στο σχολικό 

πλαίσιο. 

 

Λέξεις κλειδιά: πρόληψη, ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, βελτίωση σχολικού  κλίματος, 

δημοκρατικές διαδικασίες, συλλογική δράση 

1. Εισαγωγή 

Ξεκινώντας, θα αναφέρουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβήθειας. Βασικός στόχος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η υποστήριξη 

ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης και των οικογενειών τους. Είναι ένα 

πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο υλοποιείται σε 

συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Δραστηριοποιείται σε 

τέσσερις πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τα Χανιά και τη Σητεία. 

mailto:eviadamopoulou@hotmail.com
mailto:eleftheria.koutra.2005@gmail.com
mailto:marilenatsalera@gmail.com
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Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας, στου οποίου τη δουλειά θα αναφερθούμε στην 

παρούσα εισήγηση, πραγματοποιεί συστηματικά την τελευταία δεκαετία παρεμβάσεις πρόληψης 

των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη 

δουλειά έχουν συμβάλει με την εργασία τους πολλοί συνάδελφοι, υπό την καθοδήγηση και την 

εποπτεία του κ. Φοίβου Ζαφειρίδη, ο οποίος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της εν λόγω δουλειάς βασίζεται στο παρακάτω σκεπτικό: 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ότι τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα διογκώνονται διαρκώς 

(ΠΟΥ, 2001). Κάποια από αυτά που συναντούμε συχνά είναι η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες, 

οι συμπεριφορικές εξαρτήσεις, η ενδοσχολική ή ενδοοικογενειακή βία, η κατάθλιψη, οι 

διατροφικές διαταραχές, οι αγχώδεις διαταραχές κ.α..  

Πλήθος μελετών συσχετίζουν τη διόγκωση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με το σύγχρονο 

κοινωνικό περιβάλλον. Οι εν λόγω μελέτες υποστηρίζουν ότι το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό 

πλαίσιο προκαλεί δυσφορία στον σύγχρονο άνθρωπο, την οποία εκφράζει πολλές φορές μέσω των 

παραπάνω ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (Alexander, 2001, 2008. Cushman, 1990. Ζαφειρίδης, 

2001α. Fromm, 1955. Hall & Gieben, 2003.) 

Αν λοιπόν κοιτάξουμε το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο θα δούμε ότι χαρακτηρίζεται 

μεταξύ άλλων από τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, την αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων, 

τον ατομοκεντρισμό, την παθητικότητα, το κυνήγι απόκτησης χρήματος και υλικών αγαθών, την 

απουσία αίσθησης κοινότητας, την απουσία παράδοσης και συλλογικού νοήματος (Ζαφειρίδης, 

1988. Hall & Gieben, 2003. Μάτσα, 2000). 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν διάφορες συνέπειες, ψυχολογικές ή και κοινωνικές, όπως το 

αίσθημα μοναξιάς, το άγχος, τη χαμηλή  αυτοεκτίμηση, τη σύγχυση αξιών, την απουσία νοήματος, 

το αίσθημα κενού, την αίσθηση ρευστότητας, ενώ ταυτόχρονα σε αυτό το περιβάλλον οι άνθρωποι 

δεν καταφέρνουν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως είναι η ανάγκη για ασφάλεια και 

για ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις (Albee, 1986. Cushman, 1990. Ζαφειρίδης, 1998, 2001α. 

Kosik, 2003). Υπό αυτή την έννοια τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα είναι απόρροια της ευρύτερης 

κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης (Alexander, 2008). 

Κατ’ επέκταση, αν θεωρήσουμε τα παραπάνω ως γενεσιουργές αιτίες της εξάρτησης και των 

άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, χρειάζεται να υλοποιήσουμε παρεμβάσεις στα σχολεία και 

στις τοπικές κοινότητες, που στοχεύουν στην άρση των αιτιών αυτών (Ζαφειρίδης, 2001β).  

Οι περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης που εφαρμόζονται στο σχολικό πλαίσιο διατρέχονται 

από μία διαχειριστική λογική, καθώς δε λαμβάνουν υπόψιν το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, κατακερματίζοντας την 

ανθρώπινη εμπειρία (Ζαφειρίδης, 1998. Μπαϊρακτάρης, 2007). 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αξιοποιούμε τις 

«τρίτης γενιάς παρεμβάσεις πρόληψης». Βασικό στοιχείο των παρεμβάσεων αυτών είναι η 
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ενεργοποίηση των παραγόντων της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί) με στόχο 

την έκφραση των προβλημάτων τους σε σχέση με τη σχολική πραγματικότητα. Επιπλέον, οι τρίτης 

γενιάς παρεμβάσεις πρόληψης προτάσσουν τον συμμετοχικό σχεδιασμό καθώς και την υλοποίηση  

δράσεων από τους ίδιους για τα ζητήματα που τους απασχολούν, την προαγωγή της συνολικής 

υγείας των συμμετεχόντων και αξίες όπως η συλλογικότητα, η συνεργατικότητα, η αλληλεγγύη, 

κλπ.. Τα προτάγματα αυτά στόχο έχουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να βρίσκονται 

σε ένα συνεχή διάλογο, συζητώντας ανοιχτά τα προβλήματα τους και προσπαθώντας από κοινού 

να τα επιλύσουν. Με αυτόν τον τρόπο ευοδώνεται η επανασύσταση της σχολικής κοινότητας, η 

προαγωγή κοινοτικών αξιών όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη και  η συλλογικότητα, η σύσφιξη 

των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και κατ’ επέκταση ο περιορισμός των αιτιών που γεννούν 

την εξάρτηση και τα άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα (όπως π.χ. ο ανταγωνισμός, η 

παθητικότητα, ο ατομοκεντρισμός κ.α.). (Ζαφειρίδης, Ζιώγου- Καραστεργίου, & Χαρίτου- 

Φατούρου, 1995. Ζαφειρίδης, 1998. Ζαφειρίδης, 2001β. Wheller, 1990). 

Προκειμένου να υλοποιήσουμε παρεμβάσεις που στόχο έχουν τα παραπάνω προτάγματα, 

αξιοποιούμε συμμετοχικές μεθοδολογίες και πιο συγκεκριμένα τις αρχές της συμμετοχικής 

έρευνας δράσης και του συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Η έρευνα δράσης είναι μια «συμμετοχική, δημοκρατική διαδικασία που ενδιαφέρεται για την 

ανάπτυξη πρακτικής γνώσης κατά την επιδίωξη αξιόλογων ανθρώπινων σκοπών, θεμελιωμένη σε 

μια συμμετοχική θεώρηση του κόσμου, η οποία θεωρούμε ότι αναδύεται κατά τη συγκεκριμένη 

ιστορική στιγμή. Αποσκοπεί (η έρευνα δράσης) να συνδέσει την δράση και τον αναστοχασμό, τη 

θεωρία και την πράξη, με τη συμμετοχή άλλων, στην επιδίωξη πρακτικών λύσεων σε ζητήματα που 

απασχολούν έντονα τους ανθρώπους και γενικότερα στην ανάπτυξη των ατόμων και των 

κοινοτήτων τους» (Reason & Bradbury, 2001, σελ.4). 

Οι παρεμβάσεις, οι οποίες αξιοποιούν τις αρχές της έρευνας δράσης, συνιστούν μια σπείρα 

κύκλων δράσης στις οποίες επιχειρείται: α) Η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση 

αυτού που συμβαίνει ήδη (Σχεδιάζω), β) η δράση για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου (Δρω), γ) 

η παρατήρηση των επιδράσεων της δράσης στο πλαίσιο που πραγματοποιείται (Παρατηρώ) και δ) 

ο αναστοχασμός πάνω σ’ αυτές τις επιδράσεις, έτσι ώστε να προκύψει περαιτέρω σχεδιασμός, 

ακόλουθη δράση, κοκ μέσα από μια διαδοχή των κύκλων (Αναστοχάζομαι, Επανασχεδιάζω) 

(Kemmis, 1982, όπ. αναφ. στο Herr & Anderson, 2005).  

Η συμμετοχική έρευνα δράσης, σύμφωνα με τη Maritza Montero, είναι μία «μεθοδολογική 

διαδικασία και στρατηγική που ενσωματώνει ενεργά τους ανθρώπους και τις ομάδες που 

επηρεάζονται από ένα πρόβλημα, με τέτοιο τρόπο που γίνονται συν- ερευνητές μέσα από τη 

δράση τους σε διάφορες φάσεις και στιγμές διεξαγωγής της έρευνας που γίνεται για την επίλυσή 

του» (Montero, 2000)   

Πυρηνικό στοιχείο της έρευνας δράσης είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός ή συνδιαμόρφωση των 

δράσεων. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι ένας τρόπος δουλειάς με τους ανθρώπους στον οποίο 

οι συμμετέχοντες επιχειρούν μέσα από τη δράση τους και συλλογικά να αναπτύξουν ένα τρόπο 
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κατανόησης του κόσμου ή ενός ζητήματος και να επιφέρουν αλλαγές ή βελτιώσεις σε σχέση με 

αυτό (Heron & Reason, 2001). Κεντρικά στοιχεία της εν λόγω μεθοδολογίας είναι τα εξής:  

• Οι συμμετέχοντες είναι ενεργοί σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. 

• Η δράση και ο αναστοχασμός βρίσκονται σε αλληλεπίδραση.  

• Υπάρχει ισοτιμία στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη ευθύνης.  

• Δίνεται εμφαση στο διάλογο και στην έκφραση όλων των συμμετεχόντων.  

• Υπάρχει δημοκρατική συμμετοχή, ακολουθούνται δημοκρατικές διαδικασίες.  

• Δίνεται έμφαση στην πράξη. 

• Η δράση σχεδιάζεται και υλοποιείται από κοινού από τους συμμετέχοντες.  

• Η αξιολόγηση της δράσης, καθώς και ο αναστοχασμός πάνω στην πορεία υλοποίησής της και 

τα αποτελέσματά της, γίνεται από κοινού από τους συμμετέχοντες. 

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται: 

• στην εμπειρία που έχει προκύψει από τις δράσεις του Προγράμματος Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Σητείας στην τοπική κοινότητα με κύριο στόχο την πρόληψη των 

εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων την τελευταία δεκαετία, αλλά και 

πιο συγκεκριμένα στην εμπειρία από τις υλοποιούμενες δράσεις σε συνεργασία με το 

ΕΠΑΛ Σητείας 

• στα αποτελέσματα διετούς έρευνας που εκπονήθηκε αναφορικά με τις δράσεις του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας (Αδαμοπούλου & Γαβριηλίδου, 2014) 

• στην αξιοποίηση του θεωρητικού υποβάθρου του Προγράμματος Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας 

 

Προκειμένου να καταστεί σαφής ο υπό συζήτηση τρόπος δουλειάς, παρουσιάζονται στη συνέχεια  

δύο παράδειγματα παρεμβάσεων σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ Σητείας.  

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017- 2018: 

• Η μεθοδολογία στην πράξη ξεκινά με τη συνάντηση και την ενημέρωση στα μέλη της 

σχολικής κοινότητας (διευθυντής, σύλλογος εκπαιδευτικών, μαθητές).  

• Έγινε μια πρώτη επαφή με τον Διευθυντή του σχολείου. Αφού συμφωνήσαμε να 

ανανεώσουμε τη συνεργασία μας, οργανώθηκε η πρώτη επαφή με τη σχολική κοινότητα.  

• Παρουσιάσαμε τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του προγράμματος, προτάσεις δράσεων 

και παραδείγματα από την πράξη στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών του σχολείου. Έγινε 

ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις δράσεις.  

• Προχωρήσαμε με κάλεσμα στους μαθητές για συνάντηση, από κοινού με τους 

εκπαιδευτικούς, με την βοήθεια και των οργάνων της μαθητικής κοινότητας.  
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• Ακολούθησαν αρκετές συναντήσεις τριβής της ομάδας μέσω του διαλόγου και της 

συνδιαμόρφωσης πάνω σε ιδέες και προβληματισμούς που εξέφρασαν οι ίδιοι οι μαθητές 

σε ζητήματα όπως η βία, ο ρατσισμός, η αναπηρία αλλά και η αλληλεγγύη,  τα δικαιώματα 

και η άφιξη των προσφύγων στην πόλη.  

• Σε  αυτό το συνεργατικό κλίμα οι ιδέες μετουσιώθηκαν σε προτάσεις για δράσεις όπως 

ένα διήμερο Φεστιβάλ μέσα στην πόλη.  

• Παράλληλα, αποφασίσαμε συλλογικά να πραγματοποιήσουμε προβολές ταινιών, ανοιχτές 

σε όλη τη σχολική κοινότητα, για περαιτέρω ενημέρωση και προβληματισμό πάνω στα 

ζητήματα που μας απασχολούσαν.  

• Προέκυψε η ανάγκη των μαθητών να γνωριστούν με φορείς και συλλογικότητες της πόλης 

και να συμπράξουν μαζί τους.  

• Πραγματοποίησαν συναντήσεις με το ΕΕΕΕΚ Σητείας, έτσι ώστε να γνωριστούν με τους 

μαθητές και να συνυπάρξουν μαζί τους.  

• Ήρθαν σε επαφή με το Πρόγραμμα Στέγασης Προσφύγων και με πρόσφυγες που μένουν 

στην πόλη, με σκοπό την γνωριμία και την συνεργασία σε μια κοινή δράση στο φεστιβάλ.  

• Επικοινώνησαν με το Σύλλογο Γονέων, ζητώντας, θεσμοποιημένα, την βοήθεια και 

συμμετοχή των γονέων στο διήμερο. 

• Διαμορφώθηκαν ομάδες δράσης, στις οποίες συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Οι 

ομάδες αυτές σχεδίασαν και οργάνωσαν το διήμερο Φεστιβάλ, και όλα τα  μέλη της 

ομάδας ανέλαβαν, ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ρόλους και 

ευθύνες για την υλοποίηση του τελικού αποτελέσματος.  

 

Η ομάδα, συλλογικά, διοργάνωσε ένα φεστιβάλ μεριμνώντας για κάθε λεπτομέρεια, οικονομικού 

περιεχομένου, περιεχομένου αδειών και χρηματοδότησης έως το πλήρες πρόγραμμα δράσεων 

του φεστιβάλ «Σχολείο ανοιχτό στην κοινότητα, Σχολείο ανοιχτό σε όλους». Αναλυτικά οι δράσεις 

του διήμερου φεστιβάλ: 1η ημέρα: διαδραστικά παιχνίδια, παραδοσιακά παιχνίδια από 

διάφορους πολιτισμούς, μια συλλογική κουζίνα από πρόσφυγες και από το Σύλλογο Γονέων του 

σχολείου, μια έκθεση φωτογραφίας, συλλογή τροφίμων για τα κοινωνικά παντοπωλεία της πόλης, 

κα. 2η ημέρα: η προβολή της ταινίας «Όλα τα αόρατα παιδιά»,  μια συζήτηση από τους μαθητές 

του ΕΠΑΛ, η ομιλία μιας πρόσφυγα για την εμπειρία της και ένα θεατρικό δρώμενο που ετοίμασε 

μια πρόσφυγας εκπαιδευτικός μαζί προσφυγόπουλα που ζουν στην πόλη.  

Κατά τον ίδιο τρόπο ξεκίνησε η συνεργασία του προγράμματος με το σχολείο και τη σχολική χρονιά 

2018- 2019:  

• Επικοινωνία με τον Διευθυντή του σχολείου για ανανέωση της συνεργασίας, συναντήσεις 

ενημέρωσης και κάλεσμα συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου.  

• Οργανώσαμε συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές που επιθυμούσαν να 

συμμετέχουν σε δράσεις. Μέσα από τον διάλογο και, πάλι δημοκρατικά, καταλήξαμε να 

πραγματοποιήσουμε εβδομαδιαίες προβολές, ανοιχτές σε όλη τη σχολική κοινότητα, και 

συζητήσεις πάνω σε κοινωνικά θέματα και προβληματισμούς.  
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• Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, συζητώντας την εικόνα που έχει η κοινωνία 

για την πραγματικότητα των ΕΠΑΛ και πόσο υποτιμημένο είναι στην συνείδηση των 

πολιτών, οι μαθητές αποφάσισαν να διοργανώσουν μια ημέρα δράσης για τα σχολεία και 

τους πολίτες της πόλης, με στόχο να δείξουν τις δυνατότητες του σχολείου τους. 

• Αποτιμήσαμε την δράση των προβολών και καταλήξαμε στα ζητήματα που απασχολούν 

τους μαθητές και θέλουν να πάρουν θέση μέσω της πράξης, πραγματοποιώντας δράσεις.  

• Οργανώσαμε ένα πρόγραμμα δράσεων για μια ημέρα εκδηλώσεων στο σχολείο, με 

καλεσμένους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων της πόλης καθώς και 

τους πολίτες. 

• Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών και Σύλλογο Γονέων του 

σχολείου με στόχο τη συμμετοχή και βοήθειά τους 

• Διαμορφώσαμε εκ νέου μια ομάδα διοργάνωσης της ημέρας 

 

Η ημέρα δράσης είχε όνομα «Σχολείο εν δράσει, σε αυλή και σε τάξη». Αναλυτικά οι δράσεις της 

ημέρας δράσης είναι οι ακόλουθες. Δραστηριότητες: Παιχνίδια του Κόσμου, Πινκ Πονκ, 

Επιδαπέδιο σκάκι, Παιχνίδια της αυλής, Βόλεϊ. Παρουσίαση Εργαστηρίων: Πληροφορική - 

τουρνουά playstation, Ηλεκτρολογία - μικρή επίδειξη αυτόνομου συστήματος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, Μηχανολογία - μικρή κατασκευή. Προβολές: Προβολή Προγράμματος 

Διεθνούς Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Μικρού Μήκους Ολυμπίας. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των δράσεων μας κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 

και συνεκτιμώντας την αυτοαξιολόγηση των ομάδων και συμμετεχόντων (μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονέων) προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:   

Κατά την δράση που έλαβε χώρα το 2017-2018 η ανατροφοδότηση του διημέρου κατέδειξε: 

• Το διήμερο είχε μεγάλη συμμετοχή και  απήχηση στην τοπική κοινωνία. Κρίνεται 

σημαντικό ότι συμμετείχαν εκτός των άλλων,  μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί του ΕΕΕΚ. 

Σητείας, πιστοποιώντας τη συνεργασία μας. 

• Έγινε δεκτό από τους κατοίκους της πόλης με ενθουσιασμό και αποτέλεσε θέμα συζήτησης 

η συνέχιση των δράσεων από όσους προσήλθαν στο φεστιβάλ.  

• Λειτούργησε ως παράδειγμα ουσιαστικής συνύπαρξης και συνεργασίας των κατοίκων της 

πόλης και των προσφύγων που διαμένουν πλέον σε αυτήν. Χαρακτηριστικά, η συνεργασία 

τους στην υλοποίηση της συλλογικής κουζίνας που ενθουσίασε όσους επισκέφτηκαν την 

εκδήλωση με την ποικιλομορφία και την ιδιαιτερότητα της, το κλείσιμο της πρώτης μέρας 

της εκδήλωσης το οποίο περιελάμβανε μουσική και χορό από όλους τους τόπους 

καταγωγής των συμμετεχόντων και το οποίο συμπαρέσυρε τους πάντες σε μια μεγάλη 

γιορτή και κυρίως η ομιλία μιας εκ των προσφύγων κατά τη δεύτερη ημέρα της 

εκδήλωσης, η οποία έχοντας διατελέσει και διευθύντρια σχολείου στη Συρία, περιέγραψε 

το ταξίδι της φυγής τους και ευχαρίστησε θερμά την πόλη για το καλωσόρισμα και την 

θετική στάση των κατοίκων.  
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• Αποτέλεσε έναυσμα για υλοποίηση περισσότερων δράσεων με τους πρόσφυγες.  

• Υπήρξαν θετικά σχόλια για το σχολείο και τους μαθητές του τόσο από όσους 

παρευρέθηκαν στην εκδήλωση όσο και από φορείς και την δημοτική αρχή της πόλης.  

 

Η αξιολόγηση της δράσης από τους μαθητές που συμμετείχαν στη διαμόρφωση και υλοποίηση 

της, κατέληξε στα εξής: 

• Οι μαθητές που συμμετείχαν ενεργά στη δράση έκριναν την εμπειρία τους ως πολύ θετική. 

Εκτίμησαν το γεγονός ότι έμαθαν πολλά καινούργια πράγματα, αποκόμισαν  

ενδιαφέρουσες εμπειρίες, συμμετείχαν σε κοινωνικές δράσεις και ασχολήθηκαν με 

ζητήματα που τους ενδιέφεραν ουσιαστικά, όπως το προσφυγικό. 

• Αξιολόγησαν ως πολύ σημαντικά στοιχεία τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μέσα στην 

ομάδα, τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, την αίσθηση του “ανήκειν”.  

• Εξίσου σημαντικά για τους μαθητές χαρακτηρίστηκαν ο διάλογος που αναπτύχθηκε μέσα 

στην ομάδα, καθώς και ο προβληματισμός για τα ζητήματα που ασχοληθήκαμε. Ειδικά, 

αξιολόγησαν θετικά τα ερεθίσματα που αποτελούσαν συχνά αφορμή για συζήτηση, όπως 

οι ταινίες που προβλήθηκαν και οι φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν (οι οποίες εν τέλει 

αποτέλεσαν την έκθεση φωτογραφίας). 

• Ως πιο θετικό και σημαντικό στοιχείο αξιολόγησαν το γεγονός ότι όλη η δουλειά που έγινε 

είχε ως πρακτικό αποτέλεσμα το διημερο εκδηλώσεων. Τόσο στο διήμερο, όσο και στις 

δράσεις συνύπαρξης με το ΕΕΕΕΚ, τους συγκίνησε η ίδια η συνύπαρξη με τους ανθρώπους, 

το γεγονός ότι εν τέλει «δεν είμαστε και τόσο διαφορετικοί» και το ότι μέσα σε αυτή τη 

διαδικασία «πέρασαν όλοι πολύ καλά».  

• Παράλληλα ενισχύθηκε ο ρόλος τους μέσα στο σχολείο, αφού πλέον ένιωθαν περισσότερη 

αυτοπεποίθηση να εκφράσουν τις ιδέες τους. 

• Το αποτέλεσμα των εργασιών τους και η αποδοχή των δράσεων  τους από την τοπική 

κοινωνία, τους έκανε περήφανους και  τους έδωσε το κίνητρο να προσβλέπουν και σε 

άλλες δράσεις τα επόμενα σχολικά έτη.  

 

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών του σχολείου παρατηρήθηκαν τα εξής: 

• Υπήρξε πολύ θετική αξιολόγηση τόσο του διημέρου όσο και της συμμετοχής των μαθητών. 

• Η δράση συνέβαλε στην θετική εικόνα και την εξωστρέφεια του σχολείου.  

• Αξιολογήθηκε ως θετικό το γεγονός ότι το διήμερο είχε ιδιαίτερη απήχηση στη τοπική 

κοινότητα. 

• Τους συγκίνησε το περιεχόμενο της δράσης  χαρακτηρίζοντας ως πιο έντονη στιγμή την 

ομιλία της συναδέλφου πρόσφυγα. 

• Παρατήρησαν βελτίωση της εικόνας των μαθητών τόσο σε επίπεδο συμπεριφοράς, όσο 

και σε μαθησιακό επίπεδο. 
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Αποτελέσματα της δράσης κατά το σχολικό έτος 2018-2019: 

• Οι μαθητές που οργάνωσαν και υλοποίησαν την δράση του σχολικού έτους 2018-2019 

κατέληξαν κατά την αξιολόγηση τους στα εξής συμπεράσματα:  

• Θεώρησαν σημαντικό στοιχείο τον διάλογο που διεξήχθη μέσα στη ομάδα και τον 

προβληματισμό για τα ζητήματα που τους απασχολούσαν. Λαμβάνοντας ερεθίσματα μέσα 

από την προβολή ταινιών, συμμετείχαν σε ενεργό διάλογο για  θέματα που θεωρούσαν 

σημαντικά. 

• Αξιολόγησαν ως πολύ θετική την συμμετοχή τους σε ομάδα με κοινούς στόχους και σκοπό 

και την συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών. 

• Ένιωσαν ικανοποίηση για την συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και το κλίμα που 

επικρατούσε σε αυτήν. 

• Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και κινητοποίηση από την πλευρά των μαθητών για την 

οργάνωση της δράσης και ενεργή συμμετοχή κατά την ημέρα διεξαγωγής από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. 

• Όσον αφορά στην υλοποίηση της δράσης, επισήμαναν τις δυσκολίες που προέκυψαν από 

το γεγονός ότι η προετοιμασία έγινε κατά την διάρκεια του καλοκαιριού με αποτέλεσμα ο 

χρόνος προετοιμασίας να μην είναι επαρκής, διότι παρουσιάστηκε την Πανελλήνια Ημέρα 

Σχολικού Αθλητισμού, η οποία κρίθηκε ως πιο πρόσφορη ημερομηνία.  

• Με διάθεση αυτοκριτικής και αναγνώρισης εντόπισαν τα λάθη που έγιναν, 

επισημαίνοντας τα, ώστε να αποφευχθούν στην επόμενη διοργάνωση. 

• Το αποτέλεσμα της δράσης κρίθηκε εν τέλει ικανοποιητικό αφού επέτρεψε στους μαθητές 

να πάρουν πρωτοβουλίες και να διασκεδάσουν.  

 

Ο Σύλλογος Γονέων με την σειρά του επεσήμανε ότι: 

• Η διοργάνωση και η δράση ήταν επιτυχημένες και διασκεδαστικές. 

• Τόνισε την επιθυμία του για περαιτέρω εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή στις δράσεις των 

παιδιών. 

• Προτίθεται να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα των δράσεων σε όσους γονείς δεν 

συμμετείχαν, με σκοπό να τους κινητοποιήσει στο μέλλον για πιο ενεργή συμμετοχή. 

 

Εν κατακλείδι, αναφορικά και με τις δύο δράσεις του σχολείου, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε 

τα εξής: 

• Συνέβαλαν στην ενεργοποίηση των νέων, στον προβληματισμό και στην αναζήτηση 

απαντήσεων σε κοινωνικά θέματα που τους απασχολούν. 

• Οδήγησαν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων. 

• Προήγαγαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την κουλτούρα του διαλόγου.  

• Ενίσχυσαν το δημοκρατικό πρόσημο και την ιδιότητα του πολίτη.  
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• Ανέδειξαν την φωνή και τις απόψεις τους οικοδομώντας μια διαφορετική εικόνα γι αυτούς 

τόσο εντός όσο και εκτός σχολικής κοινότητας. 

• Βελτίωσαν το κλίμα στην σχολική τάξη και συνέβαλαν στον εκδημοκρατισμό του σχολείου. 

• Βελτίωσαν, μέσω της συνεργασίας, τις σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών, αλλά και γονέων-

μαθητών-εκπαιδευτικών μέσω της συνέργιας και της συμμετοχής, δημιουργώντας  κλίμα 

εμπιστοσύνης και οικειότητας. 

• Τόνωσαν τα αισθήματα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των μαθητών ειδικά των 

προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και δυσλειτουργικές οικογένειες.  

• Ανέδειξαν την εκπαίδευση μέσα από μη-τυπικές διαδικασίες, ενισχύοντας παράλληλα και 

την τυπική εκπαίδευση. 

• Βοήθησαν την ένταξη στην ομάδα αλλά και στο σχολικό πλαίσιο μαθητών που 

αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσα από τη συμμετοχή και την ανάληψη 

ρόλου στη δράση. 

• Προήγαγαν τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, της συλλογικής δράσης και του 

σεβασμού στη διαφορετικότητα. 

• Άνοιξαν τις πόρτες του σχολείου στην τοπική κοινότητα, η οποία με την σειρά της εκτίμησε 

και αγκάλιασε τις πρωτοβουλίες των μαθητών.  

 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων κατέδειξαν ως σημαντική την ενεργή συμμετοχή των μελών 

της σχολικής κοινότητας για ζητήματα που αφορούν τους ίδιους και την τοπική κοινότητα. 

Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή φαίνεται ότι αναπτύσσει κίνητρο για περαιτέρω δράση. Ένα άλλο 

σημαντικό στοιχείο που αναδύεται είναι ο διάλογος, αναδεικνύοντας τη φωνή των μαθητών και 

ιδιαιτέρως όσων, συνήθως, δεν εκφράζονται με ευκολία. Ταυτόχρονα, αναδύεται ότι η δημιουργία 

ομάδων μέσα στο σχολικό περιβάλλον και η διάδραση και εκτός της σχολικής αίθουσας μαθητών-

εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει στη σύσφιξη των σχέσεων και στη βελτίωση του σχολικού 

κλίματος. Σημαντική φαίνεται να είναι η προαγωγή αξιών όπως η συλλογικότητα, η συνεργασία 

και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Εξίσου σημαντικό κρίνεται το άνοιγμα του σχολείου στην 

τοπική κοινότητα και η σύνδεσή του με αυτήν.  

Οι συμμετοχικές μεθοδολογίες και η υλοποίηση δράσεων από ομάδες που συνδιαμορφώνουν το 

πλαίσιο ενεργειών τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες φαίνεται ότι μπορούν να ενισχύσουν 

την παιδαγωγική διαδικασία και παράλληλα να ενδυναμώσουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη  των 

εφήβων, δημιουργώντας σταθερούς πυρήνες και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους. Όλα τα 

παραπάνω συνάδουν με τους στόχους και τις αξίες της πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Δεδομένου ότι στο χώρο του σχολείου το πλαίσιο συνεργασίας μαθητών-εκπαιδευτικών, αλλά και 

εκπαιδευτικών-γονέων λειτουργεί σε ένα προκαθορισμένο και ενίοτε αποστειρωμένο μοντέλο 

που δεν επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές αλλά και τη μύησή τους στην 

κοινωνική δράση, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετήσουμε περαιτέρω πώς η μη τυπική εκπαιδευτική 

διαδικασία θα μπορούσε να αποτελέσει ανάχωμα σε προβλήματα που εμφανίζονται έντονα στην 
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διάρκεια της εφηβείας και πώς θα μπορούσε να ενισχύσει τη δημοκρατική ενηλικίωση των 

μαθητών. 
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Περίληψη  

Η σημαντική αύξηση που παρατηρείται στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών απασχολεί 

ολοένα και περισσότερο τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους σχολικούς ψυχολόγους, οι 

οποίοι και αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους αξιολόγησης κι επίλυσης αυτών των 

προβλημάτων (Καλαντζή–Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). Η συμβουλευτική στο σχολείο προάγει 

την επικοινωνία, η οποία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική μάθηση, και  επιτρέπει στους 

εκπαιδευτικούς να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη στους μαθητές, έτσι ώστε να 

μπορούν αυτοί να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να αντιμετωπίζουν τις 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που έχουν (Μαλικιώση–Λοϊζου, 2001). Η εισήγηση αυτή διερευνά τις 

εφαρμογές της συμβουλευτικής στην ανάπτυξη και την προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων 

στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, εστιάζοντας σε θέματα πειθαρχίας κι οριοθέτησης της 

συμπεριφοράς. 

  

Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική, όρια, πειθαρχία, εκπαιδευτικοί 

 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν ένα «παγκοσμιοποιημένο πρόβλημα». Η 

οικονομική, κοινωνική και ηθική κρίση, οι ραγδαίες μεταβολές στην οργάνωση και τη λειτουργία 

της οικογένειας, του σχολείου και των ευρύτερων κοινωνικών συστημάτων δημιουργούν  

συνθήκες πρωτόγνωρες και δύσκολα διαχειρίσιμες, ακόμη κι από ενήλικες. Οι μαθητές, θέλοντας 

να συζητήσουν τα προβλήματά τους, αναζητούν συχνά, ένα ασφαλές, υποστηρικτικό περιβάλλον 

στο χώρο του σχολείου κι ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, που να γνωρίζει πώς θα τους βοηθήσει.  

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με απείθαρχους μαθητές και με μαθητές με 

διαταρακτική συμπεριφορά αποτελεί πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει το σχολείο. Ο 

χώρος της εκπαίδευσης προσφέρει το περιβάλλον για να καλλιεργηθούν οι προϋποθέσεις που θα 

επιτρέπουν στα άτομα, από τη νεαρή ηλικία, να σέβονται τις ιδιαιτερότητες του καθένα, να 

συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και να αναπτύσσουν πνεύμα ισοτιμίας και ειρηνικής 

συνύπαρξης (Μυλωνά–Καλαβά, 2001). Η θεσμοθετημένη, όμως, παροχή σχολικών ψυχολογικών 

υπηρεσιών, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, 

εφαρμόζεται αποσπασματικά και είναι ανεπαρκής. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η εκπαιδευτική 
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κοινότητα με δεξιότητες συμβουλευτικής μέσα από την επιμόρφωση και την καθημερινή 

υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό.  

Στην εισήγηση αυτή, αρχικά, διερευνώνται οι εφαρμογές της συμβουλευτικής στο σχολείο κι 

αναδεικνύεται η σημαντικότητα του ρόλου του ψυχολόγου και του συμβουλευτικού ρόλου του 

εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών των μαθητών στο σχολ είο. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι έννοιες «όρια» και «πειθαρχία». Και τέλος, παρουσιάζονται 

προτεινόμενες διαφορετικές πρακτικές αντιμετώπισης δυσλειτουργικών συμπεριφορών των 

παιδιών μέσα από τις εφαρμογές και τις δράσεις της συμβουλευτικής ψυχολογίας στη σχολική 

κοινότητα.  

2. Η Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση 

Η συμβουλευτική της οποίας οι απαρχές ανάγονται στην αρχαιότητα, αποτελεί ένα νέο σχετικά 

κλάδο που εξελίσσεται κι επεκτείνεται διαρκώς. Ο όρος συμβουλευτική χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο βοηθιέται μέσα από τη συζήτηση 

να ξεκαθαρίσει σκέψεις και συναισθήματα, να ξεπεράσει δυσκολίες και να μάθει  περισσότερα για 

τον εαυτό του (Μαλικιώση–Λοϊζου, 2011). 

Η Σχολική Συμβουλευτική είναι ο κλάδος μέσω του οποίου εφαρμόζεται η συμβουλευτική στο 

σχολείο, κατά κανόνα από τον εξειδικευμένο στην εφαρμογή της σύμβουλο ή τον εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό. Βασικός της σκοπός θεωρείται η εξασφάλιση των προυποθέσεων εκείνων που θα 

βοηθήσουν τα άτομα/ συμβουλευόμενους να φτάσουν σε ένα επίπεδο αυτονομίας, να σκέφτονται 

πιο θετικά για τους ίδιους και τις ικανότητές τους, αλλά και για τις δύσκολες συνθήκες των 

προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Στις περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία, η 

συμβουλευτική επικεντρώνεται στο ίδιο το άτομο και την οικογένειά του, αλλά και στην 

ευαισθητοποίηση του σχολείου και της οικογένειας. Στη Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, η 

συμβουλευτική διαδικασία απευθύνεται σε άτομα που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα και στοχεύει στη δημιουργία ικανοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, στην ομαλή 

ενσωμάτωση του «άλλου» στο νέο περιβάλλον, στην αξιοποίηση του πολιτισμικού του πλούτου 

(D’ Andrea & Daniels, 2001). 

Ο McLaughlin (1993) ορίζει τις τρεις λειτουργίες της παρεχόμενης συμβουλευτικής στα σχολεία. 

Στην εκπαιδευτική λειτουργία, στόχος είναι η κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. 

Στην αναστοχαστική λειτουργία, στόχος είναι η διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων-

αποτελεσμάτων στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των μαθητών από 

τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα. Τέλος, στην λειτουργία που αφορά την 

ευημερία των παιδιών με στόχο τον προγραμματισμό και την αντίδραση σε θέματα που  έχουν 

αντίκτυπο στην ευημερία των μαθητών.  

2.1. Προσεγγίσεις της συμβουλευτικής με εφαρμογή στην εκπαίδευση  

Τα μοντέλα συμβουλευτικής που επηρέασαν τη σχολική ψυχολογία είναι: α) η συμβουλευτική 

ψυχικής υγείας (που επικεντρώνεται στο σύστημα, τον εκπαιδευτικό και στο παιδί κι έχει ως στόχο 

οι συμβουλευόμενοι να αποκτήσουν γνώση των προσωπικών τους συναισθημάτων και 
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συμπεριφορών–διαδικασία που συνεισφέρει στην επίλυση προβλημάτων) και β) η συμπεριφορική 

συμβουλευτική (περιλαμβάνει τη συμβουλευτική γονέων, γονέων και δασκάλων μαζί, 

συμβουλευτική παιδιού-παρεμβάσεις με με στόχο τις αλλαγές στο περιβάλλον της τάξης ή αλλαγές 

στις συμπεριφορές του δασκάλου (Bramlett &Murphy, 1998). 

Η Οικοσυστημική Προσέγγιση στην εκπαίδευση εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων 

εντός ενός ορισμένου πλαισίου αναφοράς, σπίτι, σχολείο, κοινότητα, το οποίο επιδέχεται 

τροποποιήσεις. Εστιάζει στο παιδί και τα ατομικά του προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα προχωρά 

στην πρόκληση αλλαγών στην οικολογία του (στο πλαίσιο του παιδιού, στο σχολείο του, την 

οικογένεια και την κοινότητα που το περιβάλλει). Ο εκπαιδευτικός που προσεγγίζει οικοσυστημικά 

το πρόβλημα συμπεριφοράς του μαθητή, διερευνά το πρόβλημα και συγχρόνως τους συνδέσμους 

μεταξύ της απείθαρχης συμπεριφοράς και των παραγόντων του συστήματος εντός του οποίου 

εκτυλίσσεται (Κυριαζή, 2010). 

Σύγχρονες προσεγγίσεις που επηρέασαν την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών είναι η 

θετική ψυχολογία και η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με τους Χατζηχρήστου, 

Λαμπροπούλου και Λυκιτσάκου (2004), το σχολείο έχοντας ως βάση τις δύο αυτές, νέες 

προσεγγίσεις γίνεται αντιληπτό ως πλαίσιο που προάγει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και την 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών, «ως κοινότητα που νοιάζεται και 

φροντίζει». 

2.2. Η Διαλεκτική Συμβουλευτική 

Σημαντική πτυχή του ρόλου του ψυχολόγου που ασκεί συμβουλευτική στο σχολείο αποτελεί η 

διαλεκτική συμβουλευτική. Ο όρος διαλεκτική αναφέρεται στη μέθοδο αναζήτησης της αλήθειας 

μέσω μιας διαδικασίας συνεχών ερωτοαποκρίσεων, είτε μέσω της συζήτησης, είτε μέσω του 

διαλόγου, ως μεθόδου για την εύρεση αυτής (Μπαμπινιώτης, 1998).  

Βασικό γνώρισμα της διαλεκτικής συμβουλευτικής αποτελεί η τριαδική της υπόσταση (ο 

σύμβουλος, ένας συμβουλευόμενος – μεσάζοντας και ο συμβουλευόμενος που χρειάζεται 

βοήθεια). Στο σχολείο, τον ρόλο του συμβούλου τον ασκεί κάποιος επιστήμονας (ψυχολόγος, 

σύμβουλος ή εκπαιδευτός με εξειδίκευση) ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες για την εφαρμογή της 

παρέμβασης. Μεσάζοντας μπορεί να είναι ο εκπαιδευτικός, ο διευθυντής του σχολείου, ο 

σύλλογος γονέων ή άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας που φέρουν το αίτημα για βοήθεια του 

συμβουλευομένου (ένας ή περισσότεροι μαθητές ή γονείς μαθητών που χρειάζονται βοήθεια και 

υποστήριξη (Χατζηχρήστου, 2003α).  

Σύμφωνα με τη Χατζηχρήστου (2003α) στο σχολικό περιβάλλον η διαλεκτική συμβουλευτική 

μπορεί να αναφέρεται σε θέματα εκπαιδευτικά ή ψυχικής υγείας κι έχει ως σκοπό την πρόληψη. 

Η πρωτογενής πρόληψη μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο τάξης κι έχει ως στόχο την προαγωγή 

της ψυχικής υγείας όλων των μαθητών, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους ή σε ομάδες μαθητών για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ τους. 

Η δευτερογενής πρόληψη αναφέρεται σε επίλυση προβλημάτων που θα μπορούσαν να 

εξελιχθούν σε σοβαρά προβλήματα. Τέλος, με την τριτογενή πρόληψη πραγματοποιείται 
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παρέμβαση στις επιπτώσεις που προέρχονται από ψυχικά, εκπαιδευτικά ή άλλου είδους σοβαρά 

προβλήματα, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον.  

2.3. Η συμβουλευτική σχέση 

Παράγονες σημαντικοί για τη σύναψη μιας σχέσης εμπιστοσύνης του συμβούλου με το παιδί είναι: 

• Η συμπεριφορά του συμβούλου. Πρέπει να τη διέπουν η ενσυναίσθηση, το αληθινό 

ενδιαφέρον και ο σεβασμός προς το παιδί, η άνευ όρων αποδοχή του, καθώς και η αυτογνωσία 

του συμβούλου (να γνωρίζει τα δυνατά του σημεία, αλλά και τα εμπόδια που πρέπει να 

ξεπεράσει, ώστε να δημιουργήσει μία καλή σχέση με το παιδί και να μπορέσει να το βοηθήσει 

ουσιαστικά). 

• Η μεθοδολογία. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα στοιχεία όπως: α) 

αναγκαιότητα διάκρισης της καταλληλότητας ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής, β) το 

επίπεδο του παιδιού στο γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα, γ) οι δεξιότητες του 

συμβούλου: η προσεκτική παρακολούθηση, η ενεργητική ακρόαση του συμβουλευομένου, η 

κατάλληλη χρήση ερωτήσεων ανοιχτών και κλειστών τύπου, η αντανάκλαση των 

συναισθημάτων, η ορθή χρήση της πρόκλησης, η αυτοαποκάλυψη και η αμεσότητα του 

συμβούλου (Χατζηχρήστου, 2004) και δ) να πληρούνται τα στάδια της συμβουλευτικής 

διαδικασίας. 

• Οι τεχνικές. Ο σύμβουλος μπορεί να έχει στη διάθεσή του ποικίλες τεχνικές. Χρήσιμες τεχνικές 

στη συμβουλευτική διαδικασία είναι οι τεχνικές των μικρών ενθαρρύνσεων και της 

αναδιατύπωσης. 

• Το περιβάλλον. Να είναι οικείο στο παιδί και να διατίθενται υλικά που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με ευελιξία σε διαφορετικά πλαίσια. Ένα ιδανικό περιβάλλον, 

διευκολυντικό κι ενθαρρυντικό για την αναπλαισίωση πιθανόν μη προσαρμοστικών 

χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς του παιδιού (Μαλικιώση– Λοϊζου, 2007). 

 

2.4. Η παροχή συμβουλευτικής στο σχολείο στην Ελλάδα  

Σε κάθε χώρα η νομοθεσία της και η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί καθορίζει τον τρόπο 

παροχής συμβουλευτικής στα σχολεία της. Στην Ελλάδα, αν κι ο όρος «Συμβουλευτική» 

πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του 1950, καθυστέρησε η ανάπτυξη της σχολικής ψυχολογίας 

τόσο λόγω του κοινωνικού στίγματος όσο και της εσφαλμένης πεποίθησης των εκπαιδευτικών πως 

η επικοινωνία με ψυχολόγο για τη διαχείριση μιας δύσκολης κατάστασης θα σήμαινε και δική τους 

αδυναμία κι αναπάρκεια (Αθανασιάδου,  2011). 

Συμβουλευτική υποστήριξη, συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες παρέχονταν στα σχολεία 

είτε από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) είτε από τους 

Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων και μόνο σε ορισμένα Δημόσια Ειδικά Σχολεία και σε πολλά 

ιδιωτικά σχολεία εργάζονταν ψυχολόγοι (Χατζηχρήστου, 2004). Η μόνιμη παρουσία του ειδικού 

μέσα στα σχολεία δεν διασφαλίστηκε ούτε κι από το νόμο 4547/12-06-2018, σύμφωνα με τον 

οποίο η εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων της 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατίθεται στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Σ.Υ.). 

Τα δημόσια σχολεία υποστηρίζονται αποσπασματικά κι εφόσον υπάρχει Τμήμα Ένταξης στο 

σχολείο με κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο από τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.). Σε ομάδες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν υποστηρίζονται από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ., τοποθετείται 

σχολικός ψυχολόγος (ΦΕΚ 3032/ 2017 τ. Β'). Ο αριθμός των σχολείων των οποίων τις ανάγκες 

καλούνται να καλύψουν τα ΚΕ.Σ.Υ., οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και οι σχολικοί ψυχολόγοι είναι τόσο μεγάλος που 

καθιστούν την υποστήριξη αποσπασματική και ανεπαρκή. Τέλος, από το σχολικό έτος 2020-21 

εφαρμόζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής (ΦΕΚ 

4183/2020). Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, μόνιμος εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας με 

πιστοποιημένη γνώση στην Παιδαγωγική ή τις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευση ς, έχει ως 

αρμοδιότητες τη συμβουλευτική καθοδήγηση μαθητών και γονέων και τη δημιουργία και 

καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής 

μονάδας και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.  

Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα καλούνται ακόμη και στις μέρες μας, να υιοθετήσουν ρόλους για 

τους οποίους δεν είναι πάντα κατάλληλα προετοιμασμένοι, ρόλους που σε άλλα εκπαιδευτικά 

συστήματα αναλαμβάνουν ειδικοί επιστήμονες. Καλούνται καθημερινά να θέσουν όρια στις 

συμπεριφορές των παιδιών, να διαχειριστούν τις συγκρούσεις και να βρουν λύσεις μέσα από τη 

χρήση προσεγγίσεων και στρατηγικών όπως είναι: η απόλυτη κατανόηση της ιδιαίτερης 

κατάστασης του μαθητή, η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του μαθητή, η ενεργητική ακρόαση, η 

θετική ανατροφοδότηση και η πρόσδοση κινήτρων μέσω της συνεργασίας τους με τους μαθητές. 

Ο ρόλος τους απαιτεί συμβουλευτικές δεξότητες, αυτοαποδοχή και προσωπική ανάπτυξη του 

ίδιου του εκπαιδευτικού. 

Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα έχουν αποδεχτεί τη συμβουλευτική και την ψυχοπαιδαγωγική 

διάσταση τους ρόλου τους. Για να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο ρόλο τους αυτό όμως, 

προτάσσουν την ανάγκη για ειδική κατάρτισή τους σε δεξιότητες συμβουλευτικής και ειδική 

ενίσχυση του παιδαγωγικού και συμβουλευτικού τους ρόλου κι από άλλους λειτουργούς 

(ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) που θα αναλάβουν συμβουλευτικές υποχρεώσεις στο 

σχολικό χώρο (Γκουγκουστάμου, 2015). 

3. Οριοθέτηση και Πειθαρχία στο σχολείο  

3.1. Τα Όρια 

Τα όρια είναι «το τείχος προστασίας» που ορίζει πώς να συσχετιζόμαστε με υγιή τρόπο. Στο 

σύστημα της οικογένειας, σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση, τα όρια διαμορφώνονται 

από το σύνολο των διεργασιών και κανόνων που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν κι 

αλληλεπιδρούν, όπως και τη γενικότερη συμπεριφορά των μελών της (Παπαδιώτη – Αθανασίου, 

2014). Τα σαφή όρια βοηθούν το κάθε μέλος να διατηρεί την ατομικότητά του και την αίσθηση ότι 

ανήκει στο σύστημα της οικογένειας. Τα άκαμπτα ή μη ευέλικτα όρια οδηγούν σε μια μεγαλύτερη 
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αίσθηση αυτονομίας παρέχοντας όμως τη μικρότερη συναισθηματική εμπλοκή με τα άλλα μέλη. 

Τέλος, τα συγκεχυμένα όρια είναι εύκολο να παραβιαστούν από τα μέλ η της οικογένειας 

(Goldenberg & Goldenberg, 2005). 

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου απαραίτητη είναι η ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ 

των μελών της σχολικής κοινότητας. Είναι σημαντικό να γνωρίζει το κάθε μέλος τα όριά του κι αυτά 

να μην παραβιάζονται. Οι βασικές τους λειτουργίες σύμφωνα με τους Segne, Campron- McCabe, 

Lucas, Smith και Dutton (2012) είναι τέσσερις: προστασία από τη σωματική βλάβη, προστασία της 

περιουσίας, πρόληψη ψυχολογικής βίας και η προώθηση του σεβασμού για τους άλλους (όπως 

αναφέρεται στο Χατζηχρήστου, 2015). 

3.2. Η Πειθαρχία 

Σε κάθε οργανωμένη ανθρώπινη κοινωνία, το φαινόμενο της πειθαρχίας και οι διάφορες 

εκφάνσεις της (κανόνες, έλεγχος, ποινές) συνιστούν μια διαχρονική, υποχρεωτική συνιστώσα με 

πολλαπλές λειτουργίες. Η πειθαρχία στο σχολείο, ειδικότερα, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να 

επιτελέσει αυτό τη μορφωτική του αποστολή και την επιτυχή κοινωνικοποίηση των μαθητών.  

Ετυμολογικά, η λέξη «πειθαρχία» προέρχεται από τις λέξεις πείθομαι και αρχή, που σημαίνει 

υπακοή ή υποταγή κάποιου σε κάποιον άλλο ή σε κάποια αρχή (Αραβανής, 2000). Επίσης, συχνά 

κι εσφαλμένα, στον ευρύτερο όρο της σχολικής πειθαρχίας εμπεριέχεται η σωματική ποινή, 

γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα κι επιφέρει πολλές συνέπειες σε όλους τους φορείς του 

σχολικού συστήματος (Kilimci, 2009). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως και σε κάθε οργανωμένο κοινωνικά σύστημα, υιοθετούνται 

πειθαρχικές στρατηγικές με σκοπό την προαγωγή συγκεκριμένων μορφών αρμόζουσας 

συμπεριφοράς και τον παραγκωνισμό των ακατάλληλων. Οι ακατάλληλες–απείθαρχες 

συμπεριφορές μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις γενικές κατηγορίες (Αγγελή και Βλάχου,  2011): 

• Υπερβολικές αντιδράσεις: συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερο βαθμό από 

τον αναμενόμενο για την ηλικία του παιδιού (κρίσεις πείσματος, μη συμμόρφωση, αυξημένη 

κινητική δραστηριότητα) 

• Ελλειμματικές αντιδράσεις: ενέργειες οι οποίες πραγματώνονται σε μεγαλύτερη συχνότητα 

για το συγκεκριμένο ηλικιακό επίπεδο (ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες, μη ανταπόκριση στη 

σχολική μελέτη και της δραστηριότητες της τάξης) 

• Προβλήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των ερεθισμάτων: αφορούν συμπεριφορές που 

ενώ κρίνονται κατάλληλες μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, είναι ανεπιθύμητες μέσα σε 

κάποια άλλα (τα πειράγματα μεταξύ φίλων στο διάλειμμα συγκριτικά με το πείραγμα την 

ώρα της διδασκαλίας). 

Οι αιτίες που δημιουργούν προβλήματα πειθαρχίας στο σχολείο επικεντρώνονται κυρίως σε 

ζητήματα διαδικασίας και λειτουργικών παραμέτρων, που έχουν τις ρίζες τους τόσο εντός όσο κι 

εκτός του σχολείου (η εκπαιδευτική διαδικασία, οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, η 

προσωπικότητα και η κατάρτιση του εκπαιδευτικού, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της 
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οικογένειας, τα εξωσχολικά ψυχολογικά ή άλλα προβλήματα των μαθητών ή των εκπαιδευτικών 

και η πίεση εκ μέρους των γονέων για αυξημένη ακαδημαϊκή επίδοση (Κυρίδης, 1999). 

Αν και ο σχολικός οργανισμός διαθέτει στον εκπαιδευτικό μια σειρά από μέτρα πρόληψης, ελέγχου 

και καταστολής της απειθαρχίας  η χρήση τους και μόνο δεν αρκεί για την επίλυση των 

προβλημάτων που δημιουργούνται. Το ζήτημα της πειθαρχίας στο σχολείο προκαλεί τριβές και 

δοκιμάζει καθημερινά τις σχέσεις μεταξύ των μελών της  σχολικής μονάδας που δοκιμάζουν 

διάφορους τρόπους πειθάρχισης βιώνοντας επιτυχίες κι αποτυχίες, αντιπαραθέσεις και 

προβληματισμούς. 

 

3.3. Πρακτικές οριοθέτησης συμπεριφοράς και πειθαρχίας στο σχολείο 

Η απειθαρχία και τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο συνήθως αντιμετωπίζονται με 

εξωτερικές μορφές πειθαρχίας, όπως κυρώσεις και τιμωρίες, δίχως να επιλύεται το πρόβλημα.  

Αποτελεσματικότερη πρακτική επίτευξης της σχολικής πειθαρχίας φαίνεται να αποτελεί η 

δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος ενθαρρυντικού για τους μαθητές. Μία ασφαλή 

υποστηρικτική ατμόσφαιρα στο σχολείο και καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 

και μαθητών/τριών βοηθά την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αυτή δεν είναι μόνο μαθησιακή, 

αλλά προϋποθέτει και την κοινωνική και συναισθηματική ευημερία των μαθητών/τριών 

(Μαλικιώση–Λοϊζου, 2001). 

Αναπτύσσοντας ο εκπαιδευτικός και εδραιώνοντας μία θετική σχέση με τον μαθητή, δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για τη μαθησιακή διαδικασία, τη στήριξη του 

μαθητή του, τον έλεγχο των συμπεριφορών του που αποκλίνουν και τη μετατροπή αυτών σε 

αποδεκτές συμπεριφορές επικοινωνίας και συνδιαλλαγής με τους άλλους. Σύμφωνα με τον Bear 

(2010) ο εκπαιδευτικός μπορεί να δράσει αποτελεσματικότερα όταν επιδιώκει και την προώθηση 

θετικών σχέσεων και αίσθηση της κοινότητας μεταξύ όλων των μαθητών του (όπως αναφέρεται 

στο Χατζηχρήστου, 2015). Η ανάπτυξη και η προώθηση αυτών των ποιοτικών σχέσεων μπορούν 

να επιτευχθούν με τη ζεστασιά, την αποδοχή και την άνευ όρων υποστήριξη. Ο εκπαιδευτικός 

αποτελώντας ο ίδιος πρότυπο δεξιοτήτων αποτελεσματικής σκεψης και ανάλογων 

συναισθημάτων μπορεί να καθοδηγήσει τα παιδιά σε θέματα που σχετίζονται με τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές τους και να συμβάλλει στην εκμάθηση της 

διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. 

Η αύξηση των πιθανοτήτων τήρησης των κανόνων μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή των 

παιδιών στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση των κανόνων. Η συμμετοχή τους αυτή τα 

«δεσμεύει». Το ατομικό συμβόλαιο τιμής–συναντίληψης συμβάλει στην ανατροπή αρνητικών 

συμπεριφορών ενός παιδιού, καθώς λειτουργεί ως πρόγραμμα αμοιβαίων ανταλλαγών (Στασινός, 

2013). Επίσης, η τήρηση των κανόνων σωστής συμπεριφοράς όταν υποκινείται από τον σεβασμό 

των μαθητών ως προς τους εκπαιδευτικούς και ως προς τους συμμαθητές τους μπορεί να 

συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικότερου κλίματος στην τάξη κι ευρύτερα στο σχολείο 
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(Χατζηχρήστου, 2015). Σημαντική είναι και η χρήση του επαίνου και της ανταμοιβής που πρέπει 

να γίνεται με τρόπο πληροφοριακό κι όχι ελεγκτικό.  

Το θεατρικό παιχνίδι, οι δράσεις φιλαναγνωσίας και η συναισθηματική αγωγή, εναλλακτικές 

μέθοδοι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αποβαίνουν ευεργητικές για την 

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων ζωής από τους μαθητές. Η ενσυναίσθηση, η 

σπουδαιότερη, ίσως, κοινωνική δεξιότητα προς κατάκτηση από τους μαθητές, προάγει την 

ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ετερότητας και υιοθέτησης καλών συμπεριφορών, ενώ, 

παράλληλα τα βοηθά να κοινωνικοποιηθούν ομαλά και να γίνουν ευτυχισμένα μέσα στην 

πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε. Η χρήση της συμβουλευτικής βοηθά τον εκπαιδευτικό να 

επιτύχει την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός μέσω της ισότιμης 

αντιμετώπισης των μαθητών του, αποδεχόμενος τη διαφορετικότητά τους και τις διαφορετικές 

απόψεις τους, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση (Μπρούζος, 2009). 

Το σχολείο οφείλει να αναγνωρίζει πως οι μαθητές διαφέρουν μεταξύ τους και να προσαρμόζει τις 

ενέργειές του ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, έτσι ώστε να προάγει τον 

αυτοέλεγχο και την αυτοπειθαρχία όλων των μαθητών. Οι Osher, Bear, Sprague και Doyle (2010) 

υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας του μαθητή είναι αυτή που θα δώσει τη θετική 

συμπεριφορά (όπως αναφέρεται στο Χατζηχρήστου, 2015). Η προαγωγή του αυτοελέγχου και της 

αυτοπειθαρχίας, σύμφωνα με τους Bear (2010) και Gregory, Cornell, Fan, Sheras, Shih και Huang 

(2010), επιτυγχάνεται με στρατηγικές όπως είναι: α) η παροχή πολλαπλών ευκαιριών εφαρμογής 

των δεξιοτήτων της κοινωνικής και ηθικής επίλυσης των προβλημάτων και επίδειξης υπεύθυνης 

συμπεριφοράς μέσα από συζητήσεις των προβλημάτων που προκύπτουν στην τάξη και στο 

σχολείο, β) η εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την επίλυση συγκρούσεων, γ) η 

διενέργεια διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων, δ) η συνεργατική μάθηση και ε) οι αθλητικές κι 

εξωσχολικές δραστηριότητες (όπως αναφέρεται στο Χατζηχρήστου, 2015).  

Η συμπεριφορά των παιδιών επηρεάζεται και από το σχολικό και από το οικογενειακό περιβάλλον. 

Οι οικογένειες μπορούν συνεργαζόμενες με τους εκπαιδευτικούς να διαδραματίσουν έναν καίριο 

ρολο στη βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών. Η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα 

απαραίτητη σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται προβλήματα συμπεριφοράς τα οποία χρήζουν 

ιδιαίτερης αντιμετώπισης (Slavin, 2007). Έχοντας οι εκπαιδευτικοί πρόσβαση σε μία ευρεία 

κλίμακα κοινωνικών ενισχυτών, που τους παρέχουν οι γονείς, αυξάνονται οι ευκαιρίες για 

ενίσχυση των κατάλληλων συμπεριφορών εντός κι εκτός σχολικού πλαισίου. Ταυτόχρονα και οι 

γονείς μέσω της συνεργασίας ενδυναμώνονται κι αποκτούν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 

παρόμοιες στρατηγικές οριοθέτησης στο σπίτι, βελτιώνοντας την επικοινωνία με τα παιδιά τους 

(Τσιμπιδάκη, 2007). 

Τέλος, στη διαχείριση της τάξης, μεγαλύτερη αξία έχει η πρόληψη.  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

διασαφηνίσει εξ αρχής τα όρια στα παιδιά και να επιδεικνύει σταθερότητα στις αποφάσεις του 

(Σαλβαράς, 2013). Οφείλει να θέτει όρια με σιγουριά και σαφήνεια (όρια που πρώτα ο ίδιος έχει 

αποδεχτεί) και σε περίπτωση παραβίασης να επιδείξει σταθερότητα στις συνέπειες που έχει θέσει.  

Η συνέπεια επιβάλλεται για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά κι όχι για τον χαρακτήρα του παιδιού 
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εν γένει. Είναι αναγκαίο οι μαθητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και να τους 

δίνεται η δυνατότητα να διορθώνουν τα λάθη τους και να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.  

4. Συμπεράσματα 

Η οριοθέτηση της συμπεριφοράς και η πειθαρχία στο σχολείο επηρεάζουν σημαντικά τη 

μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών και την κοινωνικοποίησή τους. Οι σχολικοί σύμβουλοι- 

ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, αλλά και με άλλα άτομα που 

πλαισιώνουν τους μαθητές, μπορούν, μέσω της συμβουλευτικής, να επιλύσουν προβλήματα και 

να στηρίξουν τους μαθητές στους τομείς της ακαδημαϊκής επίδοσης, στην προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Δεδομένου ότι η συμβουλευτική, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του εκπαιδευτικού, αποτελεί 

βασική παράμετρο των παιδαγωγικών του υποχρεώσεων και προκειμένου να επιτελέσει επιτυχώς 

τον ρόλο του αυτό είναι ανάγκη να επιμορφωθεί σε θέματα διαχείρισης της προβληματικής 

συμπεριφοράς και σε δεξιότητες συμβουλευτικής και να ενισχυθεί ο παιδαγωγικός και 

συμβουλευτικός του ρόλος από άλλους λειτουργούς (σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς) που θα αναλάβουν συμβουλευτικές υποχρεώσεις στο σχολικό χώρο. Μαζί θα 

μπορούσαν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα συμβουλευτικής πρωτογενούς ή 

δευτερογενούς πρόληψης που να εστιάζουν στα συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν, 

καθημερινά, τους εκπαιδευτικούς και στοχεύουν στην ενίσχυση  της θετικής ανάπτυξης και την 

προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών.  

Η συμβουλευτική είναι σημαντικό να παρέχεται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (διευθυντής, 

εκπαιδευτικόι, μαθητές, προσωπικό, γονείς) και να αποτελεί ευθύνη ολόκληρου του σχολείου. 

Μέσα σε ένα τέτοιο μοντέλο εκπαιδευτικοί, γονείς και σχολική κοινότητα θα μπορούν να 

επικοινωνούν καταλληλότερα και να συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την ενίσχυση της 

ακαδημαϊκής επιτυχίας, αλλά και της ευεξίας των μαθητών.  
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ΣΕΕ Π.Ε. 70-4o ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη διευρευνώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις συνεργασίας 

ανάμεσα στους επαγγελματίες των δομών Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.) και των αλλοδαπών γονέων κατά 

τη διαδικασία παραπομπής των παιδιών τους σε αυτές. Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών 

αναδεικνύουν τη σημασία που έχει η συμμετοχή της οικογένειας στο χώρο της Ε.Α. καθώς η 

συνεργασία μεταξύ γονέα και ειδικού παιδαγωγού θεωρείται απαραίτητη. Αναφέρονται επίσης 

και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής, στην αλλ ηλεπίδραση και 

επικοινωνία με τους αλλοδαπούς γονείς μαθητών λόγω διαφορετικού γλωσσικού κώδικα και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν και να προταθούν οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι 

βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των οικογενειών των μαθητών με E.E.A. από διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο και των επαγγελματιών των δομών Ειδικής Αγωγής. 

Λέξεις κλειδιά: Δομές Ειδικής Αγωγής, συνεργασία γονέων με δομές Ε.Α., αλλοδαποί γονείς  

1. Εισαγωγή 

Σειρά από ερευνητικές μελέτες, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και αξιολογήσεις προγραμμάτων 

έχουν συνδέσει τη συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια και στις εκπαιδευτικές δομές  με θετικά 

αποτελέσματα για τα παιδιά (James & Partee, 2003). Αυτά τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν 

υψηλότερους βαθμούς, μειωμένη σχολική διαρροή, βελτιωμένη συμπεριφορά και βελτιωμένη 

στάση απέναντι στο σχολείο. Τα Εθνικά Πρότυπα για τα Προγράμματα Συμμετοχής της Οικογένειας 

(National PTA, 1997), στις ΗΠΑ, αναφέρουν ότι η επικοινωνία μεταξύ σπιτιού και σχολείου πρέπει 

να είναι τακτική, αμφίδρομη και ουσιαστική. Η επικοινωνία και οι σχέσεις  αυτές είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για τους μαθητές από εθνοτικές ομάδες  ή ιστορικές μειονότητες (Martinez & 

Velazquez, 2000). Όπως και στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς η γονική 

συμμετοχή βοηθά εκτός των άλλων και στην ενίσχυση, γενίκευση και συντήρηση δεξιοτήτων 

(Staples & Diliberto, 2010).  

Ωστόσο σύμφωνα με τις έρευνες η εθνοτική προέλευση των γονέων, λειτουργεί δεσμευτικά, 

καθώς οι οικογένειες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στερούνται πρόσβασης σε σημαντικά 

κοινωνικά δίκτυα που παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών τους ιδίως 

όταν το υπόβαθρο αυτό συνδέεται με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Gandara, 2000). Το 

γεγονός αυτό, επηρεάζει την τοποθέτηση των παιδιών τους σε δομές ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, καθώς οι γονείς θεωρούνται βασικοί συντελεστές για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

mailto:modinos@sch.gr
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επιλογών όπως είναι η παραπομπή, αξιολόγηση και τοποθέτηση των παιδιών σε εκπαιδευτικές 

δομές ειδικής αγωγής (Harry et al., 1999). Γι’ αυτό προτείνεται η ενίσχυση της συνεργασίας των 

αλλοδαπών γονέων με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που  εργάζονται σε εκπαιδευτικές δομές 

και ειδικότερα σε δομές Ε.Α. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ζητήματα συνεργασίας αλλοδαπών γονέων και δομών Ειδικής Αγωγής  

Γενικότερα, τόσο από τις έρευνες όσο και από τις θεωρητικές προσεγγίσεις ως προς τον ρόλο των 

γονέων στη γενική και ειδική αγωγή, έχει αναδειχτεί μια δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ 

εκπαιδευτικού προσωπικού, μαθητών και γονέων, που επιδεινώνεται για τους αλλοδαπούς γονείς 

χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. 

Πολλοί ερευνητές έχουν ζητήσει από τους επαγγελματίες να αναλάβουν την ευθύνη για τη 

δημιουργία αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών δομών 

(Epstein, 1996). Ο Epstein, σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση, πιστεύει ότι 

αυτή καθορίζεται περισσότερο από την ενθάρρυνση  των εκπαιδευτικών παρά από τις βασικές 

μεταβλητές, όπως η φυλή ή η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, η οικογενειακή κατάσταση, καθώς και 

το καθεστώς εργασίας της μητέρας. Έτσι, ενώ η βιβλιογραφία υποδεικνύει εμπόδια για τη 

συμμετοχή γονέων που συνδέονται με τις πολιτισμικές διαφορές, δείχνει επίσης ότι το προσωπικό 

του σχολείου μπορεί να δημιουργήσει δομές που να ενισχύουν τη συμμετοχή των γονέων και ιδίως 

των αλλοδαπών. Τα τελευταία χρόνια πράγματι έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον 

οποίο το σχολείο αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή της οικογένειας. Από την παλαιά αντίληψη «πώς 

οι οικογένειες θα μπορούσαν να στηρίξουν τα σχολεία» περάσαμε σε μια νέα αντίληψη «τι 

μπορούν να κάνουν τα σχολεία για να στηρίξουν τις οικογένειες». Στόχος είναι να αναπτυχτούν 

συνεργασίες με τις οικογένειες που θα βοηθήσουν όλα τα παιδιά να μάθουν. Αυτές οι σχέσεις 

πρέπει να βασίζονται στην κατανόηση των μεγάλων διαφορών μεταξύ των οικογενειών λόγω των 

διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών (Harry, 2002). Είναι σαφές ότι 

μια εξατομικευμένη προσέγγιση της οικογένειας θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ισχυρών 

πρακτικών συμμετοχής στο σχολείο. 

Ιδιαίτερες δυσκολίες εντοπίζονται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με τους  αλλοδαπούς γονείς. 

Ειδικότερα η συμμετοχή των αλλοδαπών γονέων στην ειδική εκπαιδευτική διαδικασία, 

αντιμετωπίζει τέσσερις κύριες προκλήσεις που σχετίζονται σύμφωνα με την Εθνική Ένωση των 

Πολιτειακών Διευθυντών Ειδικής Αγωγής των ΗΠΑ (NASDSE, 2006) με τα παρακάτω: 

Οι κρατικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν δυσκολία στη διάχυση των πληροφοριών με 

παραδοσιακούς τρόπους στις οικογένειες των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η αγγλική, 

συμπεριλαμβανομένων των γενικών πληροφοριών για το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ και τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην ειδική εκπαίδευση. 

Πολιτισμικά θέματα αποτελούν σημαντική πρόκληση στις τοπικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εμπιστοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα, τον φόβο από την 

πλευρά των γονέων για την εισαγωγή ενός παιδιού με προβλήματα στην επίσημη εκπαιδευτική 
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ατμόσφαιρα και τη δυσκολία στην υιοθέτηση πολιτισμικά ανταποκρινόμενων πρακτικών εκ 

μέρους των σχολείων. 

Τα γλωσσικά εμπόδια περιπλέκουν περισσότερο τη συμμετοχή των γονέων στην ειδική 

εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα αν η μητρική γλώσσα των γονέων είναι λιγότερο διαδεδομένη 

ή άγραφη, όπως είναι η περίπτωση ορισμένων γλωσσών των Native American. 

Οι ειδικές προκλήσεις που παρουσιάζονται στις οικογένειες των μειονοτήτων λόγω υψηλών 

ποσοστών κινητικότητας. 

Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών υποστηρίζουν ότι οι οικογένειες των αλλοδαπών μαθητών δεν 

κάνουν χρήση ή κάνουν πολύ περιορισμένη χρήση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

ειδικής αγωγής για τα παιδιά τους (Γενά & Μπαλαμιώτης, 2013). Πράγματι οι αλλοδαποί γονείς 

λόγω ίσως πιθανής δυσκολίας πρόσβασης σε αποτελεσματικά κοινωνικά δίκτυα να 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες για να αναπτύξουν λειτουργικές σχέσεις με το σχολείο, τις 

υπηρεσίες ειδικής αγωγής και γενικότερα τους φορείς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η 

ιδιαίτερη σημασία που έχει η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση γενικότερα, και στον χώρο 

της ειδικής αγωγής ειδικότερα, παραπέμπει στην έμφαση που αποδίδει ο Bourdieu (1980) στο 

κοινωνικό/ πολιτισμικό κεφάλαιο υπό την έννοια των κοινωνικών ταξικών μορφών συμπεριφοράς 

που αποτιμώνται στους κυρίαρχους θεσμούς. Το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται, ως γνωστόν, 

στο συνολικό πλέγμα των πόρων στους οποίους έχει κανείς πρόσβαση μέσω των κοινωνικών 

δικτύων — πόρων που ενυπάρχουν στις οικογενειακές σχέσεις, στις κοινωνικές οργανώσεις, στους 

πολιτισμικούς φορείς κ.α. Όπως αναφέρει ο Coleman (2001) οι πληροφορίες που ενυπάρχουν στις 

σχέσεις αυτές είναι μια σημαντική μορφή κοινωνικού κεφαλαίου.  

Οι διάφοροι παράγοντες που αποτελούν εμπόδια στις σχέσεις αυτές είναι: (α) περιορισμένη 

γνώση των δικαιωμάτων τους σχετικά με τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και έλλειψη από το σχολείο 

συντονισμένων διαδικασιών αξιολόγησης για τους αλλοδαπούς μαθητές, (β) έλλειψη ουσιαστικών 

ρόλων τόσο των μαθητών όσο και των γονέων τους στις διαδικασίες λήψης απόφασης (γ) έλλειψη 

σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές και μη υπηρεσίες (δ) έλλειψη 

αποτελεσματικών πρακτικών από τους αλλοδαπούς γονείς για τη χρήση κοινωνικών δικτύων, (ε) 

δυστοκία χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν αλλοδαπούς 

μαθητές και (στ) περιορισμένες προσδοκίες και στόχοι από το σχολείο για τους αλλοδαπούς 

μαθητές και τους γονείς τους. Γι’ αυτό αποτελεί σημαντική προτεραιότητα η πληροφόρηση των 

αλλοδαπών οικογενειών για τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής  που προσφέρονται για τη στήριξη των 

παιδιών τους αλλά και των ίδιων καθώς και την πρόσβασή τους σε αυτές. Αποτελεσματικές 

στρατηγικές επικοινωνίας που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν: (α) ποικιλία 

μεθόδων επικοινωνίας (James & Partee, 2003), (β) επικοινωνία με βάση τον μαθητή και τις ανάγκες 

της οικογένειας και η οποία περιλαμβάνει εναλλακτικές μορφές και γλώσσες, όπου απαιτείται 

(James & Partee, 2003), (γ) εκθέσεις της θετικής συμπεριφοράς των μαθητών και (δ) βελτίωση στις 

δεξιότητες αλφαβητισμού της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές δεύτερης γλώσσας (Boethel, 2003). 

Αξιοσημείωτο επίσης στοιχείο στη συνεργασία εκπαιδευτικών δομών και ειδικότερα δομών Ε.Α. 

με πολιτισμικά και φυλετικά διαφορετικούς πληθυσμούς αποτελεί η δημιουργία και η καθιέρωση 
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σχέσεων αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ τους (Harry, 2002). Τόσο οι γλωσσικές διαφορές 

όσο και το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο δημιουργούν δυσκολίες στη συνεργασία ανάμεσα 

σε αλλοδαπούς γονείς και δομές Ε.Α. Φαίνεται ότι σχολεία και οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι οι γονείς από οικογένειες μεταναστών μπορεί να φροντίσουν για την 

εκπαίδευση των παιδιών τους με διαφορετικό τρόπο, και αυτό τον διαφορετικό τρόπο συμμετοχής 

θα πρέπει να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν. Όπως υποστηρίζουν οι  Barrera, Corson & 

Macpherson (2003), τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των μεταναστών γονέων στη 

διαδικασία παραπομπής, αξιολόγησης και τοποθέτησης περιλαμβάνουν ανεπάρκεια μεθόδων για: 

1) τον προσδιορισμό πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών που  συμβάλλουν ή αναστέλλουν την 

επικοινωνία μεταξύ γονέων και επαγγελματιών, 2) τη συλλογή πληροφοριών από τις οικογένειες 

με πολιτισμικά ευαίσθητες διαδικασίες, 3) την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και 

επιλογών τοποθέτησης μέσα σε ένα πλαίσιο που  να ανταποκρίνεται στα πολιτισμικά τους 

δεδομένα και 4) την ανάπτυξη και τη διατήρηση πολιτισμικά κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας 

με τις οικογένειες όταν το παιδί αρχίζει να λαμβάνει ειδικές υπηρεσίες. 

Όπως εκτιμάται από τις έρευνες, η απόκλιση της συμμετοχής των γονέων οφείλεται και στη 

δυσκολία να αντικρούσουν την απόφαση-διαδικασία λήψης απόφασης καθώς οι αποφάσεις 

τοποθέτησης στην ειδική εκπαίδευση γίνονται με βάση παράγοντες όπως προηγούμενες 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τους μαθητές και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που 

έχουν οι υπηρεσίες αυτές (Turnbull & Turnbull, 2000). 

Πολλοί ερευνητές επίσης τονίζουν και τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη μεριά των 

επαγγελαμτιών Ε.Α.καθώς τα αξιολογικά/διαγνωστικά εργαλεία και οι διαδικασίες 

αξιολόγησης/διάγνωσης που ακολουθούν οι υπηρεσίες Ε.Α. δεν ανταποκρίνονται στα πολιτισμικά 

και γλωσσικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών μαθητών (Hardin et al., 2009). Σε κάποιες 

περιπτώσεις, οι διαδικασίες της αξιολόγησης πραγματοποιούνται με την υποστήριξη ενός 

διερμηνέα, ο οποίος είτε μεταφράζει μόνο ό,τι περιλαμβάνεται στο τεστ καθώς και τις οδηγίες, 

είτε ταυτόχρονα επεξηγεί το τεστ, ώστε να περιορισθούν οι συνέπειες των διαφορών που 

σχετίζονται με πολιτισμικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Μερικές φορές μπορεί να 

ζητηθεί και από τους γονείς να εκτελέσουν αυτή την αποστολή, αν και η παρέμβαση κάποιου που 

βρίσκεται συναισθηματικά πολύ κοντά στο παιδί έχει σε μεγάλο βαθμό επικριθεί. Ωστόσο το 

γεγονός ότι η επιλεξιμότητα για τις κατηγορίες υψηλής συχνότητας εμφάνισης αναπηρίας 

βασίζεται στη μέτρηση IQ σημαίνει ότι μια ομάδα μαθητών, αυτοί που προέρχονται από 

διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν ελλιπείς, 

αφού είναι κοινός τόπος ότι τα μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική, κοινωνική και 

γλωσσική γνώση της επικρατούσας κοινωνικής τάξης (Klingner et al., 2006). Για το λόγο αυτό οι 

Gottlieb et al. (1994), προτείνουν τα μέλη των διεπιστημονικών ομάδων να βασίζονται στο 

κριτήριο της απόκλισης, το οποίο αποτελεί έναν έγκυρο τρόπο διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών 

αλλά να αξιοποιούν και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης. Να επισημανθούν επίσης και οι 

δυσκολίες που προκύπτουν κατά την καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού του μαθητή, και 

των συνεντεύξεων με γονείς, λόγω διαφορετικού γλωσσικού και πολιτισμικού κώδικα 

επικοινωνίας. 
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Γενικότερα, έχει αναδειχτεί πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της συνεργασίας 

ανάμεσα στις οικογένειες με διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό υπόβαθρο και τους επαγγελματίες 

Ειδικής Αγωγής. 

2.2. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι τρόποι συνεργασίας που εφαρμόζουν οι 

επαγγελματίες των υπηρεσιών Ε.Α. με τους γονείς που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο.  

2.2.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα απαντούν στα εξής: 

• στη συμμετοχή των οικογενειών των αλλοδαπών μαθητών στην παροχή υπηρεσιών 

ειδικής αγωγής  

• τις διαδικασίες /πρακτικές που ακολουθούν με τους αλλοδαπούς γονείς οι δομές Ε.Α 

κατά τη διαδικασία παραπομπής των παιδιών τους σε αυτές. 

 

2.2.2. Δείγμα της έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι ομάδες-στόχος προσδιορίστηκαν ως εξής: 

• εκπαιδευτικοί στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) 

• εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.)  

• εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.) 

 

2.3. Συνεργασία αλλοδαπών γονέων με δομές Ειδικής Αγωγής  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μεγάλη προσοχή δίνεται τις τελευταίες δεκαετίες στους τρόπους 

συνεργασίας αλλοδαπών γονέων με δομές Ειδικής Αγωγής. Όπως υποστηρίζουν τα ευρήματα 

ερευνών αλλά και η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, οι αδυναμίες που εντοπίζονται στους 

επαγγελματίες των δομών Ειδικής Αγωγής σε σχέση με τους αλλοδαπούς γονείς κατά τη 

διαδικασία παραπομπής των παιδιών τους σε αυτές ωθούν την έρευνα να εξετάσει τις πρακτικές 

που εφαρμόζουν οι επαγγελματίες του χώρου κατά τις διαδικασίες αυτές (Sullivan, 2011). 

Η συμμετοχή της οικογένειας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στο χώρο της Ε.Α. και η συνεργασία 

μεταξύ γονέα και ειδικού Παιδαγωγού θεωρείται απαραίτητη (Σούλης, 2007). Όμως πολλοί 

μελετητές υποστηρίζουν ότι δημιουργούνται δυσκολίες στην αλληλεπίδραση και επικοινωνία των 

επαγγελματιών των δομών Ε.Α. με τους αλλοδαπούς γονείς λόγω διαφορετικού γλωσσικού κώδικα 

και πολυπλοκότητας του πολιτισμικού πλαισίου (Salend & Salinas, 2003). Η ελλιπής ή η 

περιορισμένη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής από τους γονείς είναι σίγουρα ένας 

σημαντικός παράγοντας που δυσκολεύει την επικοινωνία των αλλοδαπών γονιών με τους 

επαγγελματίες Ε.Α. Οι γονείς αισθάνονται αδυναμία ή ανικανότητα να συμμετέχουν στις 

διαδικασία παραπομπής των παιδιών τους σε δομές ειδικής αγωγής λόγω των γλωσσικών τους 

δυσκολιών ή/και λόγω των πολιτισμικών διαφορών σχετικά με το πρόγραμμα της κυρίαρχης 
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εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής (Sosa, 1997). Διακατέχονται λοιπόν από αβεβαιότητα για το 

ρόλο τους στο εκπαιδευτικό σύστημα ενώ είναι πιθανόν να τους δημιουργείται η αντίληψη ότι οι 

εκπαιδευτικοί τους αντιμετωπίζουν με απαξίωση, οπότε υποχωρούν και αφήνουν τους ειδικούς 

να φροντίσουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001). Αρκετοί 

ερευνητές καταγράφουν αδυναμία συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης απόφασης στον χώρο 

της ειδικής αγωγής, λόγω του ότι οι ιδέες τους δεν γίνονται αποδεκτές ως έγκυρα δεδομένα (Harry, 

1992). Ο αμερικανικός νόμος για την Ειδική Εκπαίδευση (IDEA, 2004) δίνει ιδιαίτερη σημασία στις 

διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμετοχή της οικογένειας στις διαγνωστικές υπηρεσίες ειδικής 

αγωγής και συμβουλεύει τους επαγγελματίες να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα που 

διευκολύνουν την ανοικτή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών ειδικής 

αγωγής και των γονέων, και ειδικότερα αυτών που προέρχονται από άλλες εθνοτικές ομάδες ή 

ιστορικές μειονότητες εκτός της αμερικανικής (NAEYC, 2005). 

Σημαντικές δυσκολίες παρατηρούνται ωστόσο και στις πρακτικές που ακολουθούν οι δομές Ε.Α. 

με τους αλλοδαπούς γονείς κατά τη διαδικασία παραπομπής των παιδιών τους σε αυτές. Όπως 

υποστηρίζουν πολλές έρευνες, σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες παρατηρούνται στις 

διαδικασίες ταυτοποίησης στην ειδική  αγωγή των μαθητών εθνοτικών ομάδων ή ιστορικών 

μειονοτήτων, λόγω μη προσαρμοσμένων εργαλείων αξιολόγησης στις πολιτισμικές και γλωσσικές 

ιδιαιτερότητές τους (Harry & Klingner, 2006). Σε όλες τις χώρες έχει αναπτυχθεί αριθμός 

ψυχομετρικών εργαλείων και γλωσσικών τεστ, προσαρμοσμένων στο εθνικό πλαίσιο, που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ανάπτυξης του μαθητή, των βασικών ακαδημαϊκών του 

δεξιοτήτων και την αναγνώριση των ειδικών εκπαιδευτικών του αναγκών. Τα περισσότερα από 

αυτά αποτελούν σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης και τεστ,διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο 

ώστε να χρησιμοποιούνται, κυρίως, από μαθητές που μιλούν μία γλώσσα. Κάποια από αυτά τα 

τεστ έχουν μεταφραστεί σε διαφορετικές γλώσσες, αλλά όταν μεταφράζονται τα γλωσσικά τεστ, 

τροποποιούνται - ίσως γίνουν πιο πολύπλοκα (ή ευκολότερα), η δομή των προτάσεων και οι 

κλίσεις διαφέρουν από γλώσσα σε γλώσσα. Επιπλέον, ακόμα κι αν το υλικό μεταφραστεί στη 

μητρική γλώσσα του μαθητή, οι πολιτισμικές διαφορές με την κουλτούρα της χώρας υποδοχής 

ίσως δημιουργήσουν εμπόδια και επηρεάσουν τα αποτελέσματα του τεστ (Ζουγανέλη & 

Παπαπέτρου, 2017). Στην Ελλάδα παρότι το 2008 αναπτύχτηκαν 18 ψυχομετρικά εργαλεία για 

αξιολόγηση μαθητών που παραπέμπονται στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στο πλαίσιο ενός έργου που 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, αυτά εστιάζουν 

σε μαθητές που έχουν ως πρώτη γλώσσα τα ελληνικά. Τα εργαλεία δεν σταθμίστηκαν σε δείγμα 

αλλοδαπών μαθητών (Anastasiou & Polychronopoulou, 2009, Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Προκειμένου να αντισταθμιστούν αυτές οι δυσκολίες αξιοποιούνται και άλλοι τρόποι για την 

αξιολόγηση των αλλοδαπών μαθητών (οικογενειακό ιστορικό μαθητή, συνεντεύξεις με γονείς, 

περιγραφική έκθεση σχολείου). Ιδιαίτερα τονίζεται η επαφή με την οικογένεια, η οποία σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία, δίνει τις πρόσθετες πληροφορίες και συμπληρώνει τα δεδομένα που 

απαιτούνται για την ερμηνεία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Hardin et al., 2009). Όμως 

πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι δημιουργούνται δυσκολίες στην αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία με τους γονείς λόγω διαφορετικού γλωσσικού κώδικα (Salend & Salinas, 2003). Για το 

λόγο αυτό προτείνεται οι συναντήσεις με τους γονείς των παιδιών να γίνονται με βοήθεια 
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διερμηνέα όταν υπάρχει ανάγκη (Hardin et al., 2009). Στις ΗΠΑ, εκτός από τις οργανώσεις γονέων 

με παιδιά με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν οργανώσεις που ενθαρρύνουν τους γονείς με 

διαφορετική κουλτούρα να χρησιμοποιούν τη νομική διαδικασία για την πρόσβαση στις υπηρεσίες 

Ε.Α. (Cartledge & Dukes, 2008). 

3. Συμπεράσματα 

Η μελέτη αυτή προσπάθησε να προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την 

συνεργασία ανάμεσα στους επαγγελματίες στον τομέα των υπηρεσιών Ε.Α και τις οικογένειες με 

διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό υπόβαθρο κατά τη διαδικασία παραπομπής των παιδιών τους σε 

αυτές, ώστε όλοι οι αλλοδαποί μαθητές να έχουν πρόσβαση σε πολιτισμικά και γλωσσικά 

προσαρμοσμένες αποτελεσματικές υπηρεσίες Ε.Α. που να υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή τους 

ανάπτυξη (Osher et al., 2004). Πολλοί μελετητές προτείνουν την ενίσχυση της συνεργασίας της 

διεπιστημονικής ομάδας των δομών Ε.Α. (Mehan et al., 1986), τη βελτίωση στις σχέσεις 

οικογενείας-σχολείου (Κουρκούτας & Ελευθεράκης, 2007), τη διαθεσιμότητα των πόρων καθώς 

και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι μπορεί να σχετίζονται με την παραπομπή και 

αξιολόγηση στην ειδική αγωγή των αλλοδαπών μαθητών (Skiba et al., 2008). 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όπως και όλων επαγγελματιών που εργάζονται στην ειδική 

εκπαίδευση έχει γίνει το επίκεντρο μελέτης πολλών ερευνών (Ευρωπαϊκός φορέας για την 

Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2011). Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς Ε.Α. και το ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό των δομών εμφανίζονται απροετοίμαστοι για την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών στα αλλοδαπά παιδιά και τις οικογένειές τους, λόγω έλλειψης ενημέρωσης αλλά 

κυρίως λόγω έλλειψης συγκεκριμένων εργαλείων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. 

Εκπαιδευτικά μοντέλα δίνουν έμφαση στη νέα γνώση που προκύπτει από τα αποτελέσματα της 

έρευνας και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο οι ειδικοί παιδαγωγοί να 

έχουν πρόσβαση και συνεχή ενημέρωση στα νεότερα δεδομένα που υπάρχουν στο πεδίο της 

ειδικής αγωγής αλλά και σε σύγχρονους τρόπους λειτουργίας της διεπιστημονικής ομάδας. Επίσης 

ο συντονισμός προγραμμάτων και υπηρεσιών που εμπλουτίζουν την ειδική αγωγή με 

διαπολιτισμικά στοιχεία θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτές των αλλοδαπών 

μαθητών και των οικογενειών τους και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ τους (Ευρωπαϊκός 

φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2011).  

Τέλος εκτός από την επιδίωξη προσπάθειας επιμόρφωσης στο πεδίο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

και Ε.Α., προκειμένου να επιτυγχάνουν το στόχο τους, δηλαδή, την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση 

και προαγωγή των αλλοδαπών μαθητών γενικής και ειδικής αγωγής, πρέπει να γίνει κατανοητό 

ότι χρειάζεται και η χάραξη και υλοποίηση νέων, πιο αποτελεσματικών «πολιτικών», που θα 

εξασφαλίσουν υψηλών προδιαγραφών παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς γονείς 

και μαθητές. 
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Περίληψη 

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών συνιστά σημαίνον ζήτημα τις τελευταίες δεκαετίες. Οι 

πιο κοινές αιτίες επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών είναι: η συναισθηματική εξάντληση, 

η αποπροσωποποίηση, η απουσία προσωπικής επίτευξης, οι κακές συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές 

μισθολογικές απολαβές, η απουσία ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης κά. Σκοπός της εργασίας είναι 

να διερευνηθεί η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ανώνυμου 

αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί στην υπό 

μελέτη περιοχή παρουσιάζουν υψηλό αίσθημα προσωπικής επίτευξης και χαμηλό αποπροσωποποίησης. 

Επίσης, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δήλωσε ικανοποιημένη από το πώς ανταποκρίνονται στο ρόλο 

τους οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και από τις επικρατούσες εργασιακές συνθήκες, ενώ 

προσδοκά βελτίωση των μισθολογικών απολαβών και αύξηση των ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εργασιακή Εξουθένωση, Εργασιακή Ικανοποίηση, Ρόλος του Διευθυντή  

 

1. Εισαγωγή 

Το άγχος και η εξουθένωση στο χώρο εργασίας και ειδικότερα των εργαζόμενων στην εκπαίδευση, 

απασχόλησε αρκετούς ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες κατά κύριο λόγο εξαιτίας της επίπτωσης την 

οποία εξασκούν στην ψυχική υγεία του ανθρώπου. Η πλειονότητα αυτών των ερευνών αποσκοπούσε 

στην καταγραφή του φαινομένου και στην εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης 

του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης (Selye, 1974). 

mailto:apostoliaa@hotmail.gr
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Συνιστά κοινή παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν συχνά καταστάσεις άγχους στο χώρο εργασίας 

τους και οδηγούνται στην εργασιακή εξουθένωση. Το άγχος του εκπαιδευτικού εντάσσεται στη γενική 

κατηγορία του άγχους που πηγάζει - εκπορεύεται από την εργασία, το οποίο στην ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία είναι ευρύτερα γνωστό με τον όρο «επαγγελματικό άγχος» (Travers & Cooper, 1996). 

Επαγγελματική εξουθένωση καλείται ένα σύνδρομο ψυχοσωματικής κόπωσης, σύμφωνα με το οποίο ο 

εργαζόμενος εμφανίζει μειωμένη διάθεση, σεβασμό, συμπάθεια και ευρύτερα οποιοδήποτε θετικό 

συναίσθημα σε σχέση με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται – έρχεται σε συναναστροφή 

επαγγελματικά (Maslach, 1982). Αποτέλεσμα της παραπάνω περιγραφόμενης κατάστασης αποτελεί ο 

εργαζόμενος να μη λαμβάνει ικανοποίηση από την εργασία του και με την πάροδο του χρόνου να 

δημιουργεί - καλλιεργεί αρνητική αντίληψη ακόμη και για τον ίδιο του τον εαυτό (Schwab & Iwanicki, 

1982, Maslach et al., 2001). 

Ως απόρροια του ορισμού της Maslach (1982) προκύπτει ότι η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται με 

την ψυχοσωματική καταπόνηση του εργαζόμενου, καθώς περιορίζονται εξαιτίας της καθημερινής 

εργασιακής του ενασχόλησης τα θετικά στοιχεία που εμφανίζει η προσωπικότητά του. Παράλληλα, οι 

Maslach et al. (1986) σημειώνουν ότι το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης συνιστά το 

αποτέλεσμα συνεχόμενης εργασίας υπό καθεστώς άγχους και πίεσης και όχι τη συνέπεια μιας παροδικής 

στιγμής. 

Γενικά καταγράφονται τρείς όψεις του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αυτές είναι η 

ψυχοσυναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και η μείωση των προσωπικών στόχων και 

επιτευγμάτων (Maslach et al., 1986). Σκοπό της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.  

2. Μεθοδολογία της έρευνας 

Η διεξαχθείσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ανώνυμου αυτοσυμπληρούμενου 

ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων ξεκίνησε στις 15 

Μαρτίου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου του ίδιου έτους. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 

έντυπη μορφή στους εκπαιδευτικούς, αφού προηγουμένως είχε εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση 

από τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από τέσσερις ενότητες, οι οποίες αφορούσαν τις εξής θεματικές: α) τις 

αιτίες - παράγοντες που οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών, β) το ρόλο του 

διευθυντή στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, γ) τη σύνδεση των 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού προσωπικού με την επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών και δ) τη σχέση του υιοθετούμενου στυλ και μοντέλου σχολικής ηγεσίας 

με την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Καθεμιά από τις προαναφερόμενες ενότητες 

περιελάμβανε μία σειρά δηλώσεων – ερωτήσεων, οι οποίες ανταποκρίνονταν σε κλίμακα Likert. Η 

στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 19. 
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3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που αντλήθηκαν από τα συμπληρωθέντα ερωτηματολόγια 

προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν ότι η δουλειά τους είναι αρκετά αξιόλογη (78%) και ότι έχουν κατορθώσει πολλά στον τομέα 

τους (80%) με αποτέλεσμα το αίσθημα της προσωπικής επίτευξης να εμφανίζεται αυξημένο. Στην αύξηση 

του αισθήματος της προσωπικής επίτευξης  πιθανότατα να συμβάλουν ουσιαστικά η αίσθηση 

πραγμάτωσης των επαγγελματικών τους καθηκόντων, η ύπαρξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων με τη 

διεύθυνση της σχολικής μονάδας και τους συναδέλφους, καθώς και η ικανοποίηση που λαμβάνουν από 

την ανταπόκριση των μαθητών τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.  

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος δε νιώθει αποπροσωποποίηση (78%) και η 

επαγγελματική εξάντλησή τους βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (35%) ενδεχομένως εξαιτίας της αίσθησης 

ότι είναι σημαντικοί στον εργασιακό τους χώρο. Συγχρόνως, οι ερωτώμενοι δήλωσαν σε χαμηλό ποσοστό 

επαγγελματική εξάντληση (35%) και αποπροσωποποίηση (22%), καθώς αναφέρουν ότι αισθάνονται 

ενεργητικότητα και αναζωογονημένοι από την εργασία τους (86%), ενώ θεωρούν σε γενικές γραμμές ότι 

έχουν κάνει σημαντικά θετικά επαγγελματικά βήματα (82%). Είναι άξιο αναφοράς ότι οι ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλό το αίσθημα της επαγγελματικής εξάντλησης (35%) και της 

αποπροσωποποίησης (22%), ίσως εξαιτίας των καλών σχέσεων που έχουν αναπτύξει με τους μαθητές 

τους. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε αντίθεση με αυτά άλλων ερευνών, οι οποίες 

κατέγραψαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό τους έργο, 

απουσιάζει ο ενθουσιασμός και το χιούμορ και αισθάνονται σωματική και συναισθηματική εξάντληση 

(Hendrickson, 1979, McGee-Cooper & Trammel, 1999). Αντίστοιχης θεματικής έρευνα σημείωσε ότι οι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν υποβαθμισμένοι και συναισθηματικά τραυματισμένοι, γεγονός το οποίο επιδρά 

αρνητικά στο διδακτικό τους έργο (Papastylianou, 1997). Αυτό το φαινόμενο, είναι δυνατό να υφίσταται, 

επειδή οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανασφάλεια στον εργασιακό τους χώρο, είτε λόγω κακών σχέσεών 

τους με το διευθυντή της σχολικής τους μονάδας, είτε μεταξύ αυτών και των μαθητών τους. 

Επιπροσθέτως, από τη διεξαχθείσα έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

ικανοποιούνται αρκετά από τις μισθολογικές τους απολαβές (68%), καθώς και από τις υπάρχουσες 

ευκαιρίες για προαγωγή (44%). Το συγκεκριμένο εύρημα ταυτίζεται με τα αντίστοιχα άλλων ερευνών 

(Maslach, 1982, Center & Callaway, 1999), οι οποίες καταγράφουν τις χαμηλές μισθολογικές απολαβές 

ως μία από τις κύριες αιτίες εξουθένωσης των εκπαιδευτικών.  

Μολονότι οι εκπαιδευτικοί της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν την 

οικονομική κρίση όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου, θεωρούν ότι η συναισθηματική 

(82%) και η επαγγελματική (76%) ασφάλεια που τους προσφέρει η εργασία τους συνιστούν σημαντικούς 

λόγους ικανοποίησης και αυτάρκειας (85%). Παράλληλα, όμως, δηλώνουν ότι δεν τους προσφέρονται 

όσες ευκαιρίες θα επιθυμούσαν για προαγωγή και επαγγελματική εξέλιξη (79%). Στην έρευνα 

καταγράφηκε, επίσης, η δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

δεν προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες δυνατότητες για επιμόρφωση (32%) και 

αξιολόγηση (25%), οι οποίες θα συνδέονταν με τη μισθολογική και διοικητική ανέλιξή τους.  
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Χρήζει ιδιαίτερης μνείας ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (70%) δήλωσαν ότι αισθάνονται περισσότερη 

επαγγελματική εξουθένωση σε σύγκριση με τους άντρες (30%) και κατά συνέπεια αυτές εμφανίζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό το αίσθημα της αποπροσωποποίησης (62%) και της συναισθηματικής εξάντλησης 

(73%). Ως εκ τούτου, δύναται να υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί πιθανώς να βιώνουν με 

αυξημένο άγχος τη σύγκρουση του οικογενειακού και επαγγελματικού τους ρόλου, καθώς και το διαρκές 

δίλημμα να επιλέξουν ανάμεσα στην οικογένεια και στην καριέρα.  

Οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας υποστήριξαν ότι αισθάνονται περισσότερο επαγγελματικά 

εξουθενωμένοι (80%) σε σύγκριση με τους νεότερους συναδέλφους τους (20%). Η ερμηνεία αυτού του 

αποτελέσματος ενδεχομένως να βρίσκεται στο γεγονός ότι όσο μεγαλώνει κάποιος ηλικιακά δεν έχει τις 

ίδιες αντοχές, διάθεση και ζήλο για εργασία στις διαρκώς πιο απαιτητικές συνθήκες που 

διαμορφώνονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Επικουρικά, σε αυτούς τους παράγοντες 

έρχονται να προστεθούν η οικονομική κρίση, οι ρυθμοί ζωής, καθώς και το μαθητικό δυναμικό που με 

την πάροδο του χρόνου απαιτεί συνεχώς πιο σύνθετους χειρισμούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης 

είναι η επαύξηση της επαγγελματικής εξουθένωσης στους γηραιότερους (Κάντας & Χαντζή, 1991).  

Τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά άλλων ερευνών, οι 

οποίες κατέγραψαν ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί υφίστανται μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση 

(Cherniss, 1980, Κάντας, 1996, Kantas & Vassilaki, 1997, Antoniou et al., 2006, Panagopoulos et al., 2014). 

Αυτό πιθανότατα να συνδέεται με την αυξημένη διδακτική εμπειρία των μεγαλύτερων ηλικιακά 

εκπαιδευτικών (Κάντας, 1996, Maslach et al., 2001, Hatano & Oura, 2003). 

Ως προς την παράμετρο της οικογενειακής κατάστασης από τα αποτελέσματα της στατιστικής 

επεξεργασίας των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι οι άγαμοι εκπαιδευτικοί (72%) εμφανίζουν 

μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση και συνεπώς μικρότερη προσωπική επίτευξη, σε σχέση με τους 

έγγαμους εκπαιδευτικούς (28%). Αυτή η κατάσταση συνήθως οφείλεται στο ότι οι άγαμοι εκπαιδευτικοί, 

σε αντίθεση με τους έγγαμους, δεν έχουν ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον με τη στενή 

έννοια του όρου, το οποίο θα αντιστάθμιζε την επαγγελματική τους εξουθένωση (Blom et al., 2013). 

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας συνιστούν αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα εκπαιδευτικών, των οποίων η διάθεση για προσφορά εργασίας πηγάζει από την ισορροπία, 

η οποία εκπορεύεται από το οικογενειακό τους περιβάλλον.  

Τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας είναι σε συμφωνία με αυτά άλλων ερευνών (Panagopoulos 

et al., 2014, Κάμτσιος & Λώλης, 2016), οι οποίες αναφέρουν ότι οι άγαμοι εκπαιδευτικοί (32%) 

παρουσιάζουν μικρότερη προσωπική επίτευξη από τους έγγαμους (68%). Επίσης, έρευνες κατέγραψαν 

ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα εξουθένωσης και αποπροσωποποίησης και 

υψηλά προσωπικής επίτευξης σε σχέση με τους άγαμους και τους διαζευγμένους (Maslach et al., 1986, 

Αβεντισιάν-Παγοροπούλου κ.ά., 2002). Επομένως, δύνανται να υποστηριχθεί ότι οι εκπαιδευτικοί, οι 

οποίοι στερούνται οικογενειακών δεσμεύσεων - υποχρεώσεων εμφανίζονται περισσότερο 

επαγγελματικά εξουθενωμένοι. 

Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται από τους αναπληρωτές ως προς την επαγγελματική εξουθένωση. 

Συγκεκριμένα, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης (75%) σε σχέση 
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με τους αναπληρωτές (25%). Την ίδια στιγμή, υφίστανται έρευνες (Maslach et al., 1986, Antoniou et al., 

2006), οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι μόνιμοι δε διαφοροποιούνται από τους αναπληρωτές ως προς τα 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Είναι άξιο αναφοράς ότι ως προς το ρόλο του διευθυντή της σχολικής τους μονάδας, η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι αυτός παρέχει αυτονομία στο εκπαιδευτικό προσωπικό (84%) και φροντίζει 

για την ορθή διαχείριση των διαπροσωπικών τους σχέσεων (78%). Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

σημείωσαν τη σημαίνουσα αξία της εφαρμογής συμμετοχικών διαδικασιών στο εργασιακό τους 

περιβάλλον στην προσπάθεια για τη δημιουργία υγιούς ατμόσφαιρας μεταξύ των εκπαιδευτικών (90%). 

Στις περισσότερες σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας καταγράφεται ελευθερία 

κινήσεων και λόγου (87%), έκφρασης της γνώμης (79%) και απουσία ενός αυστηρού ελεγκτικού 

μηχανισμού από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας (86%).  

Στο πλαίσιο αυτό, η πλειονότητα των ερωτώμενων εξέφρασαν την άποψη ότι το διευθυντή της σχολικής 

μονάδας πρέπει να τον χαρακτηρίζουν οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις με το διδακτικό προσωπικό 

(84%). Άλλωστε , η απουσία διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών αποτελεί 

βασική αιτία επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach, 1982, Kloska & Raemasut, 1985, Center & Callaway, 

1999), γεγονός το οποίο συνάδει με τα ευρήματα της έρευνας.  

Στην ίδια κατεύθυνση, σημειώνεται ότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων να χαρακτηρίζονται από περιορισμένες διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους, με 

αποτέλεσμα να επέρχεται συναισθηματική και ψυχολογική εξάντληση των εκπαιδευτικών (Firth-Cozens 

& Mowbray, 2001). Την ίδια στιγμή, οι Malakh-Pines et al (1981) και οι Tang & Yeung (1999) υποστηρίζουν 

ότι η απουσία συναισθηματικής στήριξης από τη διοίκηση του σχολείου, ο φόρτος εργασίας, η απουσία 

αυτονομίας, η απουσία διαπροσωπικών σχέσεων με συναδέλφους και η μειωμένη κοινωνική στήριξη 

συνιστούν ορισμένες από κυριότερες αιτίες επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Παράλληλα, από τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς το ρόλο του διευθυντή τεκμαίρεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική προϋπόθεση την ύπαρξη σωστής επικοινωνίας του διευθυντή με τους 

εκπαιδευτικούς για τη διατήρηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων (71%). Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο 

για την αναγκαιότητα της αγαστής συνεργασίας και των αποτελεσματικών παρεμβάσεων από την 

πλευρά του διευθυντή (88%). 

Ως προς τα στυλ και μοντέλα ηγεσίας, από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η πλειονότητα των 

διευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας χαρακτηρίζεται από 

την ύπαρξη ηθικής, μετασχηματιστικής, ενδεχομενικής, επιμεριστικής και συναλλακτικής μορφής 

ηγεσίας (78%), καθώς και από το δημοκρατικό στυλ (66%). Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν, επίσης, ότι οι 

περισσότεροι διευθυντές αποφασίζουν και ενεργούν με ηθικές αξίες (82%), διευκολύνουν το έργο των 

εκπαιδευτικών (78%), είναι συνεπείς στην πραγματοποίηση των καθηκόντων τους (84%) και 

παραχωρούν μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας και ελευθερίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό (92%). 

Συγχρόνως, οι Arnold et al (2007) αναφέρουν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία προκαλεί μείωση της 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και συναισθηματική ευεξία, ενώ παράλληλα, προσδίδει νόημα στη ζωή 

τους (Cassar & Buttigieg, 2013), ενδυναμώνει τις σχέσεις και βελτιώνει τις συνθήκες του σχολείου 

(Γκόλια, 2014). 
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4. Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. 

Πρώτον, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εμφανίζεται με αυξημένο το αίσθημα της προσωπικής 

επίτευξης και δεν αισθάνεται αποπροσωποποίηση και επαγγελματική εξουθένωση. Δεύτερον, 

σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών διαφαίνεται ότι αισθάνεται ενεργητικότητα και αναζωογόνηση από 

την εργασία τους και θεωρεί ότι έχει πράξει επαγγελματική πρόοδο. Τρίτον, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν δυσαρέσκεια για τις μισθολογικές τους απολαβές και από τις υφιστάμενες 

ευκαιρίες για προαγωγή. Τέταρτον, οι άγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται περισσότερο επαγγελματικά 

εξουθενωμένοι σε σχέση με τους έγγαμους και πέμπτον, ως προς τα μοντέλα και στυλ ηγεσίας 

συμπεραίνεται ότι υιοθετείται η ηθική, μετασχηματιστική, ενδεχομενική, επιμεριστική και συναλλακτική 

μορφή ηγεσίας, καθώς και το δημοκρατικό στυλ.  

Καταληκτικά, συμπεραίνεται ότι τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας χαρακτηρίζει το αίσθημα της προσωπικής επίτευξης και η απουσία 

αποπροσωποποίησης και επαγγελματικής εξάντλησης κατά κύριο λόγο εξαιτίας της ύπαρξη ς θετικού 

κλίματος στη σχολική μονάδα τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε επίπεδο εργαζομένων.  
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Περίληψη 

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Για να χαρακτηριστεί  επιτυχής 

πρέπει  να λειτουργούν αρμονικά όλα τα μέρη της. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, η διοίκηση των 

εκπαιδευτικών μονάδων, το σύνολο των γονέων, το κοινωνικό περιβάλλον. Ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο που έχει αποδειχθεί ως καταλύτης για την αρμονική λειτουργία της σχολικής κοινότητας 

είναι η επικοινωνία. Στον όρο αυτόν εμπεριέχεται η λεκτική αλλά και η μη λεκτική επικοινωνία. Η 

διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος, στο οποίο η επικοινωνία έχει καίρια θέση, έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αλυσίδας καταστάσεων με σημαντικότερη την αύξηση της 

αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών. Αυτό έχει  ως λογική συνέπεια την αύξηση της επίδοσης των 

μαθητών που θεωρείται το ζητούμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, μελετώνται οι παράγοντες που 

επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, αλλά και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η εκπαιδευτική 

διοίκηση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, σχολική ηγεσία.  

 

Εισαγωγή 

Στην εποχή μας,  που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες   εξελίξεις σε όλους τους τομείς, καθίσταται 

επιτακτική ανάγκη ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης. Αυτός ο  εκσυγχρονισμός  πρέπει  να 

ξεκινήσει από την αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών της σχολικής ηγεσίας, δηλαδή των 

διευθυντών. Η διοίκηση των εκπαιδευτικών  οργανισμών δέχεται επιρροές από ιστορικές, 

κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές συνθήκες (Μιχαλόπουλος, 1987).Έτσι, είναι αυτονόητο ότι 

δεν είναι εύκολη υπόθεση η οποιαδήποτε αλλαγή στην εκπαίδευση. Χρειάζεται σχεδιασμός, αλλά 

και παράλληλη προσπάθεια  για κοινωνικό εκσυγχρονισμό. 

Σε αυτή την προσπάθεια  του εκσυγχρονισμού ένα αρνητικό σημείο είναι ότι η εκπαιδευτική 

διοίκηση προσεγγίζεται με οικονομικούς δείκτες. Έτσι, γίνεται προσπάθεια   αξιολόγησης και 

προτάσσεται η αποδοτικότητα σε βάρος των αξιών, όπως η ηθική, η ακεραιότητα 

(Μακρυδημήτρης, 2003). Δεν απορρίπτεται βέβαια η προσπάθεια της  αξιολόγησης, αλλά πριν 

εφαρμοστεί πρέπει να γίνουν μελέτες και έρευνες. Η αξιολόγηση πρέπει να έχει ως σκοπό την 

ποιοτική βελτίωση των αξιολογούμενων με απώτερο στόχο να αποδίδουν τα μέγιστα προς όφελος 

των μαθητών. 

mailto:lampropoulos@gmail.com
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Πρωταρχική, λοιπόν, μέριμνα θα πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση των 

στελεχών σε θέματα διοίκησης, αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα  

διαχείρισης και επικοινωνίας  με τους μαθητές. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα 

Για να υπάρξει ένα υγιές σχολικό κλίμα, το οποίο θα προάγει τη μάθηση, χρειάζεται ένα σύνολο 

στοιχείων, όπως είναι η  κάθετη και η οριζόντια επικοινωνία, το δέσιμο μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

το πνεύμα ελευθερίας και αυτονομίας, αλλά και η αίσθηση ευθύνης, αξιοπρέπειας και ήθους 

(Sergiovanni and Starratt, 1998). 

Το κλίμα του σχολείου επηρεάζεται, σύμφωνα με τον Σαΐτη (2002), από ένα σύνολο στοιχείων, 

όπως είναι η  δομή, το μέγεθος του οργανισμού, το περιβάλλον και οι  ατομικές διάφορές ή 

ομοιότητες των μελών. Με τον όρο «δομή» εννοείται ουσιαστικά ο τρόπος διοίκησης του 

σχολείου. Σε ένα σχολείο που περιέχει ατομική ελευθερία και  χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον, 

το περιβάλλον αμέσως γίνεται θετικό και δημιουργικό (Σαΐτης, 2008). Σίγουρα,  ρόλο παίζει και το 

μέγεθος του σχολείου. Σε ένα μεγάλο σχολείο το πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων είναι 

συνθετότερο και συχνά πολύ ευαίσθητο, ευάλωτο να τρωθεί όταν παρουσιαστούν τα πρώτα 

προβλήματα. Προβλήματα μπορεί να προέλθουν όχι μόνο από τα μέλη του σχολείου, δασκάλους 

και μαθητές αλλά και από το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Γι’ αυτό, εξάλλου, το κοινωνικό, 

οικονομικό, πολιτισμικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο  (Burns & Stalker, 1961). Τέλος, οι 

ατομικές διαφορές των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την ηλικία, τα προσόντα, τα χρόνια 

υπηρεσίας, τις  φιλοδοξίες διαμορφώνουν  ένα ευνοϊκό  ή όχι κλίμα στο σχολείο.  

Ένα υγιές περιβάλλον αποτελεί μια αλυσίδα. Ο σύλλογος διδασκόντων απολαμβάνει  ένα άριστο 

σχολικό περιβάλλον, στο οποίο δίνει όλη του την ενέργεια και το ζήλο. Αναπτύσσει με τη σειρά 

του υγιή σχέση με τους μαθητές, οι οποίοι απολαμβάνουν μια σχέση εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας. 

Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, ενδιαφέρονται να μάθουν όσο το δυνατό περισσότερα και μάλιστα 

νιώθουν ότι κάποιοι τους βοηθάνε και τους στηρίζουν. Αυτοί είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν 

λειτουργούν ως αυθεντίες ούτε ως τιμωροί. Είναι βοηθοί και συνοδοιπόροι των μαθητών στο 

δρόμο  της μάθησης. Είναι διαπιστωμένο, λοιπόν, ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολικό 

περιβάλλον επηρεάζουν όλη τη μαθησιακή εξέλιξη (Edwards, 1997, Jones & Jones, 1998). 

Στην εποχή μας, όπου όλα κινούνται με μεγάλες ταχύτητες και ρυθμούς γρήγορους, ο 

εκπαιδευτικός κόσμος τρέχει να προλάβει τις τεχνολογικές εξελίξεις και παραμελεί κάποια 

αυτονόητα και εύκολα εργαλεία. Μπορεί, λοιπόν, ένα σχολείο να είναι τεχνολογικά εφοδιαμένο, 

οι εκπαιδευτικοί να είναι τεχνολογικά ενημερωμένοι, όμως να υστερούν στη δημιουργία του 

κατάλληλου κλίματος.Τα παιδιά, για να αποδώσουν και για να ενδιαφερθούν για τη μάθηση, 

πρέπει να αισθανθούν ότι αυτοί που τους διδάσκουν έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για αυτά ( 

Κογκούλης, 2004). 
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Η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία στα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

Πέρα από τους παραπάνω παράγοντες, στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος παίζει μεγάλο 

ρόλο η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και η μεταξύ του 

διευθυντή  και των εκπαιδευτικών σχέση. Πλέον, στη διαμόρφωση των σχέσεων αυτών 

υπογραμμίζεται και ο όρος «μη λεκτική συμπεριφορά». Εξάλλου ως επικοινωνία ορίζεται  η 

ανταλλαγή πληροφοριών με τη χρήση συμβόλων, κινήσεων, στάσεων (Durbin, 1998). Όταν 

επικοινωνούν  δύο άτομα, ο ένας είναι ο πομπός και ο άλλος ο δέκτης οι οποίοι αλλάζουν ρόλους 

(Πασιαρδής , 2001). Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα του 

δέκτη να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα, αλλά και την ικανότητα του πομπού να είναι  ακριβής, 

συγκεκριμένος (Πασιαρδής, 2001). 

Η  διαδικασία της επικοινωνίας είναι αναμφισβήτητα ιδιαίτερα σημαντική σε όλους τους τομείς 

της ζωής. Καθοριστικό ρόλο παίζει στον εκπαιδευτικό τομέα η επικοινωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων ή της κοινωνίας γενικότερα, μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου. Μέσω της επικοινωνίας διαμορφώνεται μία 

ατμόσφαιρα εποικοδομητική και το προσωπικό ενθαρρύνεται να αναλάβει πρωτοβουλίες, 

επιδεικνύει ζήλο, σχεδιάζει (Gorton & Alston, 2010). 

Όταν υπάρχει μια αληθινή αμφίπλευρη επικοινωνία μεταξύ δασκάλων μαθητών, τότε προάγεται 

ένα θετικό σχολικό κλίμα και οι μαθητές βοηθιούνται, ώστε να πετύχουν τους μαθησιακούς  

στόχους αλλά και τους γενικότερους στόχους τους σχολείου  (Μαλικιώση -Λοίζου, 2001). 

Η επίτευξη αυτής της επικοινωνίας απαιτεί πολλή και συνεχή προσπάθεια, κυρίως από την πλευρά 

των δασκάλων, που είναι οι καθοδηγητές. Αυτή η προσπάθεια επιτείνεται όταν υπάρχουν και 

περιπτώσεις μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς, οι οποίοι διασπούν το υγιές κλίμα που 

μπορεί να υπάρχει, δημιουργώντας όχι μόνο συγκεκριμένα προβλήματα λόγω της 

παραβατικότητας, αλλά και μια ένταση, η οποία δρα καταλυτικά και αποσυντονίζει όλη την ομάδα  

( Βρεττός, 1994). 

Σε όλη αυτή την διαδικασία και προσπάθεια σημαντικό ρόλο παίζει η μη λεκτική συμπεριφορά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μη λεκτικά σήματα υπάρχουν ήδη από την προσχολική ηλικία, όπως είναι 

οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση του κεφαλιού, ο τόνος της φωνής, ενώ σιγά σιγά 

αναπτύσσονται και άλλα σήματα, όπως είναι οι χειρονομίες. Μάλιστα, με έρευνα έχει αποδειχθεί 

ότι η μη λεκτική συμπεριφορά ευθύνεται σε ποσοστό 93 % για την καλλιέργεια του 

συναισθηματικού κλίματος στην τάξη έναντι 7 % που έχει η λεκτική επικοινωνία (Μαλικιώση -

Λοίζου & Σπόνα, 2002). 

Ο δάσκαλος, λοιπόν, καλείται να έχει γνώση των τεχνικών της μη λεκτικής επικοινωνίας και να 

δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα. Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν 

περιπτώσεις μαθητών που δημιουργούν προβλήματα  και αποσυντονίζουν, πρέπει με 

κατάλληλους χειρισμούς να επέρχεται μια ισορροπία. Η μη λεκτική επικοινωνία δίνει τέτοια 

εργαλεία που ο δάσκαλος χρειάζεται να χρησιμοποιήσει μόνο εκφράσεις προσώπου, βλέμματος 

και τη στάση του σώματός του. Αυτά τα εργαλεία  βοηθούν τον δάσκαλο από τη μία να μην είναι 
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ο αυταρχικός τύπος ο οποίος απειλεί με τιμωρίες, αλλά από την άλλη να ενισχύει τους μαθητές 

του και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τυχόν συμπεριφορές που μπορεί να διαταράξουν την 

ηρεμία και την ισορροπία στην τάξη ( Βρεττός, 2002).  

 Η επικοινωνία, λοιπόν, αποδεικνύεται ως μια ικανότητα που είναι αναγκαία τόσο για τα στελέχη 

όσο για το προσωπικό. Όταν απουσιάζει αυτή η ικανότητα, εμφανίζονται αμέσως προβλήματα στη 

σχολική κοινότητα. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι ο διευθυντής έχει κατά κύριο λόγο την ευθύνη 

ώστε να υπάρχει επικοινωνία -έστω η ελάχιστη που χρειάζεται- για την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου. Ο επικοινωνιακός ρόλος του διευθυντή εξαρτάται βέβαια από τις γνώσεις του αλλά και 

από την ικανότητά του να τις χρησιμοποιεί (Ράπτης & Γρηγοριάδης, 2017). Οι επικοινωνιακές 

ικανότητες του διευθυντή είναι εκείνες που θα βοηθήσουν να υπάρχει ηρεμία στις σχέσεις μεταξύ 

των εκπαιδευτικών. Αυτή η ηρεμία είναι απαραίτητη,  ώστε ο δάσκαλος να μπορέσει να μπει στην 

τάξη και να διδάξει. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ότι η 

επικοινωνία -λεκτική και μη λεκτική- παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Η ενεργοποίηση των μελών που 

απαρτίζουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό, η συνεργασία με σκοπό την  καινοτομία και την 

ανάπτυξη, η διοίκηση απαιτούν μια αξιόπιστη επικοινωνία (Schermerhorn, 2013). Μόνο τότε, τα 

μέλη της κοινότητας νιώθουν ικανοποίηση από την εργασία. Αυτή  η ικανοποίηση είναι μια γενική 

αίσθηση, όμως είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για την αύξηση της εργασιακής απόδοσης. 

Και η απόδοση αυτή στο σχολείο σχετίζεται άμεσα με τη μάθηση. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 

μαθητές και δάσκαλοι λαμβάνουν θετικά συναισθήματα  (Ζαβλανός 1008).  

Εκπαιδευτική διοίκηση 

Όπως  φάνηκε και από τις παραπάνω αναλύσεις, καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του 

σχολικού κλίματος είναι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος λειτουργεί ως συνεκτικός 

κρίκος και πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προσωπικού, των γονέων  αλλά και στις 

προσδοκίες των ανωτέρων, που συντονίζουν το εκπαιδευτικό έργο (Hoy & Miskel, 1998). 

Στον εκπαιδευτικό χώρο υπάρχουν σε γενικές γραμμές τρεις τύποι ηγετών: Ο αυταρχικός, ο 

συμμετοχικός και αυτός του ελεύθερου πνεύματος. Κύριο χαρακτηριστικό του πρώτου τύπου είναι 

η αυστηρότητα, του δεύτερου ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας και ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, 

αλλά και των ευθυνών, ενώ ο τρίτος τύπος είναι ο οραματιστής. Βέβαια,  ο συνδυασμός και των 

τριών, ανάλογα με τις περιπτώσεις, θεωρείται το ιδανικό (Griffin, 2008). Δεν μπορεί, δηλαδή, 

κάποιο στέλεχος να υποστηρίξει ότι ανήκει στον έναν ή στον άλλον τύπο. Ο διευθυντής πρέπει να 

είναι ευέλικτος και να δρα ανάλογα με τις περιστάσεις και τη σοβαρότητα των περιστατικών που 

συμβαίνουν στη σχολική μονάδα. Ο ίδιος διευθυντής, λοιπόν, θα συμπεριφερθεί διαφορετικά σε 

περιστατικά απειθαρχίας σε ένα μικρό σχολείο ενός χωριού και διαφορετικά σε ένα μεγάλο 

σχολείο ενός συγκροτήματος, όπου είναι συγκεντρωμένα παιδιά από πολλές εθνότητες.  

Ένα τύπος ηγεσίας ο οποίος ερευνάται τελευταία και θεωρείται ως η τελευταία τάση είναι η 

μετασχηματιστική ηγεσία. Τα κύρια χαρακτηριστικά του ηγέτη, σύμφωνα με τη θεωρία, είναι η 

χαρισματική επιρροή, το προσωποποιημένο ενδιαφέρον και η πνευματική παρακίνηση. Οι ηγέτες 
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πρέπει να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση, κερδίζοντας το σεβασμό και την αποδοχή (Antonakis 

et al.,2003).  Ο ηγέτης  προωθεί τα σωστά  πρότυπα, κερδίζοντας πρώτα τη δέσμευση της 

ομάδας(Bass, 1985). Παρακινεί και υποκινεί τα μέλη της ομάδας, γνωρίζοντας πρώτα βέβαια τις 

ιδιαιτερότητες κάθε μέλους (Avolio & Bass, 2004). Πέρα από τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων, ο 

ηγέτης  στηρίζει τα μέλη της ομάδας και αποτελεί και προσωπικό μέντορα (Khasawneh et al., 

2012).Όπως γίνεται κατανοητό, όμως, για να λειτουργήσει ως μέντορας ο διευθυντής πρέπει να 

έχει και τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες. Έτσι, προκύπτουν θέματα αξιοκρατίας στις 

διαδικασίες επιιλογής στελεχών. Σε διαδιακσίες, λοιπόν, που είναι διαβλητές και δεν επιλέγονται 

στελέχη με βάση τα προσόντα αλλά  με άλλα κριτήρια,  τότε  είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν 

επικοινωνιακά προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα  που θα έχουν αντίκτυπο εντέλει στην 

μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών. 

Βέβαια, αξίζει  να τονιστεί ότι υπάρχουν και ενστάσεις σχετικά με το μετασχηματιστικό μοντέλο. 

Πιστεύουν, δηλαδή, κάποιοι ότι με αυτό το μοντέλο μπορεί να εκδηλωθούν τάσεις δεσποτισμού 

(Bush & Glover, 2003). Σίγουρα, ο ηγέτης του σχολείου λειτουργεί καθοριστικά και πρέπει να 

συντονίζει το σύνολο των εκπαιδευτικών (Γκόλια, 2014). Αυτό βέβαια φαίνεται εύκολο, αλλά 

πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι ο διευθυντής πρέπει να συντονίσει ένα σύνολο από ανθρώπους 

που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, φιλοσοφία, αξίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες. 

Σε έρευνα του Σαΐτη, αποδεικνύεται η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της συμπεριφοράς του ηγέτη, 

σχολικού διευθυντή στην περίπτωσή μας, και στην  αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών. 

Αποδείχθηκε, δηλαδή, ότι η σωστή και δίκαιη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων, ο σεβασμός, 

η δικαιοσύνη, η αντικειμενικότητα, από την πλευρά  του διευθυντή, οδηγεί σε αύξηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης και εντέλει οι εκπαιδευτικοί  γίνονται περισσότερο αποδοτικοί και 

αποτελεσματικοί (Σαΐτης, 2008). 

Για να χαρακτηριστεί ως επιτυχής ο τρόπος διοίκησης του διευθυντή και να αναπτυχθεί μια σχέση 

με το προσωπικό, πρέπει να επικρατούν κάποια στοιχεία όπως είναι το ήθος, η ειλικρίνεια, η 

ευαισθησία, η αξιοπρέπεια. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν και στις σχέσεις με τους γονείς, 

καθώς έτσι θα επιτευχθεί η συνεργασία που χρειάζεται, ώστε να αποφευχθούν οι εντάσεις και οι 

συγκρούσεις, που είναι πολύ εύκολο να συμβούν στο χώρο του σχολείου, καθώς είναι ένας χώρος 

όπου όλοι αναγκάζονται και οφείλουνι να συνυπάρξουν με άτομα με διαφορετική γενικά 

κουλτούρα, στάσεις, φιλοσοφία (Κόνσολας  & Καλδή, 2006).  

Συμπεράσματα 

Στη μελέτη παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο η επικοινωνία αλλά και η σχολική ηγεσία 

μπορούν να επηρεάσουν, αλλά και πολλές φορές να καθορίσουν το σχολικό εκπαιδευτικό κλίμα. 

Από τη σωστή και αρμονική λειτουργία της σχολικής μονάδας επηρεάζεται η μαθησιακή εξέλιξη 

των μαθητών. 

Χρέος των εκπροσώπων της σχολικής διοίκησης είναι να επιμορφώνονται σε θέματα  

εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται όχι μόνο σε δύσκολες 

καταστάσεις, αλλά και να δημιουργούν με τον τρόπο τους μια ευχάριστη καθημερινότητα για 
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μαθητές και δασκάλους (Σταμάτης, 2012). Χρέος, επίσης, των εκπαιδευτικών είναι να 

επιμορφώνονται σε θέματα επικοινωνίας και να χρησιμοποιούν εργαλεία τα οποία έχει αναδείξει 

η έρευνα ως σημαντικά. Στη μελέτη αναφέρθηκε το εργαλείο της μη λεκτικής επικοινωνίας, με το 

οποίο -με κατάλληλους χειρισμούς- ο εκπαιδευτικός μπορεί να λύσει ακόμη και προβλήματα 

συμπεριφοράς και παραβατικότητας.  
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Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή αναδεικνύει τη σημαντικότητα της ύπαρξης μιας ισορροπημένης σχέσης ανάμεσα 

στους δύο θεμελιώδεις σταθμούς της ζωής του παιδιού: την οικογένεια και το σχολείο. 

Σκοπός είναι η σκιαγράφηση τρόπων αντιμετώπισης της γονεϊκής εμπλοκής  στο σχολείο, ανάλογα με τα 

γονικά σχήματα και τους τύπους οικογενειακής δομής. 

Βιβλιογραφικές μελέτες έχουν δείξει ότι μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα στον γονέα και το σχολείο 

μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά: α) το παιδί μαθαίνει αποδοτικότερα, β) η ποιότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας βελτιώνεται, γ) περιορίζονται ενδεχόμενα προβλήματα που αφορού ν στην 

εφαρμογή κανόνων της κοινωνικής - σχολικής συμβίωσης, δ) εδραιώνεται η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία, 

η κατανόηση, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η κοινή αντίληψη ως προς τα εκπαιδευτικά πρόσωπα 

που στελεχώνουν τον σχολικό θεσμό, ε) επιτυγχάνεται η μαθησιακή ενίσχυση και βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης, στ) αποφεύγονται οι αντιπαραθέσεις, οι αρνητικές αξιολογήσεις, οι αυθαίρετες ερμηνείες 

όλων των εμπλεκομένων μερών, ζ) αναπτύσσονται τα κίνητρα μάθησης και δράσης κλπ.  

Τέλος, προτείνονται τρόποι με τους οποίους γονείς και εκπαιδευτικοί, με άξονα την αμοιβαία 

κατανόηση, τον αλληλοσεβασμό και την αποδοχή των ρόλων τους, μπορούν να συνεργάζονται για τη ν 

οικοδόμηση ενός υγιούς σχολικού κλίματος που οδηγεί στην ουσιαστική ολοκλήρωση της μαθητικής -

σχολικής πορείας αλλά και της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού. 

 

Λέξεις κλειδιά: συνεργασία σχολείου-οικογένειας, οφέλη συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, τύποι 

γονεϊκής εμπλοκής, διαχείριση γονεϊκής εμπλοκής 

 

Εισαγωγή 

Είναι ευρέως αποδεκτό πως η οικογένεια είναι η πρωταρχική κοινωνική δομή στη ζωή ενός ατόμ ου. 

Αποτελεί το πρώτο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο το άτομο ορίζει και προσδιορίζει τον εαυτό του όχι 

μόνο με άξονα τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του αλλά και σε συνάρτηση με τις 

προσωπικές ιδιότητες και γνωρίσματα των άλλων μελών της οικογένειας. Στη βάση αυτής της 

αλληλεπίδρασης υποστηρίζεται πως η οικογένεια αποτελεί μια αναπτυσσόμενη δομή που ασκεί 

επιδράσεις στην ανάπτυξη του κάθε μέλους της διαγράφοντας ή/και προδιαγράφοντας έναν ατομικό 

κύκλο ζωής. 
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Αν και ο θεσμός της οικογένειας άλλαξε με την πάροδο του χρόνου μέσα από τις ποικίλες κοινωνικές 

επιρροές που δέχτηκε, τα βασικά πυρηνικά της σημεία δε διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά. Η οικογένεια, 

ως το πρωτεύον και κυριότερο κοινωνικό σύνολο του ατόμου,  εξακολουθεί να υπηρετεί πιστά τον ρόλο 

της παρέχοντας τα απαραίτητα υλικά αγαθά που χρειάζεται το άτομο για να επιβιώσει, συνδυαστικά με 

εκείνα που συνδράμουν στην πνευματική του καλλιέργεια, τη συναισθηματική και ψυχοσεξουαλική του 

ανάπτυξη, την κοινωνική του εξέλιξη αλλά και την υγειονομική  του περίθαλψη. 

Τον δύσκολο, και ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό ρόλο της οικογένειας, έρχεται να πλαισιώσει το σχολείο, 

ένας επιπρόσθετος φορέας ανάπτυξης και καλλιέργειας του ατόμου. Πρόκειται για το θεσμικό πλαίσιο 

το οποίο εμπεριέχει τους δικούς του σκοπούς και στόχους με άξονα την αντίληψη της ολόπλευρης ή 

πολύπλευρης ανάπτυξης του παιδιού.  

Αν και οι ρόλοι των δύο πλαισίων είναι συμπληρωματικοί, πολλές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση όταν 

χρειάζεται να ενσκήψουν καθένας από τη μεριά του στους ειδικότερους σκοπούς του άλλου. Για 

παράδειγμα, η αρνητικά εμπλεκόμενη στάση των γονέων στον σχολικό θεσμό δυσχεραίνει την 

περαιτέρω μαθησιακή διαδικασία των παιδιών όταν αναδύονται εμπόδια στην επικοινωνία και τη 

γενικότερη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά πρόσωπα. Οι εκάστοτε φορείς διασταυρώνουν τις 

προσδοκίες τους για την υλοποίηση των απώτερων στόχων με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το 

περιεχόμενο του εκάστοτε σκοπού. 

Η συγκεκριμένη εισήγηση εστιάζει στο να παρουσιάσει ορισμένες ενότητες που σχετίζονται με 

στοιχειώδεις έννοιες και στόχους του θεσμού της οικογένειας,  περιγράφοντας, παράλληλα, ορισμένα 

γονικά σχήματα τα οποία δυνητικά οδηγούν σε αρμονικές σχέσεις της οικογένειας και του σχολείου. 

Επικεντρώνεται, επίσης, σε θέματα που αναδεικνύουν τους αρνητικούς παράγοντες συνεργασίας 

ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο, ενώ προτείνει πρακτικούς τρόπους διαχείρισης της γονικής 

εμπλοκής για μια αρμονική και παράλληλη σχέση οικογένειας και σχολείου.  

Ο θεσμός της οικογένειας: ορισμός και στόχοι 

Η οικογένεια είναι ένας πανάρχαιος θεσμός ο οποίος θεωρείται το πρώτο φυσικό σχολείο των παιδιών. 

Διατρέχεται από μια σταθερή δομή που θέτει τις βάσεις της ανατροφής και μόρφωσης των μελών της, 

στο πλαίσιο της οποίας ασκούνται πολύ ισχυρές επιδράσεις που συμβάλλουν στην πνευματική, 

συναισθηματική, κοινωνική και ηθική καλλιέργεια των ατόμων (Φλουρής, 1981).  

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την οικογένεια οι οποίοι επηρεάζονται από τη δομή, τους τρόπους 

λειτουργίας και το πολιτισμικό της πλαίσιο. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της οικογένειας παραπέμπει 

σε μια ομάδα ατόμων που συνδέονται με δεσμούς αίματος ή υιοθεσίας, με κοινή καταγωγή, κοινωνική 

τάξη και κουλτούρα, έχουν κοινή στέγη, αξίες και στόχους. Η οικογένεια ορίζεται, επίσης, ως μια 

πρωτογενής διαπροσωπική σχέση η οποία διατρέχεται από συναισθηματικούς δεσμούς που θα 

αποτελέσουν τη βάση όλων των μεταγενέστερων σχέσεων (Φλουρής, 1981, 1989).  

Οι βασικοί στόχοι της οικογένειας αφορούν στην παροχή υλικών αγαθών και την ικανοποίηση των 

βασικών αναγκών (στέγη, φαγητό, προστασία κλπ) για την επιβίωση των μελών της, στη δημιουργία ενός 

πλαισίου για την καλλιέργεια δεξιοτήτων και προσόντων για μελλοντική οικονομική ευμάρεια, στην 

ανάπτυξη υγιών συναισθηματικών δεσμών και την απόκτηση πολιτισμικών αξιών για μια αρμονικότερη 
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συμβίωση (Le Vine, 1988). Στους παραπάνω στόχους προστίθεται η εδραίωση των πρώτων γνώσεων και 

μορφωτικών αγαθών, η υπόδειξη υγιών κοινωνικών και σεξουαλικών προτύπων που θα συντελέσουν 

στην ομαλή ωρίμανση και περαιτέρω συμβίωση των ατόμων καθώς και η διαμόρφωση των συνθηκών 

που θέτουν τα θεμέλια για τη συνολική ανάπτυξη των μελών της (Ackerman, 1958). 

Με άλλα λόγια η οικογένεια θεωρείται το βασικό κύτταρο του οργανισμού της κοινωνίας, αφού έχει τη 

δύναμη να θέσει τα θεμέλια του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των νέων, να ασκήσει αγωγή, να 

μεταδώσει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικότερα να οικοδομήσει τις βάσεις για τη  

μετέπειτα εξέλιξη των ατόμων, εφόδια απαραίτητα για την πολύπλευρη ανάπτυξή τους (Φλουρής, 1989, 

Πασιάς, Φλουρής & Φωτεινός, 2016).  

Γονικότητα (parenting) και γονικά σχήματα 

Ο όρος αναφέρεται στη συμπεριφορά και στις ενέργειες που διεξάγει ένα άτομο λόγω της ιδιότητας του 

να είναι ή να ενεργεί ως γονιός. Η ιδιότητα αυτή του γονέα δεν συνιστά ένα δοσμένο a priori ρόλο, αλλά 

μια διαδικασία που μαθαίνεται και αναπτύσσεται. Η γονική ιδιότητα, δηλαδή, αφορά στις προσπάθειες, 

στις πράξεις και τους τρόπους ανατροφής των γονέων να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους, 

να τα κοινωνικοποιήσουν και να τα καλλιεργήσουν σφαιρικά. Στη βιβλιογραφία συναντά κανείς 

ποικίλους γονεϊκούς τύπους. Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στους βασικούς, οι οποίοι είναι οι 

διαλεκτικοί, οι παραχωρητικοί και οι αυταρχικοί τύποι γονέων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι ανατροφής των διαλεκτικών γονέων περιλαμβάνουν την καλλιέργεια της 

ώριμης συμπεριφοράς των παιδιών τους, τον συνεχή διάλογο, τη συζήτηση, την ανάλυση και εξήγηση 

των θεμάτων που τα απασχολούν, την ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και γενικότερα τη διαμόρφωση 

του αισθήματος ευθύνης. Οι παραχωρητικοί γονείς παρέχουν ελευθερία στα παιδιά τους χωρίς όρια, 

όλα τα μέλη της οικογένειας λειτουργούν σε ένα χαλαρό πλαίσιο ενεργειών ή πράξεων χωρίς κανόνες ή 

στόχους, δεν υποδεικνύουν τρόπους για αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, ενώ οι ρόλοι που 

συνήθως προβάλλουν δεν είναι διακριτοί. Τέλος, οι αυταρχικοί γονείς αντανακλούν ανελαστικά 

πρότυπα, δίνουν έμφαση στην τιμωρία, απαιτούν υπακοή και απόλυτη πειθαρχία, θέτουν υψηλές και 

άκαμπτες προσδοκίες, ενώ απουσιάζει η συζήτηση και ο διάλογος (Τάνταρος, 2011).  

Τα εν λόγω γονικά σχήματα παραπέμπουν σε τρεις χαρακτηριστικούς τύπους περιβαλλοντικής 

οικογενειακής δομής. Ο ένας τύπος αναφέρεται στη χαλαρή οικογενειακή δομή η οποία ασκείται χωρίς 

αφομοίωση, προσαρμογή και εξισορρόπηση, και επομένως απουσιάζει η ανάπτυξη. Ο άλλος τύπος 

αφορά στην άκαμπτη δομή όπου υπάρχει περιορισμός ‘κατασκευών’ και ο τρίτος τύπος σχετίζεται με την 

ευέλικτη ή εύκαμπτη οικογενειακή δομή η οποία διευκολύνει τη διαφοροποίηση ακόμη και την 

επέκταση της γνωστικής κατασκευής, διαδικασία που επιφέρει καλύτερες σχολικές επιδόσεις για τα 

παιδιά (Lautrey, 1980). 

Τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω οδηγούν στη διαπίστωση ότι το γονικό σχήμα του διαλεκτικού γονέα που 

ενθαρρύνει την ευελιξία, την επιβολή ορίων, τον διάλογο και άλλες συναφείς προσεγγίσεις αγωγής, 

προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες ανατροφής, ανάπτυξης και ολοκλήρωσης για τα παιδιά.  
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Σχέσεις οικογένειας και σχολείου 

Τα δεδομένα πολλών ερευνών που αφορούν στα αποτελεσματικά σχολεία και τους αποτελεσματικούς 

εκπαιδευτικούς έδειξαν ότι ένας σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας είναι η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013, Πασιάς, 

Φλουρής & Φωτεινός, 2016). Η ανάγκη και η σημαντικότητα της συνεργασίας της οικογένειας και του 

σχολείου προτείνεται, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως επαγγελματική ικανότητα για τους 

εκπαιδευτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζει ότι η επικοινωνία, η συνεργασία και η εμπλοκή των 

γονέων στα θέματα του σχολείου είναι απαραίτητη για την αύξηση της προόδου των μαθητών 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Τη γονεϊκή εμπλοκή στα σχολεία προτείνει, επίσης, ο Gardner, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη για να διαμορφωθεί ένα γόνιμο περιβάλλον μάθησης ή ‘οικολογίας’ 

σε ένα σχολείο για να αναπτυχθεί η πολυνοητική φύση των παιδιών και η πολλαπλή τους νοημοσύνη 

(Gardner, 2010, Φλουρής, 2020).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω η σύμπραξη ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς όχι μόνο αυξάνει τις 

επιδόσεις των μαθητών, αλλά συμβάλλει στο να προσφερθεί μια καλύτερη και ποιοτικότερη εκπαίδευση 

και μόρφωση σε αυτούς. Για τον σκοπό αυτό το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επικοινωνία σχολείου και 

οικογένειας, διαδικασία που απαιτεί την ενημέρωση των γονέων για το σχολικό πρόγραμμα, τους 

τρόπους μάθησης και αξιολόγησης, και γενικότερα τη λειτουργία του σχολείου.  

Η ενημέρωση των γονέων και η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για τη σχολική πρόοδο των 

παιδιών τους διεξάγεται πλέον σε πολλά σχολεία και στη χώρα μας, καθιστώντας τους γονείς 

συνυπεύθυνους στη μόρφωση των παιδιών τους. Έχει γίνει συνείδηση ότι κοινός στόχος της 

επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της συμμετοχής των γονέων στα θέματα του σχολικής εκπαίδευσης 

βελτιώνει τους τρόπους σκέψης, μάθησης και συμπεριφοράς των παιδιών. Παράλληλα, η άμεση 

επικοινωνία και σύμπραξη με τους γονείς, επεκτείνεται και σε θέματα κοινωνικοποίησης και ένταξης των 

παιδιών στο ευρύτερο σύνολο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ηθικοπλαστικό σκοπό της εκπαίδευσης. 

Μια τέτοια προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη σημασία στις αξίες, τον σεβασμό και την ένταξη των παιδιών προς 

την κοινωνία, παράλληλα με όλες τις άλλες δεξιότητες που σταδιακά διαμορφώνουν τα νεαρά άτομα 

(Πασιάς, Φλουρής & Φωτεινός, 2016). 

Αρνητικοί παράγοντες συνεργασίας οικογένειας και σχολείου 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται ορισμένοι αρνητικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν την ομαλή 

συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο, σύμφωνα με τα εκάστοτε γονικά σχήματα.  

Οι προστατευτικοί γονείς για παράδειγμα εκλαμβάνουν τα παιδιά τους ως προέκταση του εαυτού τους 

ή τα προωθούν ως ‘δική τους βιτρίνα’ στο πλαίσιο της οποίας προβάλλουν τις επιδιώξεις, τις επιθυμίες 

και τους στόχους που οι ίδιοι είχαν για τον εαυτό τους, αλλά δεν κατάφεραν να τους πετύχουν (Φλουρής, 

1981, 1989). Οι προστατευτικοί γονείς, ‘γονείς ελικόπτερα’, προσωποποιούν ή ταυτίζονται με κάθε 

συμπεριφορά που απευθύνεται προς τα παιδιά τους, πιστεύοντας ότι η όποια κριτική που διεξάγεται 

προς αυτά ασκείται και προς τους ίδιους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δείχνουν σθεναρή αντίσταση στις 

συστάσεις των εκπαιδευτικών, κατάσταση που λειτουργεί ανασταλτικά τόσο στη σχέση δασκάλου 

μαθητή όσο και στη σχολική ζωή του τελευταίου.  
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Ένας άλλος αρνητικός παράγοντας που εμποδίζει τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι η 

ανασφάλεια και η χαμηλή αυτοεκτίμηση ορισμένων τύπων γονέων. Οι συγκεκριμένοι γονείς έχουν την 

αίσθηση ότι δεν ανήκουν στο σχολείο, αισθάνονται κοινωνικο-οικονομικά κατώτεροι και συνεπώς 

αποστασιοποιούνται και απομακρύνονται  από τις σχολικές λειτουργίες. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει 

την επικοινωνία τους με τους σχολικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού 

τους.  

Ένας επιπρόσθετος αρνητικός παράγων στη συνεργασία οικογένειας και σχολείου πηγάζει από τις 

μαθητικές σχολικές εμπειρίες των ίδιων των γονέων. Οι αρνητικές σχολικές εικόνες που έχουν οι ίδιοι 

από τότε που ήταν μαθητές/τριες, το άγχος που βίωσαν για τα μαθήματα και οι μη υγιείς σχέσεις που 

διατηρούσαν με τους δασκάλους τους, παρεμβάλλονται στη συνεργασία τους με το σχολείο. Τα βιώματα 

αυτά και οι εν λόγω εμπειρίες των γονέων αποτελούν τα ακατέργαστα και δυσάρεστα συναισθήματα 

που συνειδητά ή ασυνείδητα μεταβιβάζονται στο παιδί, προκαταβάλλοντάς το αρνητικά είτε προς τον 

εκπαιδευτικό είτε προς το σχολικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα, διαστρεβλώνουν πολλές φορές την 

πραγματικότητα και τις διαδικασίες εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2011, Μυλωνάκου - Κεκέ, 2009). 

Αρνητικό εμπόδιο αποτελούν και οι αδιάφοροι γονείς οι οποίοι επαναπαύονται στον φροντιστικό ρόλο 

του σχολείου. Η αδιαφορία αυτή εισπράττεται από το παιδί ως μια γενικότερη αδράνεια και 

εξωτερικεύεται συχνά με αισθήματα επιθετικότητας προς τους συμμαθητές του, το σχολείο ή ακόμη και 

προς τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Εκείνο, όμως, που δυσκολεύει περισσότερο τη σχέση οικογένειας και 

σχολείου είναι η γονεϊκή καχυποψία. Η κατάσταση αυτή παραπέμπει στην ανειλικρίνεια ορισμένων 

γονέων να γνωστοποιήσουν στον εκπαιδευτικό τα όποια προβλήματα έχουν τα παιδιά τους, ακόμη και 

ιατρικής φύσεως, διακινούμενοι από τον φόβο της ετικετοποίησης ή του αρνητικού σχολιασμού. Μια 

τέτοια στάση των γονέων παρεμποδίζει την υγιή επικοινωνία με το σχολείο και καθιστά αδύνατη την 

παραδοχή βοήθειας αναφορικά με το όποιο πρόβλημα προκύψει που πιθανά να επηρεάζει τη σχολική 

πορεία του παιδιού.  

Υπάρχουν, τέλος, και οι γονείς εκείνοι που διστάζουν για ποικίλους, εμφανείς και μη, λόγους να 

επισκεφτούν τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους επικαλούμενοι στενότητα χρόνου και δυσμενών 

εργασιακών συνθηκών κατάσταση που δεν επιτρέπει τη συχνή επικοινωνία και επαφή με το σχολείο. 

Τρόποι διαχείρισης της γονεϊκής εμπλοκής 

Οι δυσκολίες και τα εμπόδια που αναφέρθηκαν νωρίτερα προκαλούν πολλά προβλήματα στις σχέσεις 

οικογένειας-σχολείου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές στις σχολικές λειτουργίες οι οποίες 

επηρεάζουν (βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα) τις επιδόσεις των παιδιών τους. Με βάση τις 

προστριβές αυτές τίθενται εύλογα τα ερωτήματα σχετικά με το ποιοι συνιστούν τους καταλληλότερους 

τρόπους διαχείρισης των σχολικών ζητημάτων ή καταστάσεων από τους εκπαιδευτικούς και ποιες είναι 

οι πιο ενδεδειγμένες στρατηγικές επικοινωνίας και προσεγγίσεις διαχείρισης της γονεϊκής εμπλοκής στο 

σχολείο.  

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ποικίλοι τρόποι διαχείρισης της γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο οι 

κυριότεροι από τους οποίους παρατίθενται στη συνέχεια. Η αρμονική συμμετοχή των γονέων άσχετα 

από την οικονομική τους κατάσταση, την ηλικία ή την πολιτισμική τους προέλευση έχει πολλαπλά οφέλη, 
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βελτιώνει τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών, ενώ μειώνει ακόμη και  τη σχολική διαρροή (Μυλωνάκου-

Κεκέ, 2009, Γεωργίου, 2000, Μπρούτζος, 2009). 

Μια από τις βασικότερες αρχές για την εναρμόνιση της γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο είναι η 

οικοδόμηση μιας σωστής, αμοιβαίας και δημιουργικής σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί 

ευαισθητοποιούνται, κατανοούν το άγχος, την αγωνία και την ανασφάλεια που χαρακτηρίζουν 

ορισμένους γονείς. Είναι σημαντικό, επίσης, να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί ότι οι καταστάσεις 

αυτές προκύπτουν τόσο επειδή διακατέχονται από αισθήματα ‘ιδιοκτησίας’ (ownership) προς τα παιδιά 

τους όσο και από την αβεβαιότητα ή άγνοια των τρόπων με τους οποίους λειτουργεί το σχολείο ή και 

από άλλους ακόμη παράγοντες, όπως η προσωπικότητα και το εκπαιδευτικό στυλ.  

Αυτό που πρώτιστα χρειάζεται, και από τις δύο πλευρές, είναι να εδραιωθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η 

ειλικρίνεια, η αποδοχή, η ζεστασιά και πάνω από όλα η ενσυναίσθηση και η ενσυνειδητότητα (Βάρβογλη, 

2019). Η καλλιέργεια των καταστάσεων αυτών θέτουν τα θεμέλια για την οικοδόμηση ενός ευνοϊκού 

κλίματος που συμβάλλει στην εναρμόνιση των σχολικών διαδικασιών, όπως δείχνουν ποικίλες έρευνες 

(Day, 2003, Gardner, 2010, Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013, Φλουρής, 2020).  

Ένας άλλος στρατηγικός τρόπος επικοινωνίας που μπορεί να εφαρμοστεί είναι να αποφεύγονται οι 

αντιπαραθέσεις, οι αρνητικές αξιολογήσεις, οι γενικεύσεις και οι αυθαίρετες ερμηνείες ή συμπεράσματα 

για τους γονείς. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται οι εκπαιδευτικοί να καλλιεργήσουν την 

ενσυναίσθηση, κατάσταση που τους υποβοηθά να μπαίνουν στη θέση των άλλων (των γονέων) και να 

νιώθουν τι θέλουν να εκφράσουν οι γονείς με τις στάσεις τους, τι σημαίνουν οι παρεμβάσεις τους και σε 

ποια συναισθήματα στηρίζονται οι αντιρρήσεις, οι δισταγμοί και οι αξιώσεις τους (Newberg & Waldman, 

2013, Μαριδάκη- Κασσωτάκη, 2011). 

Προς την κατεύθυνση αυτή χρήσιμες τεχνικές για την αντιμετώπιση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς 

είναι η εστιασμένη ακρόαση, η κατανόηση των συναισθημάτων και των αντιδράσεών τους, καθώς και 

ένας βαθύτερος προβληματισμός σχετικά με το γιατί ορισμένοι γονείς προσφεύγουν σε συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις ενάντια στον εκπαιδευτικό ή το σχολείο, στο σύνολό του. Η προσέγγιση αυτή δίνει την 

ευκαιρία στους γονείς να ‘αδειάσουν’ τις σκέψεις τους, να καταθέσουν τα συναισθήματά τους, αλλά και 

να διατυπώσουν τις ανησυχίες που έχουν για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των παιδιών τους στο 

σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί με τον τρόπο αυτό δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για να μπορούν οι γονείς 

να εξωτερικεύουν τις τυχόν απορίες, σκέψεις και τα προβλήματα που τους απασχολούν (Thody κ.ά., 

2000). 

Μια άλλη υποβοηθητική στρατηγική επικοινωνίας στην αντιμετώπιση των γονέων σχετίζεται με την 

υλοποίηση της ‘αντανάκλασης των συναισθημάτων’. Η τεχνική αυτή συντελεί στο να καταλάβει ο γονιός 

ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για αυτόν, δημιουργώντας του το αίσθημα ότι είναι παρών σε μια 

ενεργητική ακρόαση στην οποία θα εισακουστούν τα αιτήματα, τα παράπονα, οι διεκδικήσεις και οι 

αξιώσεις του. Για να το πετύχει αυτό ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στο 

συναίσθημα του γονέα, όχι μόνο στο περιεχόμενο των λόγων του. Αυτό σημαίνει ότι ανάμεσα στα άλλα 

θα εστιάσει την προσοχή του στον τρόπο και το ύφος της ομιλίας του, ‘αποκωδικοποιώντας’ τη μη 

λεκτική επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό είναι ευκταίο να ρωτήσει ο εκπαιδευτικός πώς νιώθει ο γονιός, 
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γιατί νιώθει έτσι και να αφουγκραστεί προσεκτικά τις προτάσεις του κλπ. (Newberg & Waldman, 2013, 

Βάρβογλη, 2019). 

Βέβαια, αυτό που επιβάλλεται να γίνει πάνω από όλα, και παράλληλα με τα παραπάνω, είναι να τεθούν 

υγιή και σαφή όρια στον γονέα. Η οριοθέτηση του γονιού μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη, αλλά απαιτεί 

προσεκτικούς χειρισμούς, ξεκάθαρα δομημένα πλαίσια και στόχους καθώς και σαφήνεια προθέσεων. 

Είναι γνωστό ότι η οριοθέτηση είναι μια υγιής πρακτική μέσα από την οποία αναδεικνύεται το 

ξεκαθάρισμα των ρόλων γονέα και εκπαιδευτικού. Η εφαρμογή των ορίων υποβοηθά, επίσης, τον γονιό 

να συνειδητοποιήσει ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο γονιός. Είναι το πρόσωπο που έχει τοποθετήσει η 

Πολιτεία να αναβαθμίζει τις γνωστικές λειτουργίες του παιδιού του, να τροποποιεί το αξιακό του 

σύστημα και να συμπληρώνει ή/και να τροποποιεί τις συμπεριφορές των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον. Επιπρόσθετα, τα όρια που τίθενται από τον εκπαιδευτικό οφείλουν να βασίζονται στην 

επιβράβευση και στα θετικά αποτελέσματα της προσπάθειας που καταβάλλουν οι γονείς μέσα από τη 

μεταξύ τους συνεργασία. 

Η διαμόρφωση ορίων απαιτεί, ακόμη, επαγγελματισμό από πλευράς του εκπαιδευτικού, ο οποίος 

εστιάζει τόσο στην ενεργοποίηση της ‘γλώσσας των συναισθημάτων’ όσο και στη χρήση του κατάλληλου 

λεξιλογίου (Παπαδάκη – Μιχαηλίδη, 2012). Ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού σχετίζεται με την 

αυτοπεποίθηση και την αυταξία του καθώς και τις γνώσεις που έχει, όχι μόνο για το αντικείμενο που 

διδάσκει αλλά και την παιδαγωγική διαχείριση των σχολικών ζητημάτων. Για τον σκοπό αυτό είναι 

χρήσιμο να τεκμαίρει με επιχειρήματα το γιατί και το πώς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δείχνοντας 

επιστημονικότητα και κύρος, απαλλαγμένος από προσωπικές προκαταλήψεις ή βιώματα. Γνωρίζοντας 

με επάρκεια το επαγγελματικό του πεδίο δημιουργεί τα εχέγγυα για μια υγιή συνεργασία με 

οποιονδήποτε γονεϊκό τύπο και αν κληθεί να συνεργαστεί.  

Η επαγγελματική λειτουργία του εκπαιδευτικού επεκτείνεται, επίσης, στη χρήση του κατάλληλου 

λεξιλογίου που θα χρησιμοποιήσει για να κοινωνήσει τα επιθυμητά μηνύματα. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικός ως προς το περιεχόμενο και τον σκοπό του μηνύματος, γιατί ως γνωστό ένα μήνυμα που 

στέλνεται δεν σημαίνει ότι προσλαμβάνεται κατάλληλα από τον παραλήπτη. Οι λέξεις που επιλέγει να 

χρησιμοποιήσει κάποιος έχουν τεράστια δύναμη και βαρύτητα, στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, 

στην επίλυση συγκρούσεων στην αύξηση της εγγύτητας των ανθρώπων ή ακόμη και στη ρύθμιση 

συναισθημάτων και συμπεριφορών (Goleman, 1996, Newberg & Waldman, 2013).  

Χρειάζεται, ακόμη, ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση και απόδοση ευθυνών είτε ενάντια στο παιδί είτε 

ενάντια στον γονιό/κηδεμόνα. Αυτό θα συμβάλει στο να αποφευχθεί η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας 

που εγείρει την άμυνα και στη συνέχεια προκαλεί την επίθεση του γονέα, ως τρόπο αντιμετώπισης ενός 

προβλήματος που προέκυψε ή ενός ληφθέντος ερεθίσματος. Εξάλλου, ο σεβασμός στην ατομικότητα 

ενός προσώπου είναι μια αμφίδρομη διαδικασία μέσα σε σαφή πλαίσια που παρέχουν ασφάλεια στους 

συνομιλητές με στόχο να ‘βγουν όλοι κερδισμένοι’ (win-win) (Newberg & Waldman, 2013). 

Συμπληρωματικά, μεγάλο ρόλο κατέχει και η ‘γλώσσα του σώματος’, δηλαδή, οι εκφράσεις του 

προσώπου, η στάση, οι χειρονομίες, η απόσταση των σωμάτων, ο τόνος της φωνής, ο επιτονισμός και 

άλλα συναφή που μπορούν να προωθήσουν ή να παρεμποδίσουν τη συνεργασία με τον γονιό. Οι 

παραπάνω διαδικασίες, όταν επιτελούνται, εκπέμπουν κατανόηση, σεβασμό, ευγένεια και ήθος, και 
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κυρίως επαγγελματισμό. Κι αυτό γιατί με μια τέτοια τοποθέτηση ο εκπαιδευτικός δημιουργεί την 

αίσθηση στον γονέα ότι αναγνωρίζονται τα συναισθήματα που νιώθει και μεταφέρει για το παιδί του, 

ενώ γίνονται αποδεχτές οι προσπάθειες που ο ίδιος ο γονιός, μέσα στις εκάστοτε συγκυρίες και 

συνθήκες, καταβάλλει (Day, 2003). 

Το επαγγελματικό ήθος που δείχνει ο εκπαιδευτικός με τις εν λόγω ενέργειές του, επιτρέπουν τη 

δημιουργία ενός κλίματος για την εγκαθίδρυση της διεκδικητικής συμπεριφοράς. Η διεκδικητική 

συμπεριφορά εστιάζει στην ισοτιμία των σχέσεων και συνδράμει στην εδραίωση της βέλτιστης 

επικοινωνίας μεταξύ των μελών. Τα χαρακτηριστικά της, αν και συχνά παρερμηνεύονται και 

παραπέμπουν στην υιοθέτηση ανάρμοστων συμπεριφορών και πράξεων, εντούτοις η χρήση τους 

ενδυναμώνει την προσωπικότητα του κάθε ομιλητή και ενισχύει την επικοινωνία στις διαπροσωπικές 

σχέσεις. 

Ένα από τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά της διεκδικητικότητας είναι η έκφραση του μηνύματος σε πρώτο 

πρόσωπο. Η έκφραση ενός μηνύματος σε πρώτο πρόσωπο δεν προσβάλλει, δεν κατηγορεί, δεν 

ενοχοποιεί, τον συνομιλητή-γονέα, αλλά παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της 

συμπεριφοράς του στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού (Πιντέρης, 2010). 

Ο εκπαιδευτικός περιγράφοντας με σαφήνεια τη συμπεριφορά που εντείνει το πρόβλημα, προσδιορίζει 

το συναίσθημα που του δημιουργείται, αναδεικνύει την επίδραση της συμπεριφοράς που δεν είναι 

αποδεχτή, χωρίς να αποδίδει ευθύνες στον γονέα ή στο παιδί. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι 

εκατέρωθεν αντιπαραθέσεις, γνωστές ως η επίδραση του ping-pong, γιατί στόχος δεν είναι η επίδειξη 

δύναμης, υπεροχής ή επικράτησης του εκάστοτε προσώπου. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η ενίσχυση της 

μαθησιακής πορείας του παιδιού και η ενδυνάμωση της σχολικής βελτίωσης των επιδόσεων ή/και της 

συμπεριφοράς του. Αν ο εκπαιδευτικός, έγκαιρα εντοπίσει τη φύση του προβλήματος κατά την εμπλοκή 

του γονέα, οφείλει να επαναφέρει τον γονιό στον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την πολύπλευρη 

καλλιέργεια των σχολικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού.  

Χρήσιμο και εποικοδομητικό θεωρείται, ακόμη, η διατύπωση ερωτήσεων που στοχεύει στη συνεργασία. 

Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ρωτήσει τον γονέα αν το παιδί του παρουσιάζει και εκτός 

σχολείου ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που συχνά προβάλλει στην τάξη (πχ διάσπαση προσοχής, 

παρορμητικότητα, επιθετικότητα κλπ) ζητώντας τις δικές του προτάσεις για την επίλυ σή του ή άλλους 

τρόπους που μπορούν να το βοηθήσουν (Thody, 2000, Day, 2003, Newberg & Waldman, 2013). 

Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε ότι το κλειδί στην αντιμετώπιση των γονέων στο σχολικό περιβάλλον είναι 

η οικοδόμηση μιας στέρεης γέφυρας ανάμεσα στα δύο αυτά σπουδαία περιβάλλοντα του παιδιού, την 

οικογένεια και το σχολείο. Η γέφυρα αυτή θα στηρίζεται στις στρατηγικές επικοινωνίας, όπως η αμοιβαία 

εμπιστοσύνη, η κατανόηση, η επίλυση συγκρούσεων, η συνεργασία και κυρίως η κοινή αντίληψη ότι 

γονείς και εκπαιδευτικοί συμπράττουν για να αυξήσουν τη βελτίωση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 

νέων. Εξάλλου, στις ημέρες μας υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα για την πολύπλευρη ανάπτυξη των 

ατόμων ενόψει των προκλήσεων του 21ου αιώνα, λόγος για τον οποίο οφείλουμε να αναζητούμε δια 

βίου τα απαραίτητα εργαλεία… που δεν θα κρατάνε… το σκοινί του αερόστατου στη γη! 
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Περίληψη 

Η  έννοια της εμπλοκής των γονέων στη σχολική ζωή αναφέρεται σε διαδικασίες που σχετίζονται με την 

ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή τους στα δρώμενα του σχολείου. Με βάση τις βιβλιογραφικές 

αναφορές παρατηρούμε ότι όταν το σχολείο υποστηρίζει τη συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού, 

αλλά και η συμμετοχή της οικογένειας είναι συνεχής  τότε  βελτιώνονται  όλες οι προβληματικές μορφές 

συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης 

και προτείνονται κατάλληλες πρακτικές αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς 

στο νηπιαγωγείο. Μελετάμε τη συμπεριφορά ενός παιδιού που παρουσιάζει  έντονη προσκόλληση στην 

οικογένεια και επιθετική συμπεριφορά στις κοινωνικές του δραστηριότητες.  Γίνεται αναφορά στην αξία, 

αλλά και σε συγκεκριμένους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Από την αρμονική συνεργασία οικογένειας και σχολείου μόνο θετικά στοιχεία μπορούν να 

προκύψουν καθώς κάθε πλευρά συνεισφέρει συμπληρωματικά στη γενικότερη εξέλιξη των παιδιών.  

 

Λέξεις κλειδιά: προσχολική, οικογένεια, προσκόλληση, διαχείριση, συμπεριφορά 

 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με το θέμα της εμπλοκής των γονέων στη σχολική ζωή ως 

παράγοντας περιορισμού της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών. Οι διάφορες μορφές 

προβληματικής συμπεριφοράς παρατηρούνται  σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες.  Ως προβλήματα 

συμπεριφοράς ορίζουμε συμπεριφορές που γενικά οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν  ως ενοχλητικές και 

εμποδίζουν τη φυσιολογική πρόοδο της εργασίας στην τάξη ή της κανονικής εργασίας του ατόμου. Αυτές 

εκτείνονται από έλλειψη προσοχής στο χαμηλότερο επίπεδο  έως την απορριπτική επιθετικότητα και τη 

βία στο υψηλότερο.  Είναι στην ουσία η γενική αδυναμία του μαθητή να ενταχθεί στην ομάδα, να 

ακολουθήσει τους κανόνες,  να συσχετιστεί με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του και να 

εργαστεί στις εργασίες στην τάξη. 

mailto:konstantinamoutsiou848@gmail.com
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Ως γονεϊκή εμπλοκή εννοούμε την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή του γονιού στην εκπαιδευτική 

διαδικασία του παιδιού του. Ο όρος γονεϊκή εμπλοκή μπορεί να περιλαμβάνει από μια απλή επίσκεψη 

του γονιού στο σχολείο μια φορά το χρόνο μέχρι συχνές επαφές και συνεργασία του γονιού με τον 

εκπαιδευτικό ή και την ουσιαστική συμμετοχή του γονιού σε αποφάσεις που αφορούν τη διοίκηση του 

σχολείου.  

      Οι έννοιες «γονεϊκή εμπλοκή» και «γονεϊκή συμμετοχή» στο σχολείο έχουν χρησιμοποιηθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία, πολλές φορές κατά τρόπο εναλλακτικό, για να περιγράψουν ένα εύρος πρακτικών, οι 

οποίες έχουν σκοπό να φέρουν πιο κοντά τα σχολεία στις οικογένειες των μαθητών τους. Παρόλα αυτά, 

οι δύο έννοιες παραπέμπουν σε δύο διαφορετικές ιδέες.  

         Η έννοια της γονεϊκής εμπλοκής αναφέρεται σε διαδικασίες που σχετίζονται κυρίως  με την 

καθοδηγούμενη και οριοθετημένη ανάμειξη των γονιών στα σχολικά δρώμενα, κατά τις οποίες η 

ανάμειξη αυτή προκαθορίζεται από το ίδιο το επαγγελματικό προσωπικό του σχολείου, τους 

εκπαιδευτικούς. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι γονείς περιορίζονται κατά κανόνα σε ρόλο «θεατή», ο οποίος 

αφορά σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει το σχολείο γι’ αυτούς  ή σε 

δραστηριότητες που μπορούν να περιγραφούν ως «γονεϊκά καθήκοντα»  ή «εθελοντική εργασία» 

(Συμεού, Λ. ,2003). 

      Η έννοια της γονεϊκής συμμετοχής σχετίζεται με ένα ευρύτερο και διαφορετικό φάσμα σχέσεων και 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες, τόσο ως προς το 

περιεχόμενο, όσο και ως προς το σκοπό τους, έτσι ώστε οι δύο πλευρές να μοιράζονται ευθύνες και  

εξουσία σε μια συνεχή βάση. Για το λόγο αυτό απαιτείται ο καθορισμός των δικαιωμάτων και ευθυνών 

των δύο εταίρων, η διευκρίνιση ρόλων, διαδικασιών και κοινών λογοδοσιών και η διαπραγμάτευση 

πολιτικής, με τρόπο που να επιτρέπεται στους γονείς να πάρουν ενεργό μέρος στη διακυβέρνηση του 

σχολείου και στη λήψη απόφασης σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Η μετατόπιση αυτή είναι πολύ 

πιθανό να προαπαιτεί την, ως ένα βαθμό, επίσημη αναπροσαρμογή και διαφοροποίηση των ρυθμίσεων 

διαχείρισης και λειτουργίας του σχολικού ή εκπαιδευτικού συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς 

έχουν την ευκαιρία να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στο συμφέρον ολόκληρου του σχολείου και 

του  συνόλου των παιδιών που φοιτούν σε αυτό (Munn, 1993).  

Σύμφωνα με την Epstein υπάρχουν έξι τρόποι γονεϊκής εμπλοκής:  

1. Η γονεϊκή μέριμνα (στήριξη των παιδιών από τους ίδιους τους γονείς). 

2. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ οικογένειας και σχολείου (ως προς τα    προγράμματα του 

σχολείου και την πρόοδο των παιδιών).  

3. Ο εθελοντισμός. 

4. Η μάθηση στο σπίτι (οι ίδιοι γονείς να βοηθούν στο σπίτι τα παιδιά τους). 

5. Η λήψη αποφάσεων, ατομικά ή ως μέλη συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.  

6. Η συνεργασία με την κοινότητα  (Εpstein, J., 1995: 701-702). 

        

Στόχος της εργασίας είναι να αναλυθεί η έντονη προσκόλληση παιδιών προσχολικής ηλικίας στην 

οικογένεια και να παρουσιαστούν τρόποι αντιμετώπισης της συγκεκριμένης αρνητικής μορφής 

συμπεριφοράς από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους γονείς.  
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2. Κυρίως μέρος  

2.1 Μέθοδος έρευνας . 

Στα πλαίσια των προβληματικών μορφών συμπεριφοράς μαθητών στο νηπιαγωγείο ερευνήσαμε τη 

συμπεριφορά ενός μαθητή το οποίο κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσε σε Νηπιαγωγείο του 

Νομού Πρέβεζας ως προνήπιο.   

Ως μέθοδο έρευνας χρησιμοποιήσαμε τη μελέτη περίπτωσης προκειμένου να γίνει μία σε βάθος μελέτη 

του φαινομένου της έντονης προσκόλλησης παιδιού σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του 

και ταυτόχρονα της εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς σε πρόσωπα του σχολικού περιβάλλοντος 

(συμμαθητές-εκπαιδευτικούς). 

Η μελέτη περίπτωσης εντάσσεται στην κατηγορία των ποιοτικών ερευνών καθώς δεν επιδιώκεται η 

εμπλοκή μεγάλου αριθμού υποκειμένων και η γενίκευση των αποτελεσμάτων της. Δεν αποτελεί όμως 

μία απλή περιγραφή μιας κατάστασης αλλά αποτελεί ερευνητική μέθοδο που χρησιµοποιούνται  

ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για να μελετηθεί με ολιστικό τρόπο µία περίπτωση εξετάζοντας 

διεξοδικά όλες τις πτυχές και τις αλληλεπιδράσεις ενός φαινομένου ή προβλήματος.  

   

2.2  Ανάλυση 

Το πρόβλημα έρευνας προέκυψε από την αρχή της σχολικής χρονιάς καθώς έκανε μεγάλη εντύπωση 

στους νηπιαγωγούς η υπερβολική ενεργητικότητα και η  έντονη προσκόλληση του συγκεκριμένου μαθητή 

στο πρόσωπο της μητέρας του, αλλά και της αδερφής του που φοιτούσε ως  νήπιο στο σχολείο.  

Πιο συγκεκριμένα από την ώρα προσέλευσης του στο χώρο του νηπιαγωγείου ήταν φανερά τα σημάδια 

της συμπεριφοράς του. Ενώ όλα τα παιδιά αυτοεξυπηρετούνταν, εκείνο -ενώ ήταν ικανό- περίμενε να το 

βοηθήσει η μητέρα του ή η αδερφή του, δηλαδή αρνιόταν την καθιερωμένη προετοιμασία για την είσοδο 

στην τάξη (μπουφάν, παντόφλες, τακτοποίηση της τσάντας του).  

Κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων δραστηριοτήτων παρουσίαζε έντονη ενεργητικότητα, επιθετική 

συμπεριφορά καταστρέφοντας τα παιχνίδια των άλλων παιδιών, περνώντας από «γωνιά σε γωνιά» και 

παιχνίδι σε παιχνίδι, χωρίς να ακολουθεί τους κανόνες της τάξης.  

Όσον αφορά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες το παιδί φερόταν εντελώς «ανώριμα», 

αδιαφορώντας για τις συζητήσεις που γίνονταν στην «παρεούλα». Συνήθως γυρνούσε την πλάτη του και 

παρόλες τις προτροπές της νηπιαγωγού εκείνο αδιαφορούσε και προσκολλιούνταν στην αγκαλιά της 

αδερφής του. Στις εργασίες του, λόγω έλλειψης προσοχής,  δεν μπορούσε να ανταποκριθεί 

ικανοποιητικά για την ηλικία του.  

Ο τρόπος προσέγγισης της νηπιαγωγού ήταν απαιτητικός και απότομος. Προσπαθούσε πάντα να γίνεται 

το δικό του, χωρίς όμως το ίδιο να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια. Για παράδειγμα έλεγε «Κυρία, είπε 

η μαμά μου να μου βάλεις το μπουφάν». Δεν αυτοεξυπηρετούνταν στην τουαλέτα και απαιτούσε να το 
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βοηθήσει η νηπιαγωγός σε κάθε του ανάγκη.  Το ίδιο συνέβαινε και σε δραστηριότητες  που γίνονται 

στην αυλή. 

Η οικογένεια από την οποία προέρχεται το παιδί είναι τετραμελής.  Οι γονείς είναι μεσαίου μορφωτικού 

επιπέδου και ο πατέρας εργάζεται ως οδηγός ταξί, ενώ η μητέρα ασχολείται με τα οικιακά. Είναι σχετικά 

νέοι (40 και 32 ετών αντίστοιχα) και στην ανατροφή των παιδιών  συμμετέχουν ενεργά και οι παππούδες.  

Από την καθημερινή μας επαφή και επικοινωνία με τους γονείς -ιδιαίτερα με τη μητέρα του παιδιού- 

παρατηρήθηκε η έντονη προσκόλληση μητέρας και παιδιών σε μια αμφίδρομη σχέση. Τα παιδιά δηλαδή 

προσκολλούν στη μητέρα τους, αλλά και η μητέρα έντονα στο παιδιά. Για παράδειγμα κατά την 

προσέλευσή τους το πρωί η μητέρα δεν αποχαιρετούσε τα παιδιά, αλλά παρέμενε στο χώρο 

τακτοποιώντας η ίδια τα πράγματά τους και εισχωρούσε στην αίθουσα διδασκαλίας χωρίς λόγο, παρ’ 

όλες τις συχνές συστάσεις της νηπιαγωγού για πιο διακριτική συμπεριφορά.  Χαρακτηριστική είναι η 

φράση που επαναλάμβανε καθημερινά η μητέρα κατά τον αποχωρισμό το πρωί : «Να προσέχετε».  

Επίσης, σε αρκετές δραστηριότητες που συμμετέχουν και οι γονείς (π.χ. εργαστήρια, γιορτές, εκδρομές) 

η μητέρα παρέμβαινε χωρίς την συγκατάθεση της νηπιαγωγού, προκειμένου να μην στεναχωρηθεί ο γιος 

της. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αποκριάτικης γιορτής, σε εξέλιξη παιχνιδιού (μουσικά 

στεφάνια) ενώ το παιδί έχασε και έπρεπε να βγει από το παιχνίδι, η μητέρα βλέποντας το παιδί της να 

κλαίει, χωρίς να σεβαστεί τους κανόνες του παιχνιδιού, τους γονείς και τις νηπιαγωγούς, πρόσθεσε ένα 

επιπλέον στεφάνι για να παίξει ο γιος της μέχρι το τέλος, με απώτερο σκοπό να βγει νικητής το παιδί της.  

       Η συγκεκριμένη συμπεριφορά του μαθητή εντάσσεται στο πλαίσιο που περιγράφει ο Ι. 

Παρασκευόπουλος στο βιβλίο του «Εξελικτική Ψυχολογία», όπου αναφέρει ότι  υπάρχει συνάφεια 

ανάμεσα στην ψυχοδυναμική της οικογένειας και την προσωπικότητα του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα οι 

υπερπροστατευτικοί γονείς υποτάσσουν τα παιδιά τους στη δική τους απόλυτη φροντίδα ή 

υποτάσσονται οι ίδιοι στις επιθυμίες των παιδιών τους, με συνέπεια τα παιδιά να παρουσιάζουν 

συνήθως εγωιστική στάση, εγωκεντρική διάθεση, τυραννική συμπεριφορά, περιορισμένες κοινωνικές 

επαφές, εξάρτηση και εσωτερική ανασφάλεια (Παρασκευόπουλος,  Ι., τόμ.1,  1985: 199). 

Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν έντονη προσκόλληση  προς τους γονείς. Η προσκόλληση αναφέρεται στην 

πρώτη συναισθηματική σχέση που αναπτύσσεται από την αρχή της ζωής μεταξύ του παιδιού και της 

μητέρας του. Αποτελεί την πρώτη αγάπη που αισθάνεται το παιδί για το πρόσωπο με το οποίο 

επικοινωνεί διαρκώς και από το οποίο δέχεται τη στοργή και τη φροντίδα που του ικανοποιεί τις βασικές 

ψυχοσωματικές του ανάγκες.  Η προσκόλληση είναι ένας ισχυρός δεσμός που συνδέει τα δύο πρόσωπα 

χωροχρονικά και έχει σταθερή διάρκεια.  

Ο βρετανός ψυχίατρος John Bowlby είναι ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο προσκόλληση (attachment)  

και περιέγραψε το δεσμό αυτό ως μια «ψυχολογική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων». Η 

προσκόλληση πηγάζει από τις κληρονομικές προδιαθέσεις του ατόμου για την ανάπτυξη των 

χαρακτηριστικών της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο θηλασμός, η προσκόλληση, το κλάμα,  το ψέλλισμα, 

το χαμόγελο έχουν βιολογική σκοπιμότητα, γιατί με όλα αυτά το παιδί βρίσκεται σε επαφή και 

επικοινωνία με τη μητέρα ( Bowlby,1969).  
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Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, η πρώτη αυτή διαπροσωπική σχέση παιδιού- μητέρας 

θεωρείται το πρότυπο, με βάση το οποίο διαμορφώνονται όλες οι μετέπειτα διαπροσωπικές σχέσεις του 

ατόμου, αποτελεί δηλαδή το θεμέλιο για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας στον άνθρωπο και για τη 

διαμόρφωση υγιούς προσωπικότητας  (Παρασκευόπουλος, Ι., τομ. 2, 1985: 169).  

Μεταγενέστεροι ψυχολόγοι -όπως η Mary Ainsworth- υποστήριξαν ότι στο παιδί υπάρχει και ένα 

δεύτερο εγγενές κίνητρο, το κίνητρο της εξερεύνησης του περιβάλλοντος και  της προσαρμογής του σ’ 

αυτό, το οποίο εξισορροπεί το κίνητρο για επαφή και που εν μέρει εξυπηρετείται από την επαφή του 

παιδιού και την προσκόλληση του προς τα πρόσωπα που το περιβάλλουν. (Κακαβούλης, Αλ., 1990: 110).  

Στην προσχολική ηλικία, που το παιδί μετά την προσκόλληση αναζητεί την αυτονομία του, ο ρόλος της 

μητέρας και του νηπιαγωγού είναι σημαντικός. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να βοηθήσουν το παιδί τη 

στιγμή αυτή με το να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες του για ανεξαρτησία. Αυτό συντελείται βαθμιαία, 

πρωτίστως με τη μείωση της φυσικής επαφής με το παιδί και κατόπιν με τη χαλάρωση της επίβλεψης και 

των περιορισμών και τελικά με τη λιγότερη αλληλεπίδραση μαζί του. Οι θετικές συνέπειες της ασφαλούς 

προσκόλλησης οδηγούν σε πιο ώριμη και ισορροπημένη συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά 

στις μετέπειτα ηλικίες και τελικά γίνονται μόνιμα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας  

(Κακαβούλης, Αλ., 1990:  126-130).  Επίσης τα παιδιά που κατά την προσχολική περίοδο δεν μαθαίνουν 

πώς να επιλύουν προβλήματα επιθετικής συμπεριφοράς, κινδυνεύουν να έχουν πολλά προβλήματα στις 

επόμενες σχολικές βαθμίδες. 

Επιθετικότητα είναι η έντονη συναισθηματική κατάσταση που κινεί ένα άτομο σε ενέργειες εναντίον των 

άλλων με πρόθεση να τους προξενήσει κακό (τραύμα, πόνο, άγχος, ζημιά). Η επιθετική συμπεριφορά 

εκδηλώνεται από πολύ μικρή ηλικία και έχει δύο πλευρές: την εχθρική επιθετικότητα, κατά την οποία το 

άτομο εκδηλώνει αρνητική συμπεριφορά στα πρόσωπα που νιώθει αρνητικά συναισθήματα και τη 

συντελεστική επιθετικότητα, όπου το άτομο προκαλεί έμμεσα κακό στους άλλους προσπαθώντας να 

διατηρήσει στην αποκλειστική κυριαρχία του κάποιο δικαίωμα ή αντικείμενο. Η επιθετικότητα 

διακρίνεται επίσης σε φυσική επιθετική πράξη και σε γλωσσική  επιθετική έκφραση (Vasta, Haith and 

Miller, 1992: 464). 

Η επιθετικότητα δεν είναι πάντα κακή στη φύση της και καταστρεπτική, μπορεί να είναι καλή, χρήσιμη 

και υγιής. Η επιθετική συμπεριφορά ωθεί τα παιδιά να μεγαλώσουν, να μάθουν και να κυριαρχήσουν 

στο περιβάλλον τους. Με βάση τα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα για την προέλευση της 

επιθετικότητας προκύπτει ότι είναι ένα σύνθετο φαινόμενο στο οποίο υπεισέρχονται ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και πρέπει να συνεξετάζονται. 

Σημαντικότεροι ενδογενείς παράγοντες επιθετικότητας είναι η ύπαρξη επιθετικού ενστίκτου, η φυσική 

εμφάνιση, η σωματοτυπική δομή και η ιδιοσυγκρασία. Για την επίδραση του περιβάλλοντος έχουν 

διατυπωθεί διάφορες θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς 

βρίσκονται στις συνθήκες ζωής, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις επιδράσεις που δέχεται το παιδί 

από τα πρότυπα του περιβάλλοντος (Κακαβούλης, Αλ., 1997: 160-168). 

Οι τρεις βασικές ομάδες παραγόντων της επιθετικότητας είναι το παιδί, η οικογένεια και η κοινωνία και 

βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Με το παιδί σχετίζονται η ιδιοσυγκρασία, το 

ορμονικό σύστημα, ο σωματότυπος του ατόμου και τα κοινωνικά στερεότυπα. Στην περιοχή της 
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οικογένειας περιλαμβάνονται το ενδοοικογενειακό κλίμα σχέσεων, οι μέθοδοι πειθαρχίας και αγωγής, 

οι μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μελών της οικογένειας κ.ά. Τέλος στην περιοχή της κοινωνίας 

περιλαμβάνονται οι μορφές επιθετικότητας που εμφανίζονται ανάμεσα στους ανθρώπους και 

προβάλλονται από τα μέσα επικοινωνίας (ληστείες, φόνοι, επιθετικές πράξεις), η στάση της κοινής 

γνώμης έναντι της βίας, τα συστήματα παροχής προστασίας των ατόμων από την επιθετικότητα, η στάση 

έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ά. (Clarke – Stewart , 1985: 506-507).  

 

2.3 Αποτελέσματα – Τρόποι αντιμετώπισης 

Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε το συγκεκριμένο παιδί να βελτιώσει τις αρνητικές μορφές 

συμπεριφοράς του,  έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό από την ομάδα της τάξης,  προβήκαμε στους εξής 

τρόπους αντιμετώπισης:  

• Προσπαθήσαμε -και υπενθυμίζαμε συνεχώς- να τηρούνται οι κανόνες που είχαν τεθεί στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς, όχι όμως με μορφή επίπληξης, αλλά με κάποια  λογική  συνέπεια.  

• Γινόταν επιλογή δραστηριοτήτων που βοηθούσαν το παιδί να  αυτονομηθεί (ανάγνωση 

κατάλληλων παραμυθιών και δραματοποίηση αυτών).  

• Επιβραβεύαμε το παιδί κάθε φορά που κατόρθωνε κάτι (αυτοεξυπηρέτηση, τακτοποίηση 

παιχνιδιών κλπ.) 

• Συμπεριφερόμασταν με αγάπη, στοργή και κατανόηση, προσπαθώντας να του εξηγήσουμε ότι 

αποτελεί ισότιμο μέλος της ομάδας. 

• Γινόταν τακτικές συναντήσεις με τη μητέρα του παιδιού, στις  οποίες προσπαθούσαμε με 

διακριτικότητα να βρούμε ένα κοινό τρόπο, ώστε να βοηθήσουμε το παιδί να αυτονομηθεί, 

χωρίς όμως να τη φέρουμε σε δύσκολη θέση και να αισθανθεί αμήχανα ή υπεύθυνη για την 

ανώριμη, για την ηλικία του, συμπεριφορά του παιδιού της.  

Στον οδηγό της νηπιαγωγού (ΥΠΕΠΘ, 2007: 49-56)  γίνεται αναφορά στην αξία, αλλά και σε 

συγκεκριμένους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Πιο 

αναλυτικά γίνεται λόγος για: 

• Τακτική επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, ώστε να υπάρχει συνεχής πληροφόρηση 

ανάμεσα στις δυο πλευρές.  

• Οδηγίες εκ μέρους του σχολείου για τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να 

συμμετέχουν σε μαθησιακές διαδικασίες στο σπίτι.  

• Προσκλήσεις και συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο.  

• Συμμετοχή γονέων και σχολείου σε από κοινού αποφάσεις, που αφορούν τη μάθηση των 

παιδιών.  

• Συντονισμός μαθησιακών δραστηριοτήτων στο σχολείο και το σπίτι.  

• Συμμετοχή γονέων σε λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου όπου 

επιτρέπεται.  

• Αλληλοσεβασμός μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.  
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3. Συμπεράσματα 

Με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές παρατηρούμε ότι όταν το σχολείο υποστηρίζει τη συνεργασία με 

την οικογένεια του παιδιού, αλλά και η συμμετοχή της οικογένειας είναι συνεχής  τότε  βελτιώνονται  

όλες οι προβληματικές μορφές συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου. Επιπλέον οι μητέρες εμφανίζονται 

να αναμειγνύονται περισσότερο σε θέματα που αφορούν στη σχολική ζωή των παιδιών. Από σχετικές 

έρευνες φαίνεται ότι η σχέση οικογένειας-σχολείου επηρεάζεται  σημαντικά από το κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο των γονέων (Hill & Taylor, 2004). 

H Epstein καταλήγει στο ότι «το βασικό μήνυμα των σχετικών ερευνών είναι απλά και καθαρά ότι η 

οικογένεια είναι σημαντικός παράγοντας για τη μάθηση, την ανάπτυξη και τη σχολική επιτυχία των 

παιδιών» (Epstein, J.,1992: 1141).   

Είναι αναγκαίο εκπαιδευτικοί και γονείς να κατανοήσουν πως οι ρόλοι τους μπορεί να είναι 

διαφορετικοί, αλλά επιτρέπουν στην κάθε πλευρά να συνεισφέρει συμπληρωματικά στην ανάπτυξη,  στη 

μάθηση και στη γενικότερη εξέλιξη των παιδιών.  

Τέλος, οι γονείς θα αποκτήσουν γνώσεις από τον εκπαιδευτικό,  καθώς και δεξιότητες ώστε να 

υποστηρίξουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί ο ρόλος της 

οικογένειας και θα εμπλακεί με μεγαλύτερη άνεση και προθυμία σε μαθησιακές δραστηριότητες.  

Γενικότερα  αντιλαμβάνεται  κανείς ότι η αντίληψη πως η  οικογένεια αποτελεί τον καλύτερο 

εκπαιδευτικό σύμμαχο, αυτό είναι και  η καλύτερη στρατηγική για την ομαλή  συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Από μια αρμονική συνεργασία οικογένειας και σχολείου μόνο θετικά 

στοιχεία μπορούν να προκύψουν. Ας μην ξεχνάμε ότι η καλλιέργεια μιας εποικοδομητικής συνεργασίας 

μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, μεταξύ 

πολλών άλλων, προσφέρει στο παιδί μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα, στους 

δυο πιο σημαντικούς χώρους όπου ζει και κινείται, δηλαδή στο νηπιαγωγείο και στο σπίτι. (Μπακιρτζής, 

2002).  
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ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

           Βαλωμένου Γεωργία 
         gvalomenou@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ81 

 

Περίληψη  

Συχνά ακούμε να παρομοιάζονται τα σχολεία μας με φυλακές, και αυτή είναι μια βάσιμη σύγκριση 

δεδομένου ότι υπάρχουν τυπολογικές ομοιότητες στα δύο κτιριακά ειδη. Στην χώρα μας τα 

περισσότερα σχολικά κτίρια θεωρούνται ψυχρά, απωθητικά και καταπιεστικά από τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και κυρίως από τους μαθητές.  

Ο σκοπός της εισήγησης είναι να διερευνήσουμε, κατά πόσο και με ποιο τρόπο το σχολικό κτίριο 

επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των 

σχολικών κτιρίων που λειτουργούν αρνητικά ή θετικά και να δούμε τυχόν τρόπους βελτίωσης 

υπαρχόντων και νέων υποδομών 

Εξετάζουμε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας , στοιχεία της αρχιτεκτονικής του όπως το 

μέγεθος, η κλίμακα, ο προσανατολισμός, ο αύλειος χώρος, η ύπαρξη πράσινου, το χρώμα, οι 

αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, και τον τρόπο που τα στοιχεία αυτά επιδρούν στην ψυχολογία των 

χρηστών (εκπαιδευτικών και μαθητών) και στην σχέση τους με το χώρο  

Ακόμα και σε περιπτώσεις που τα σχολικά κτίρια πληρούν όλες τις προδιαγραφές που έχει 

θεσπίσει το κράτος μέσω των αρμόδιων φορέων (ΟΣΚ) αυτό δεν είναι ικανή συνθήκη ώστε τα 

κτίρια να είναι ελκυστικά και να έχουν θετική επίδραση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στοιχεία 

όπως η κλίμακα, η άνεση του χώρου, η ρευστότητα της κίνησης, η αίσθηση ελευθερίας, η 

αισθητική κ.λ.π μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά το σχολικό περιβάλλον και κατά συνέπεια την 

εκπαιδευτική διαδικασία 

Λέξεις κλειδιά: Αρχιτεκτονική, Προσανατολισμός, Κλίμακα, Σχολικό Κτίριο, Κατασκευή, 

Συντήρηση, Υλικά. 

 

1. Εισαγωγή 

Παραλληλισμοί 

Τρία πράγματα στον κόσμο αυτό, πολύ να μοιάζουν είδα.  

Τα ολόλευκα μα πένθιμα σχολεία των Δυτικών,  

των φορτηγών οι βρώμικες σκοτεινιασμένες πλώρες 

και οι κατοικίες των κοινών, χαμένων γυναικών.  

Έχουνε μια παράξενη συγγένεια και τα τρία 

mailto:gvalomenou@gmail.com
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παρ’ όλη τη μεγάλη τους στο βάθος διαφορά,  

μα μεταξύ τους μοιάζουνε πολύ, γιατί τους λείπει 

η κίνηση, η άνεση του χώρου και η χαρά.  

 

Ν.Καββαδίας (Μαραμπού, εκδ Αγρα, 1990) 

Ο Καββαδίας με δύο στροφές δίνει μια απάντηση στο κεντρικό ερώτημα αυτής της ανακοίνωσης: 

πως επηρεάζει το σχολικό κτίριο την εκπαιδευτική διαδικασία; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 

αρχιτεκτονικής των σχολικών κτιρίων που λειτουργούν αρνητικά ή θετικά;  τί είναι αυτό που λείπει 

από τα σχολικά μας κτίρια; Και πώς μπορούμε, αν μπορούμε,  να τα βελτιώσουμε; 

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στα σχολικά κτίρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διότι αφενός 

μεν αυτά έχουν μελετηθεί λιγότερο από τα αντίστοιχα κτίρια της πρωτοβάθμιας, όπως δείχνει μια 

ματιά στη βιβλιογραφία, αφετέρου δε αυτά έχουν χρήστες σε μια ηλικιακή φάση, την εφηβεία, 

που αρχίζουν ανοιχτά να αμφισβητούν, μαζί με το εκπαιδευτικό σύστημα, και την έκφρασή του 

στο χώρο, δηλαδή τα σχολικά κτίρια, και αρχίζουν να επιδρούν στα κτίρια αυτά καταλαμβάνοντάς 

τα, ζωγραφίζοντάς τα και βανδαλίζοντάς τα. 

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Ως μελέτες περίπτωσης θα εξετασθούν το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας (Κ.Παπαϊωάννου, Κ. 

Φινές, Ν. Χατζηθεοδώρου, 1970-1973) και το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δημητρίου (Τ.Ζενέτος, 1969 

-1972) 

Και τα δύο σχολεία κατασκευάστηκαν την ίδια περίοδο (επι επταετίας), έχουν κοινά στοιχεία αλλά 

και διαφορές και η μελέτη τους καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.  

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η παρατήρηση, η 

βιβλιογραφική έρευνα και η βιωματική εμπειρία.  

 

2.2. Γκράβα 

Η Γκράβα, αντίθετα με τον αστικό μύθο που θέλει να  λειτούργησε πρώτα ως φυλακή, σχεδιάστηκε 

εξ αρχής ως σχολείο, από σημαντικούς αρχιτέκτονες της εποχής και με βάση τις προδιαγραφές του 

Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) . Το γιατί παρομοιάζεται με φυλακή είναι ένα από τα θέματα 

που εξετάσει η ανακοίνωση αυτή στη συνέχεια. Ας δούμε όμως πρώτα μερικά ιστορικά στοιχεία:  
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Εικόνα 1: Γκράβα, 40ο Γυμνάσιο Αθήνας 

Σύμφωνα με τα αρχεία του ΟΣΚ, στον οποίο ανήκει ιδιοκτησιακά το σχολικό συγκρότημα, το 

αρχιτεκτονικό σχέδιο της Γκράβας προέκυψε μετά από διαγωνισμό το 1970 και ξεκίνησε να 

χτίζεται το 1973.  

Σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Κωνσταντίνο (Ντίνο) Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνο Φινέ και 

Νικόλαο Χατζηθεοδώρου, που ήταν μοντερνιστές, καθηγητές και είχαν σχεδιάσει αρκετά δημόσια 

κτίρια εκείνης της περιόδου. 

Εικόνα 2: Γκράβα, 40ο Γυμνάσιο Αθήνας  

Το συγκρότημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ και με κριτήρια τον σωστό 

προσανατολισμό, τον ηλιασμό, τους άνετους αύλειους χώρους και την εύκολη κατασκευή 

(Λιάλιος, Καθημερινή, 2013). 

Είναι σχολεία ανοιχτού τύπου, δηλαδή έχουν υπαίθριους στεγασμένους διαδρόμους στην μία 

πλευρά των οποίων παρατάσσονται οι αίθουσες διδασκαλίας και οι υπόλοιποι χώροι (γραφεία, 

εργαστήρια κλπ). Πρόκειται για μία συνήθη, ευκρινή και απλή τυπολογία που ευνοεί την 

τυποποίηση. 
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Η ίδια τυπολογία, δηλαδή ο διάδρομος που στην μία ή στις δύο πλευρές του έχει αίθουσες ή 

δωμάτια σε παράταξη, είναι χαρακτηριστική και για άλλα είδη κτιρίων: ξενοδοχεία, νοσοκομεία, 

στρατώνες και φυλακές είναι κάποια από αυτά. Ωστόσο, ο αστικός μύθος θέλει τα σχολεία, της 

Γκράβας αλλά και πολλά άλλα, να έχουν σχεδιαστεί ή έστω χρησιμοποιηθεί ως φυλακές και  όχι ως 

ξενοδοχεία. Η εξήγηση είναι προφανής: τα ξενοδοχεία είναι ελκυστικά, πολυτελή σε μικρό ή 

μεγάλο βαθμό, φιλόξενα, και οι χρήστες/πελάτες νιώθουν ελεύθεροι να κινηθούν όπως και όποτε 

θέλουν σε αυτά. Στα νοσοκομεία επίσης οι χρήστες/ ασθενείς έχουν τον βαθμό ελευθερίας που 

τους επιτρέπει η κατάσταση στην οποία βρίσκονται, σίγουρα πάντως δεν αισθάνονται πως είναι 

υπο επιτήρηση αλλά περισσότερο ότι τους φροντίζουν. Οι μαθητ(ρι)ες , όπως και οι 

φυλακισμένοι/ες, αισθάνονται ότι επιτηρούνται και ότι οι κινήσεις τους στο χώρο υπαγορεύονται 

από το σχολικό πρόγραμμα: χτυπάει το κουδούνι για να μπεις, ξαναχτυπάει για να βγεις, και κάθε 

άλλη μετακίνηση απαιτεί την άδεια του εκπαιδευτικού. Ο τρόπος χρήσης του χώρου έχει κι αυτός 

τους περιορισμούς του. Εντός της αίθουσας δεν τρώμε, δεν πίνουμε, δεν μιλάμε, δεν 

χρησιμοποιούμε το κινητό μας, δεν βάζουμε τα πόδια μας πάνω στο θρανίο, δεν ξαπλώνουμε, δεν 

κοιμόμαστε. Στην αυλή δεν καπνίζουμε, δεν φιλιόμαστε, δεν μπορούμε να κρυφτούμε σε μια 

γωνιά για να σκεφτούμε, να κλάψουμε ή για να ησυχάσουμε. Το ότι οι κανόνες και οι περιορισμοί 

αυτοί στην πράξη εφαρμόζονται με ελαστικότητα, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με τη 

διεύθυνση του σχολείου και τον σύλλογο διδασκόντων, μικρή σημασία έχει για το πώς 

διαμορφώνεται η σχέση των παιδιών με το σχολείο τόσο σαν θεσμό όσο και ως κτίριο. Τα παιδιά 

νιώθουν ότι βρίσκονται υπο επιτήρηση, σε ένα χώρο που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα που χωρίς την επιτήρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει.  

 

 

Εικόνα 3: Γκράβα, Φυλακές Κορυδαλλού 
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Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι πριν απαντηθεί το ερώτημα που θέτει ο τίτλος της παρούσας 

ανακοίνωσης, για το πώς επηρεάζει το σχολικό κτίριο την εκπαιδευτική διαδικασία, χρειάζεται να 

απαντηθεί το πώς επηρεάζει η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η διαδικασία παραγωγής 

δημοσίων έργων την τυπολογία όλων των σχολικών κτιρίων από το 1960 και μετά τουλάχιστον.  

Από την μία έχουμε τη ραγδαία αστικοποίηση και την ανάγκη παραγωγής φθηνών και 

τυποποιημένων κτιρίων που να κατασκευάζονται γρήγορα, εύκολα και μαζικά για να καλύψουν 

τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού μέσα από τη διαδικασία της μελετοκατασκευής, 

όπου ο μειοδότης κατασκευαστής παίρνει το έργο και προσπαθεί να βγάλει εργολαβικό κέρδος 

εις βάρος της ποιότητας. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και να θεωρούμε φυσιολογικές, ευτελείς 

κατασκευές που δεν αντέχουν στο χρόνο, αισθητική αποθήκης στα κουφώματα, στα δάπεδα, στις 

οροφές, τσιμέντο στις αυλές, υποτυπώδη παρτέρια, και κάγκελα, πολλά κάγκελα, παντού κάγκελα. 

 

Εικόνα 4: Εικόνες σχολείων (16ο ΓΕΛ Αθήνας, 4ο ΕΠΑΛ Αθήνας) 

Από την άλλη ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου, ειδικά του σχολείου της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, με το καθηγητοκεντρικό μάθημα, τον πίνακα, τα θρανία σε συστοιχία, με πολύ 

συγκεκριμένες μετακινήσεις  - από τις αίθουσες στο κλιμακοστάσιο, στο διάδρομο, στην αυλή και 

πάλι πίσω, με ελάχιστη εως καθόλου ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και άρα χωρίς αντίστοιχους 

χώρους που να ευνοούν τη συλλογικότητα, χωρίς κοινόχρηστους χώρους εκτός από τους εντελώς 

απαραίτητους, με αυλές επίπεδες, χωρίς πράσινο, χωρίς καθιστικά, και με τους ίδιους τους 

χρήστες του χώρου αμέτοχους στην διαμόρφωσή του.  

Ακόμα και όταν έχουμε, και έχουμε, αρχιτέκτονες με όραμα όχι μόνο για το κτίριο του σχολείου 

αλλά και για το εκπαιδευτικό μοντέλο που το κτίριο θα στεγάσει, το τελικό αποτέλεσμα καταλήγει 

να απέχει από το όραμά τους και να προσαρμόζεται, γρήγορα ή σταδιακά, στο κυρίαρχο πρότυπο.  

 

2.3. 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δημητρίου (Στρογγυλό) 

Σε ένα τέτοιο παράδειγμα θα αναφερθούμε συνοπτικά: 

Το 1969- 1972  ο Τάκης Ζενέτος σχεδιάζει ένα δημόσιο σχολείο στον Αγιο Δημήτριο. Στην μελέτη 

αυτή του σχολείου με το κυκλικό σχήμα κάτοψης, την κατασκευαστική ευελιξία, τις περσίδες 

ηλιοπροστασίας, ο Ζενέτος «επικεντρώνεται σε μια άποψη για το σχολείο του μέλλοντος (…)  και 

θεωρεί το κτίριο εργαλείο μετάβασης, που η συγκεκριμένη κάθε φορά μορφή του θα αντανακλά 

τον συσχετισμό των δυνάμεων που ορίζουν αυτή τη μετάβαση προς την κοινωνία της 
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πληροφορίας. (…) O T. Ζενέτος  αντιλαμβάνεται ότι το μοντέλο της γραμμικής διάταξης των τάξεων 

που επικοινωνούν με εξωτερικό διάδρομο, συμβατικό σύστημα που μένει αναλλοίωτο 150 χρόνια 

και είναι συνυφασμένο με τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι το μόνο αποδεκτό 

από τις υπηρεσίες που προγραμματίζουν κτίρια εκπαίδευσης εκείνη την εποχή.(…) Εκείνο που τον 

ενδιαφέρει είναι να προτείνει μια μορφή που και να μπορεί να στεγάσει τη σχολική 

πραγματικότητα της εποχής αλλά και να μην εμποδίζει την εξέλιξη όταν οι συνθήκες θα έχουν 

ωριμάσει. (…) Το αρχιτεκτονικό έργο δημιουργεί τις συνθήκες πραγμάτωσης γεγονότων, μέσα στο 

πλαίσιο που καθορίζει το ίδιο με τη διάρθρωση των χώρων του. Το κέντρο είναι δυνατόν να είναι 

χώρος διαλείμματος, αίθουσα συγκεντρώσεων, χώρος πολυμέσων και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών» (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος 2006) 

 

 

Εικόνα 5: 1ο ΓΕΛ Αγ.Δημητρίου (Στρογγυλό) 

Ο Ζενέτος το 1970 θέτει υπο αμφισβήτηση το εκπαιδευτικό μοντέλο, το κτιριολογικό πρόγραμμα, 

τη σχέση δασκάλου- μαθητή – τεχνολογίας, τον ρόλο του δασκάλου («όχι πλέον διοχετευτής 

πληροφοριών αλλά ψυχοπαιδαγωγικός βοηθός των μαθητών απέναντι στην διοχετευθείσα 

πληροφορία» (Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος 2006) την τάξη ως στεγανή ομάδα, το σχολείο ως 

στεγανή μονάδα εκτός κοινότητας. Επιζητά το πέρασμα από την πειθαρχία στην διαδικασία, την 

ευελιξία ως εργαλείο μεταβολής. 
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Εικόνα 6: 1ο ΓΕΛ Αγ.Δημητρίου (Στρογγυλό) (πηγη: Καλαφάτη, Παπαλεξόπουλος 2006) 

 

Πενήντα χρόνια αργότερα τίποτα από αυτά που οραματίστηκε ο Ζενέτος δεν έχει 

πραγματοποιηθεί, η λειτουργία του σχολείου παραμένει η τυπική, το κέντρο του κύκλου 

παραμένει κενό. Τα ελαφρά χωρίσματα που χρησιμοποιήθηκαν για να εξασφαλιστεί η ευελιξία 

δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες ηχομόνωσης μεταξύ των αιθουσών, τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν παρουσίασαν φθορές και έτσι, το 2003 έγιναν εκτεταμένες εργασίες 

ανακαίνισης από τον ΟΣΚ. Είναι ένα σχολείο αγαπητό μεν, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, πλην όμως 

συμβατικό ως προς τον τρόπο λειτουργίας του, με πολύ περισσότερους μαθητές από ότι είχε 

προβλεφθεί στον σχεδιασμό του. 

2.4. Σχολικό κτίριο και εκπαιδευτική διαδικασία  

Το συγκρότημα της Γκράβας επίσης σχεδιάστηκε με ένα όραμα λειτουργίας, λιγότερο φιλόδοξο 

και ριζοσπαστικό από του Ζενέτου, το οποίο ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. «Δίοδοι κόπηκαν”, οι 

διάδρομοι απομονώθηκαν από τις αυλές, το σχολικό συγκρότημα γέμισε με κάγκελα. Από τα τέλη 

της δεκαετίας του ’ 70 τροποποιούνται οι χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων, απομονώνονται οι 

αυλές και αποκόπτονται οι προσβάσεις, για να εξυπηρετηθεί η ανάγκη για μαζική στέγαση 

χιλιάδων μαθητών, που κάποια στιγμή έφθασαν τους 14.000 σε διπλή βάρδια» (Λιάλιος, 

Καθημερινή, 2013) 

Όπως αναφέρει ο  καθηγητής αρχιτεκτονικής Γιώργος Τζιρτζιλάκης σχετικά με τον σχεδιασμό της 

Γκράβας  «Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να γίνει κάτι παρόμοιο με τα πανεπιστημιακά campus. Η 

εκπαιδευτική εκείνη ουτοπία ήταν μέρος μιας κουλτούρας με πρωταγωνιστή το εξιδανικευμένο 

πλήθος και αυξημένη πίστη στην κοινωνική συσπείρωση. Τελικά, η Γκράβα “συμπύκνωσε” τη 

δυσοίωνη πλευρά της νεωτερικότητας. Στο “σώμα” της υπάρχουν έντονα τα σημάδια της μάταιης 

φούριας μιας ολόκληρης εποχής. Ο χαώδης κατακερματισμός και η περιχαράκωση έγιναν η μόνιμη 

φυσιογνωμία του σχολείου. Οι συνεχόμενες επιθετικές παρεμβάσεις πολλαπλασίασαν τον 

“υδροκεφαλισμό” του. Η μυθολογία που το ήθελε ένα μέρος βίαιο, βρόμικο και ενοχλητικό 

συσκότισε ακόμα περισσότερο την εικόνα του» (Τριανταφύλλου, Athens Voice, 2008). 
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Παρότι, λοιπόν, το θέμα της παρούσης ανακοίνωσης είναι το πώς επηρεάζει το σχολικό κτίριο την 

εκπαιδευτική διαδικασία, διαπιστώνουμε ότι και η εκπαιδευτική διαδικασία, ή πιο σωστά, το 

εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζει και διαμορφώνει το σχολικό κτίριο. Η σχέση είναι αμφίδρομη. 

Επιπλέον, αυτό που ισχύει ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι ότι το σχολικό κτίριο 

διαμορφώνεται έτσι ώστε να διασφαλίζει πρωτίστως την ασφάλεια και την πειθαρχία, να εισάγει 

τους έφηβους μαθητές σε ένα σύστημα κανόνων λειτουργίας αλλά και συμπεριφοράς που, 

παράλληλα, τους προετοιμάζει και για την εργασιακή τους ζωή ως ενήλικες.  

Η ίδια η αισθητική των σχολικών κτιρίων, ειδικά αυτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

ειδικά από τη δεκαετία του ‘60 και μετά, καθορίζεται από την ευκολία της κατασκευής, την 

τυποποίηση, την ευτέλεια. Εκτός από φυλακές και στρατώνες, τα   δημόσια γυμνάσια και  λύκεια 

της χώρας θυμίζουν αποθήκες, βιοτεχνίες και μηχανοστάσια. Λείπει από τα σχολεία η αίσθηση της 

φροντίδας, του ενδιαφέροντος να δημιουργηθούν για τα παιδιά χώροι αξιόλογοι, άνετοι, 

χαρούμενοι. Λείπει επίσης η φροντίδα μετά την κατασκευή τους, η συντήρηση, η προσαρμογή 

τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Πέρα από ένα ταχτικό βάψιμο, με χρώματα συνήθως 

χαρούμενα και φωτεινά που υπογραμμίζουν, παρά τις προθέσεις όσων τα επιλέγουν, την 

ψυχρότητα και την μονοτονία των κτιρίων, σπάνια βλέπουμε την κρατική φροντίδα για τις δομικές 

βλάβες, τα δίκτυα, την μόνωση, τη θέρμανση, την αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών. Η 

κατασκευαστική ευτέλεια σε συνδυασμό με τις φθορές που επιφέρει ο χρόνος λειτουργούν ως μια 

διαρκής υπενθύμιση προς τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς της κοινωνικής και 

οικονομικής τους θέσης και του ρόλου για τον οποίο, στην πλειονότητά τους, προορίζονται στην 

κοινωνική ιεραρχία. Και αυτό πιθανά δημιουργεί έναν βαθύ, υπόρρητο θυμό.  

Ας σκεφτούμε έναν μαθητή ή μαθήτρια  που μπαίνει για πρώτη φορά στο Κολλέγιο Αθηνών 

(Ψυχικό) 

 

 

Εικόνα 7: Κολλέγιο Αθηνών 

Πιθανά νιώθει δέος και σεβασμό για ένα μνημειακό κτίριο που αποπνεέι μεγαλοπρέπεια, 

πολυτέλεια, ιστορικό βάρος. Ταυτόχρονα, και ως απόρροια του δέους νιώθει περηφάνια που 

πηγαίνει σε αυτό το σπουδαίο σχολείο, σχολείο που θα του εξασφαλίσει μελλοντικά κοινωνικά και 

επαγγελματικά προνόμια. Δεν είναι το κτίριο από μόνο του βέβαια που δημιουργεί το δέος και την 
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περηφάνια, σίγουρα όμως το κτίριο υπηρετεί και υποδηλώνει το χαρακτήρα του σχολείου και 

επιτείνει τα συναισθήματα αυτά.  

Ας σκεφτούμε έναν μαθητή ή μαθήτρια που μπαίνει για πρώτη φορά στο Αμερικάνικο  Κολλέγιο 

(Pierce),  

 

Εικόνα 8: Αμερικάνικο Κολλέγιο 

Εδώ το κτίριο ακολουθεί τις επιταγές του μοντερνισμού, δεν είναι μνημειακό, δεν προκαλεί δέος. 

Είναι φτιαγμένο στην κλίμακα των μαθητών, είναι φιλικό και απλό, καλοσωρίζει τον επισκέπτη και 

τον χρήστη με μια φροντισμένη αυλή, με λεπτομέρειες που  παρά την επανάληψη των δομικών 

στοιχείων θυμίζουν περισσότερο κατοικία παρά βιομηχανικό χώρο, με καλά υλικά, προσεγμένη 

κατασκευή, πράσινο, ευρυχωρία, άνεση, φροντίδα. Εδώ ο μαθητής/ η μαθήτρια νιώθει οικεία και 

ωραία, και νιώθει επίσης σεβασμό αλλά και περηφάνια για το σχολείο του.  

 

 

Εικόνα 9: Γκράβα 

Ο αντίστοιχος μαθητής ή μαθήτρια που μπαίνει για πρώτη φορά σε ένα σχολείο της Γκράβας 

νιώθει κι αυτός ένα δέος, ένα δέος που του προκαλεί το εκτός της κλίμακάς του μέγεθος του 

συγκροτήματος, το σύνολο του οποίου δυσκολεύεται να αντιληφθεί καθώς είναι 

κατακερματισμένο, δέος που του προκαλεί η ιστορία του συγκροτήματος και οι θρύλοι που το 
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συνοδεύουν. Από το δέος αυτό απορρέει ίσως και κάποια περηφάνια, η περηφάνια του ανθρώπου 

που ανταπεξέρχεται σε συνθήκες κοινωνικού περιθωρίου και σκληρότητας, η περηφάνια της 

«μαγκιάς». Σίγουρα δεν πιστεύει ότι πηγαίνει σε ένα σχολείο που θα του εξασφαλίσει μελλοντικά 

κοινωνικά και επαγγελματικά προνόμια. Ο μαθητής της Γκράβας δεν νιώθει τη φροντίδα του 

κράτους και των θεσμών για το σχολείο του, αφού είναι εμφανής η έλλειψη συντήρησης και 

καθαριότητας των υποδομών. (Δελτίο Τύπου για την Γκράβα, 2019)  

Η Γκράβα έχει μαθητές θυμωμένους, μαθητές που στερούνται προνομίων και το ξέρουν, γιατί 

πέραν όλων των άλλων, το ίδιο το κτίριο είναι αδιάψευστος μάρτυρας αυτής της έλλειψης. 

Σύμφωνα με την Αθηνά Χάικου (2017) «Ο χώρος μεταφέρει ένα συνολικό μήνυμα τρόπου ζωής. 

Συστήματα αξιών, πολιτισμικά και παιδαγωγικά μοντέλα, η ταυτότητα ενός συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος ζωής, είναι βασικές κατηγορίες δεδομένων που έχουν εγγραφεί στον υλικό χώρο 

και που εκφράζονται από το συνολικό χωροπολιτισμικό ερέθισμα που μεταφέρει»  

Όπως, επίσης,  αναφέρει ο μελετητής των σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα Δ.Γερμανός (2006), η 

διαρρύθμιση και η αισθητική του χώρου μεταφέρουν αξίες και πρότυπα που κυριαρχούν στο 

κοινωνικό σύνολο. Η σχέση του ανθρώπου με το χώρο συνδέεται με τη διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς και των στάσεων του ατόμου ή της ομάδας και, γενικότερα, με την πολιτισμική και 

κοινωνική δυναμική που αναπτύσσεται στις διάφορες κατηγορίες ανθρώπινου περιβάλλοντος. Ο 

σχολικός χώρος είναι ένα πεδίο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο μαθητή και την εκπαίδευση, το 

οποίο μπορεί να διευκολύνει ή, αντίθετα, να επιβραδύνει την πορεία του παιδιού προς την 

ωρίμανση και τη γνώση. 

 

2.5. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η δομή διάδρομος/αίθουσες, τα σκληρά όρια μεταξύ των χώρων, το στοιχείο της υποχρεωτικής 

παραμονής στο χώρο για ορισμένο χρόνο, η εσωστρέφεια (καμία επαφή με την πόλη), η ενιαία, 

αδιάφορη, εποπτευόμενη αυλή, στοιχεία του σχεδιασμού των σχολικών κτιρίων ειδικά της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδυαζόμενα με την ευτέλεια των υλικών, την προχειρότητα των 

κατασκευών και την ελλιπή συντήρηση είναι το μίγμα που παράγει σχολεία θλιβερά και ανοίκεια, 

σχολεία που προδιαθέτουν αρνητικά τους μαθητές και τις μαθήτριες αλλά και τους/τις 

εκπαιδευτικούς.  

Η δυσαρέσκεια των μαθητ(ρι)ών αποτυπώνεται στην συμπεριφορά τους: συχνοί βανδαλισμοί, 

απροθυμία στο να βοηθήσουν να βελτιωθεί ή να συντηρηθεί το σχολείο τους είναι κάποια από τα 

πιο συνηθισμένα στοιχεία αυτής της συμπεριφοράς. Παρόλα αυτά παρατηρείται συχνά και μια 

ιδιαίτερη έκφραση αγάπης για το σχολείο τους, η οποία με έναν παράδοξο τρόπο συνυπάρχει με 

την δυσαρέσκεια. Το βλέπουμε να γράφεται στους τοίχους (Grava city σ αγαπώ), το βλέπουμε και 

όταν τα παιδιά εχουν την δυνατότητα να παρέμβουν στο χώρο ελεύθερα, είτε όταν τους δίνεται 

από την διοίκηση του σχολείου είτε όταν την παίρνουν μόνα τους στις καταλήψεις. Παρά το ότι 

στις καταλήψεις καταγράφονται συνήθως καταστροφές στα κτίρια και τις υποδομές, και χωρίς να 

μπορεί αυτό να παραβλεφθεί, στην διάρκειά τους τα παιδιά εκφράζουν και την ανάγκη 

οικειοποίησης του χώρου, με τέτοια χαρά, που μοιάζει πιθανό να είναι αυτός ένας από τους 

άρρητους στόχους των καταλήψεων: η αίσθηση ότι το σχολείο τους είναι δικό τους και μπορούν 

να υπάρχουν μέσα σε αυτό με όρους ελευθερίας.  
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3. Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν νέα ερευνητικά ερωτήματα:  

• Είναι ο σχεδιασμός των σχολικών κτιρίων, που υπαγορεύεται από το εκπαιδευτικό 
σύστημα, μια συνθήκη αναπόδραστη;  

• Είναι αναπόφευκτο να έχουμε σχολικά κτίρια που τους λείπει, κατά τον ποιητή, η κίνηση, 
η άνεση του χώρου και η χαρά;  

• Είναι εφικτό να δημιουργήσουμε  ένα άλλου τύπου σχολικό κτίριο χωρίς να ανατραπεί η 
ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία; και τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει αυτό το άλλου 
τύπου κτίριο; 

• Μπορούμε να φανταστούμε σχολικά κτίρια που ενθαρρύνουν τη συνύπαρξη με την 
κοινότητα, με όρια μαλακά και ρευστά, με κίνηση και ελευθερία;  

Το σίγουρο είναι ότι, 

Σήμερα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στα σχολικά κτίρια παρατηρείται μια παρατεταμένη 

αμηχανία, οι προτάσεις είναι δειλές και δεν φαίνεται να συλλαμβάνουν τις ραγδαίες εξελίξεις στην 

τεχνολογία, την πληροφορία, την οικολογία και τον πολιτισμό.   

Σαν εκπαιδευτικοί καλούμαστε να αμφισβητήσουμε εκ βάθρων το σύστημα που υπηρετούμε και 

να επινοήσουμε μια νέα επαναστατική εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σαν αρχιτέκτονες καλούμαστε να δημιουργήσουμε χώρους που να διαθέτουν, επιτέλους, κίνηση, 

άνεση και χαρά για τους μαθητές του μέλλοντός μας.  
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Εικόνα 9: Κ.Παλαμάς, Η πολιτεία και η Μοναξιά 
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Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής, Διευθυντής σχολικής μονάδας 

 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν τα φαινόμενα σχολικής παραβατικότητας και επιθετικών 

συμπεριφορών ποικίλων διαστάσεων, τα οποία διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων, δυναμιτίζουν τις σχέσεις των μελών της και προβληματίζουν ευρύτερα την κοινή γνώμη 

για το ρόλο του σχολείου στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και το μέλλον της κοινωνίας 

ευρύτερα. Η εργασία ασχολείται με την διαχείριση αυτής της κατηγορίας των μαθητών, που 

άλλοτε χαρακτηρίζονται δυσπροσαρμοστικοί, δυσλειτουργικοί, παραβατικοί ή και κάποιες φορές  

«δύσκολοι» στην προσαρμογή  τους στο σχολικό περιβάλλον και αναδεικνύει το ρόλο του 

διευθυντή του σχολείου. Μέσω επιλεγμένων μελετών περίπτωσης καταδεικνύεται η νευραλγική 

παρέμβασή του κατά την άσκηση του παιδαγωγικού του ρόλου και επισημαίνονται οι 

προϋποθέσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισης των «δύσκολων» μαθητών, μια διάσταση του 

ρόλου του διευθυντή σχολικής μονάδας που, αν και όχι τόσο προβεβλημένη, ωστόσο ζωτική και 

εξαρτώμενη από γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, ιδιαίτερους χειρισμούς και επικοινωνιακές 

πρακτικές. 

 

Λέξεις-κλειδιά: διευθυντής, σχολική μονάδα, διαχείριση, προβλήματα συμπεριφοράς  

 

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι το σχολικό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα πιο ζωτικά τμήματα της κοινωνίας, 

το οποίο τα τελευταία χρόνια υφίσταται σημαντικές αλλαγές τόσο ως προς τον αξιακό του 

προσανατολισμό όσο και ως προς τις παιδαγωγικές και διδακτικές του στοχεύσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό, η σχολική κοινότητα έρχεται όλο και συχνότερα αντιμέτωπη με ζητήματα που εγείρουν 

διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτικές, ανθρωπιστικές, αξιακές προσεγγίσεις,  επηρεάζοντας με 

αυτόν τον τρόπο τη διδασκαλία και κυρίως, τη συγκρότηση των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών-

γονέων-ευρύτερου περιβάλλοντος. Οι σχέσεις αυτές δοκιμάζονται σχεδόν καθημερινά από 

ποικίλες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς μαθητών, οι οποίες επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία 

του σχολείου,  οδηγούν πολλές φορές σε καταστάσεις κρίσεις, ενώ άλλοτε διαμορφώνουν 

συνθήκες σύγκρουσης και αντιπαραθέσεων. Σύμφωνα με τον Κουρκούτα (2007), σχεδόν όλα τα 

εμπειρικά δεδομένα συγκλίνουν στην απόδοση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που 

προσιδιάζουν σε μαθητές και εφήβους που παρουσιάζουν προβληματική συμπεριφορά στο 

mailto:vozaitisg@gmail.com
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σχολικό περιβάλλον, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές αν τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν 

ενδογενή συστατικά ή απλώς αποτελούν αποτέλεσμα μιας προβληματικής αναπτυξιακής πορείας: 

επιθετικά ή αντιδραστικά πρότυπα συσχέτισης με τους άλλους, περιορισμένες θετικές 

διαπροσωπικές δεξιότητες, χρήση εχθρικού ή αντικοινωνικού λεξιλογίου, εξαιρετικά μειωμένες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις, περιορισμένες ικανότητες εσωτερίκευσης κανόνων, ορίων, κοινωνικών 

προτύπων, αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς. Επιπλέον, επίδειξη  διαταρακτικής συμπεριφοράς 

στη διάρκεια του μαθήματος, άρνηση εσωτερίκευσης των κανόνων και των ορίων της τάξης, 

δυσκολία επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του διδακτικού έργου, διακοπή της 

ροής της διδακτικής διαδικασίας, συχνές απομακρύνσεις από την τάξη, εμπλοκή σε φραστικές 

συγκρούσεις με άλλους συμμαθητές είτε στη διάρκεια των μαθημάτων είτε και στα διαλείμματα, 

πρόκληση φθορών στη σχολική περιουσία. Ο κατάλογος των χαρακτηριστικών είναι μακρύς και θα 

μπορούσε να συμπληρωθεί ανάλογα με την εμπειρία του καθενός. Σκοπός της εργασίας αποτελεί 

η ανάδειξη του ρόλου του διευθυντή του σχολείου στην αντιμετώπιση μαθητών που εμφανίζουν 

προβλήματα αλλά και διαταραχές συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον. Όσον αφορά στη δομή 

της, αρχικά σκιαγραφείται ο πολυσχιδής ρόλος του διευθυντή, σχολιάζεται σύντομα το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την άσκηση του παιδαγωγικού ελέγχου στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια μέσω  δυο (2) επιλεγμένων μελετών περίπτωσης 

καταδεικνύονται οι νευραλγικές του παρεμβάσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

(Βοζαΐτης,2015). Ως μεθοδολογική προσέγγιση επιλέγεται η μελέτη περίπτωσης, η οποία ως 

συγκεκριμένο επιστημονικό παράδειγμα συχνά σκιαγραφεί μια γενικότερη κατάσταση. Συνιστά 

ένα μοναδικό παράδειγμα πραγματικών προσώπων, σε πραγματικές καταστάσεις, παρέχοντας τη 

δυνατότητα κατανόησης εννοιών πιο ξεκάθαρα έναντι μιας απλής παρουσίασής τους με 

αφηρημένες θεωρίες ή αρχές (Cohen, Manion & Morrison, 2008).  

Ο διευθυντικός ρόλος 

Ο διευθυντής σχολικής μονάδας  ως παιδαγωγικός προϊστάμενος, καλείται μέσα από μια πληθώρα 

διοικητικών και γραφειοκρατικών ζητημάτων να διαχειριστεί εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα 

συμπεριφοράς των μαθητών που επιβαρύνουν το καθημερινό του έργο. Ο ρόλος του δεν 

εξαντλείται  στη διεκπεραίωση διοικητικών αρμοδιοτήτων που απαιτεί η διοικητική του θέση ή 

στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών αλλά και 

στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  του σχολείου σε ένα υγιές, ασφαλές και ευνοϊκό για 

τη μάθηση περιβάλλον, δοκιμάζοντας  τις αντοχές αλλά και την ανθεκτικότητά τους (Ροδά, 2020. 

Στεφάνου, 2007). Πράγματι, η αντιμετώπιση «δύσκολων» μαθητών  στο σχολικό περιβάλλον 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αλλά και συχνότερα προβλήματα με τα οποία έρχεται 

αντιμέτωπος καθημερινά ο διευθυντής του σχολείου, βρισκόμενος στο επίκεντρο της επικοινωνίας 

ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές, το περιβάλλον των οικογενειών τους, το σύλλογο 

διδασκόντων. Ο ρόλος αυτός χαρακτηρίζεται σύνθετος σε μια εποχή που ο μαθητικός πληθυσμός  

αποτελείται από ανομοιογενείς ομάδες, όχι μόνο εξαιτίας του διαφορετικού πολιτισμικού, 

κοινωνικού, θρησκευτικού κεφαλαίου του, οξύνοντας τα ζητήματα διαφοροποίησης και 

αμφισβήτησης, αλλά καθίσταται επιπλέον ένας πληθυσμός που κατά κανόνα είναι δέσμιος μιας 

στρεβλής εικονικής πραγματικότητας που προσφέρουν  το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής  

δικτύωσης, οξύνοντας τις αντιθέσεις και εμποδίζοντας τις συγκλίσεις. Προβολή αρνητικών και 



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

184 
 

στερεοτυπικών προτύπων και  ανεξέλεγκτη έκθεση στη βία οδηγούν πολλές φορές σε στρεβλώσεις 

και  παρανοήσεις. Οι οικογένειες των μαθητών  από την άλλη, όταν δεν αντιμετωπίζουν με 

καχυποψία και επιφυλακτικότητα τη διοίκηση του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς-είτε ως 

άτομα είτε συλλογικά- δε φαίνεται να έχουν κατακτήσει ένα διευρυμένο ρόλο ισότιμου συνεργάτη 

όχι μόνο σε ζητήματα αξιών και αρχών αλλά ακόμα και σε διαχειριστικά θέματα της σχολικής ζωής. 

Το σημαντικότερο, αδυναμία από την πλευρά του συλλόγου  διδασκόντων να αρθρώσει μια 

πειστική και τεκμηριωμένη πρόταση υπέρβασης των δυσλειτουργικών συμπεριφορών του 

μαθητικού πληθυσμού.  

To πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την άσκηση του παιδαγωγικού ελέγχου στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Η τελευταία θεσμική ρύθμιση που αφορά στην άσκηση του παιδαγωγικού ελέγχου στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενσωματώθηκε στην Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/31-5-2019. 

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί αρχικά είναι ότι με τις ρυθμίσεις αυτές εισάγεται ένα Πλαίσιο 

Οργάνωσης Σχολικής Ζωής, που αφορά στη δημιουργία ενός συνόλου κανόνων και βασικών αρχών 

εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας, τέτοιο που να καθιστά το σχολείο χώρο αρμονικής 

συνύπαρξης, σεβασμού μεταξύ των μελών του και πρόληψης φαινομένων αντικοινωνικών 

συμπεριφορών. Στην κατάρτιση αυτού, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν από κοινού ο 

σύλλογος διδασκόντων και οι μαθητικές κοινότητες. Στην εφαρμογή του δε ο ρόλος του 

υπευθύνου καθηγητή του τμήματος και του Συμβουλίου Τμήματος θα ήταν ζωτικής σημασίας. Δεν 

είναι γνωστό πόσα σχολεία στην Ελλάδα πραγματικά ενσωμάτωσαν στην καθημερινή τους 

κουλτούρα ένα τέτοιο πλαίσιο κανόνων και πόσο αποτελεσματικό αποδείχθηκε σε σχέση με την 

αρχική του στόχευση. Σίγουρα, δεν επρόκειτο για ένα εύκολο εγχείρημα, σε ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα που είναι σχεδιασμένο περισσότερο στη βάση της αντιμετώπισης-καταστολής και όχι της 

πρόληψης αντικοινωνικών συμπεριφορών. Εξάλλου, ήγειρε πολλά ερωτηματικά και για το βαθμό 

ετοιμότητας των ίδιων των εκπαιδευτικών να χαράσσουν κατευθυντήριες αρχές, που να 

προσιδιάζουν με τη δημιουργία εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας.  Η 

Υπουργική Απόφαση του 2019, επιπλέον, φαίνεται ότι «άνοιγε» ένα ευρύτερο πλαίσιο 

συνεργασιών του εκπαιδευτικού κόσμου και με άλλες υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές και 

υιοθετούσε την εφαρμογή παιδαγωγικών μέτρων, όπως αυτά της διαμεσολάβησης, αμβλύνοντας 

τον τιμωρητικό χαρακτήρα των όποιων παρεμβάσεων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο Σύλλογος 

Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει 

πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των 

στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών έτσι, ώστε να σέβονται 

τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό 

αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις 

με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση 

κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς» (άρθρο 31). Όσον αφορά στις επιμέρους ρυθμίσεις, 

καταργήθηκε το Βιβλίο Ποινών το οποίο αντικαταστάθηκε από το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών 

Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας, διατηρήθηκε η κλιμάκωση των παιδαγωγικών μέτρων, 

καταργήθηκαν οι πολυήμερες αποβολές, ενώ οι αποβληθέντες μαθητές παραμένουν στο σχολικό 

χώρο και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η διαγωγή των 
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μαθητών δεν αναγράφονταν πλέον στους τίτλους σπουδών και στα αποδεικτικά φοίτησης που 

εκδίδονταν από τις σχολικές μονάδες. Η τελευταία ρύθμιση πολύ πρόσφατα αναθεωρήθηκε με 

νεώτερο Νομοθέτημα (Ν. 4692/2020), στο οποίο ρητά δηλώνεται: «Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής 

μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, 

συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης, των 

αποδεικτικών, πτυχίων και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών» (άρθρο 5). Στο 

τελευταίο Νομοθέτημα τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας  σε κάθε σχολική μονάδα Εσωτερικού 

Κανονισμού σε αντικατάσταση του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής: «Κάθε σχολική μονάδα 

οφείλει από το σχολικό έτος 2020-2021 να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, 

στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της. Ο εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη 

συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές 

μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου 

συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου» (άρθρο 37). Τέλος, 

με το ίδιο Νομοθέτημα εισάγεται ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής με ένα πολυσχιδές, πολύπλοκο, και 

εξαιρετικά εκτεταμένο πεδίο δράσης, όπως αναφάνηκε από την εφαρμοστική Υπουργική 

Απόφαση 129431/ΓΔ4/28-9-2020.  

Ακολουθεί η εμπειρική προσέγγιση. Οι επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης, που παρουσιάζονται στη 

συνέχεια, αν και διαφέρουν μεταξύ τους, ωστόσο συγκλίνουν ως προς τις βασικές παραμέτρους 

αντιμετώπισης αυτών των μαθητών από την πλευρά του διευθυντή του σχολείου. Επιπλέον, 

φωτίζουν και διευρύνουν τη δημόσια συζήτηση για μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση 

του πολυεπίπεδου και σύνθετου ρόλου του (βλ. Κουφογιάννης, 2020).  

Μελέτη περίπτωσης 1η 

Σε παιδαγωγική έκθεση που αφορά σε μαθήτρια καταγράφεται: «Η  συμπεριφορά της μαθήτριας 

Χ εντός της τάξης  συχνά  δεν είναι αυτή που αρμόζει. Παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος  

και δημιουργεί ένταση και εκνευρισμό στους συμμαθητές της. Κάποιες φορές καθυστερεί να 

προσέλθει στην τάξη, ενώ έχει χτυπήσει το κουδούνι, ενώ άλλες φορές μπαίνοντας σε αυτή 

σπρώχνει τους συμμαθητές  της,  χωρίς να υπολογίζει τη δύναμή της, τους μιλάει με άκομψο και 

προσβλητικό τρόπο. Άλλοτε πάλι την ώρα του μαθήματος, υψώνει τον τόνο της φωνής της, 

κλωτσάει, για να πειράξει και διάφορες άλλες συμπεριφορές που δείχνουν ότι δυσκολεύεται να 

οριοθετηθεί και να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες. Αξίζει, όμως, να επισημανθεί ότι 

παρόμοιες συμπεριφορές παρατηρούνται και  στα διαλείμματα. Πολλές φορές, επίσης, σε κατ’  

ιδίαν συζητήσεις προκειμένου να καταλάβει τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς της απέναντι στους 

καθηγητές της, αλλά και στους συμμαθητές της, δείχνει να μην καταλαβαίνει ή να παίρνει το λάθος 

μήνυμα ότι, όταν προκαλεί, κερδίζει και την προσοχή των άλλων. Στο πλαίσιο της γενικής τάξης, 

ενώ δε φαίνεται να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, εντούτοις είναι στην πραγματικότητα 

απούσα. Ως προς τις σχέσεις με τους συνομηλίκους της, δεν έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με 

κάποιον συμμαθητή της, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, για να γίνεται αποδεκτή, είχε 

προσκολληθεί σε μαθητές με αποκλίνουσα συμπεριφορά  και  φάνηκε ότι παρασύρθη κε από 
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αυτούς με μεγάλη ευκολία και χωρίς να αντιλαμβάνεται πολλές φορές το μέγεθος των πράξεων 

της  (κλοπή). Αρκετοί συμμαθητές της, επίσης, έχουν εκφράσει παράπονα τόσο οι ίδιοι, όσο και οι 

γονείς τους, για τη συμπεριφορά της προς αυτούς. Μαθησιακά,  η Χ δυσκολεύτηκε πολύ να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Α΄ Γυμνασίου, δυσκολία που αποτυπώθηκε σημαντικά κατά τη 

διάρκεια των γραπτών ανακεφαλαιωτικών  εξετάσεων του Ιουνίου.  Όμως, κατά τη διάρκεια της 

περασμένης χρονιάς ήταν σαφώς πιο οριοθετημένη εντός και εκτός τάξης.  Το κίνητρο μάθησής 

της, επίσης, δεν άλλαξε από πέρυσι. Η Χ, όταν γνωρίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει σε αυτό που 

της ζητείται, δείχνει ενδιαφέρον για μάθηση. Όμως, οι συναισθηματικές εξάρσεις της και η 

δυσκολία στην τήρηση κανόνων ήταν πιο συχνές φέτος. Η έλλειψη ψυχολόγου και κοινωνικού 

λειτουργού στο σχολείο, η εργασία της σε μεγαλύτερη ομάδα στο τμήμα ένταξης, η ύπαρξη 

ομάδας μαθητών με αποκλίνουσα συμπεριφορά  και η επιρροή που της άσκησαν, η έντονη 

αναστάτωση που της προκαλούν οι εφηβικές της ανησυχίες (οι οποίες σίγουρα είναι περισσότερες 

φέτος) και η ανάγκη της να ενσωματωθεί στην ομάδα των συνομηλίκων, την οδήγησαν στο 

λανθασμένο συμπέρασμα ότι προκαλώντας γίνεται και αποδεκτή. Γενικότερα,  είναι μια μαθήτρια 

με χαμηλότερο νοητικό δυναμικό από αυτό των συμμαθητών της και με συμπεριφορά που συχνά 

παραβιάζει όρια (τα οποία πολλές φορές δεν καταλαβαίνει την αναγκαιότητά τους) και κανόνες 

απαραίτητους για την ομαλή λειτουργία του μαθήματος, αλλά και την αποδοχή της από τους 

συνομηλίκους». 

Σχόλια: Η  συμπεριφορά που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αφορά σε 

μαθήτρια με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, που φοιτά σε τμήμα ένταξης. Αποτελεί μια εξαιρετική 

περίπτωση, διότι φαίνεται ότι η εκρηκτική της συμπεριφορά απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς από 

τη πλευρά του διευθυντή, ο οποίος θα πρέπει να επινοήσει μέσα και τρόπους περιστολής της. Η 

μεγαλύτερη δυσκολία, ενδεχομένως, προέρχεται από το γεγονός ότι το νοητικό υπόβαθρο της 

μαθήτριας δεν επιτρέπει την υιοθέτηση μιας γνωστής διαδικασίας  οριοθέτησης κοινή και 

αντιληπτή από ένα μέσο μαθητή, αλλά την εξατομικευμένη, τέτοια που επιτρέπει η νοητική της 

ικανότητα. Αυτό πρωτίστως, είναι πολύ σημαντικό, διότι ο διευθυντής του σχολείου θα έπρεπε να 

είχε μια σχετική επιστημονική κατάρτιση στο ζήτημα της κατανόησης των ορίων αυτής της 

κατηγορίας μαθητών, συνθήκη που για τα ελληνικά δεδομένα φαντάζει ουτοπική. Η περιστολή της 

συμπεριφοράς της μετατρέπεται σε «πονοκέφαλο» για την καθημερινότητα του σχολείου, στο 

βαθμό που ο διευθυντής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεχή επιτήρησή της στο σχολικό 

περιβάλλον, κυρίως, έξω από την τάξη (διαλείμματα), ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρεκκλίσεις. 

Είναι αυτονόητο ότι τα συνήθη μέτρα παιδαγωγικού ελέγχου δεν επαρκούν. Ποιες στρατηγικές, 

επομένως, χρειάζεται να αξιοποιηθούν, προκειμένου να επιφέρουν έστω τον έλεγχο της 

προβληματικής συμπεριφοράς;  Ας σταθούμε σε μερικές ακροθιγώς. 

Σταθερή και επαναλαμβανόμενη επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον της μαθήτριας, στο 

βαθμό που το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί και έχει γίνει αποδεκτό από το περιβάλλον της. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που η οικογένεια αρνείται την αποδοχή της προβληματικής συμπεριφοράς και 

μεταφέρει την ευθύνη σε άλλους χώρους (σχολείο, συνομήλικοι, κλπ.)  

Συνεργασία, σταθερή και διαρκής τόσο με ειδικούς της ψυχικής υγείας (π.χ. στο πλαίσιο της 

ΕΔΕΑΥ), όσο και με το οικείο ΚΕΣΥ και τον Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Βοζαΐτης,2020). Αναγκαία κρίνεται και η 

ενεργοποίηση της παρέμβασης του Συντονιστή Παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου, ο οποίος θα 

πρέπει να διαθέτει πλήρη εικόνα της καθημερινής λειτουργίας του, συνθήκη, η οποία δεν τηρείται 

εξαιτίας της φυσικής του απόστασης από το χώρο αυτό. 

Αυξημένες  ψυχικές, συναισθηματικές, επικοινωνιακές ικανότητες του διευθυντή (ψυχραιμία, 

αυτοσυγκράτηση, νηφαλιότητα, ευθυκρισία, συναισθηματική ευφυία), απαραίτητες για όλα τα 

επίπεδα επικοινωνίας. Εννοείται ότι θα πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης και 

εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας μαθητών με ελαφρά νοητική υστέρηση.  

Σαφώς οριοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής 

της σχολικής μονάδας, ώστε να αποφεύγονται αστοχίες και αντιφατικές συμπεριφορές εκ μέρους 

των εκπαιδευτικών. Μια συνεργασία, καλλιεργούμενη και συντηρούμενη από το διευθυντή του 

σχολείου. 

Διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών και κανόνων της σχολικής ζωής, σε συνεργασία με τα όλα τα 

μέλη της μαθητικής κοινότητας (Βοζαΐτης,2014) 

Λειτουργία προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των μελών 

του συλλόγου διδασκόντων σε θέματα χειρισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς 

και διαχείρισης της σχολικής τάξης. 

Μελέτη περίπτωσης 2η 

«Την…..2019 το πρωί προσήλθαν στο γραφείο του Διευθυντή οι γονείς του μαθητή Χ της Α τάξης, 

για να αναφέρουν τα συνεχή περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα εναντίον του από το μαθητή Ψ. 

Συγκεκριμένα, ο μαθητής Ψ στις αρχές Οκτώβρη του επιτέθηκε με κλωτσιές και μπουνιές, για να 

επιδείξει ικανότητες King Box, όπως ισχυρίστηκε. Στη συνέχεια, σχεδόν καθημερινά ο υιός τους, 

όπως κατέθεσαν, υφίστατο βίαιες επιθέσεις, έως την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τον έπιασε 

κεφαλοκλείδωμα, του έπεσαν τα γυαλιά τα οποία και έσπασαν. Την 11/11 τον κλώτσησε στο 

πρόσωπο και σήμερα 12/11 του πέταξε πέτρα που τον βρήκε στο κεφάλι. Όταν αναφέρθηκε στον 

εφημερεύοντα καθηγητή, εκείνος τον κάλεσε και διαπίστωσε ότι κρατούσε και άλλες πέτρες στο 

χέρι του, προφανώς, για να τις εκσφενδονίσει. Κάθε φορά ο μαθητής Χ ενημέρωνε τους καθηγητές 

του καθώς και την υπεύθυνη της τάξης του, οι οποίοι παρά τις αυστηρές συστάσεις προς το μαθητή 

Ψ δεν κατάφεραν να τον συνετίσουν». (Aκριβής αναφορά από Βιβλίο καταγραφής ενεργειών 

εύρυθμης λειτουργίας σχολικής μονάδας). 

Σχόλια: Το παραπάνω περιστατικό που καταγράφεται αποτελεί ένα πολύ συνηθισμένο επεισόδιο 

από αυτά που συμβαίνουν πολύ συχνά στα προαύλια των σχολικών μονάδων. Μαθητής 

επιδεικνύει βίαιη συμπεριφορά προς άλλον συμμαθητή του και μάλιστα στα μάτια άλλων 

παρευρισκομένων αλλά και υπό την εποπτεία εφημερευόντων καθηγητών. Όσοι ασκούν σχολική 

διοίκηση έχουν βρεθεί σίγουρα μπροστά σε απολογητική στάση απέναντι σε γονείς σαν αυτούς 

της συγκεκριμένης περίπτωσης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη βίαιη συμπεριφορά και ζητούν 

την αποκατάσταση της τάξης, τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας του μαθητή, την 

απόδοση ευθυνών, την τιμωρία του παραβατικού μαθητή, την αύξηση της επ ιτήρησης και 
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εποπτείας του σχολικού χώρου….ο κατάλογος είναι αρκετά μακρύς και φυσικά εξαρτάται από το 

βαθμό της επιθετικότητας ή της συγκαταβατικότητας των διαμαρτυρόμενων γονέων προς τη 

διεύθυνση του σχολείου. Η εκτέλεση της εφημερίας, ο αριθμός των εφημερευόντων καθηγητών, 

τα όρια παρέμβασής τους και ο τρόπος με τον οποίο αυτή εκτελείται έχουν αποτελέσει αρκετά 

συχνά ζητήματα νομοθετικής επεξεργασίας από το Υπουργείο Παιδείας μέσω σχετικών 

Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων, κλπ. Κοινή συνισταμένη αποτελεί ότι αποτελεί βασική 

υποχρέωση των εκπαιδευτικών, αρχή που αποτυπώνεται  σε όλα τα θεσμικά κείμενα. Μάλιστα 

στην τελευταία Εγκύκλιο που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες το 2019, το Υπουργείο υπενθύμιζε 

στους εκπαιδευτικούς ότι δεν αρκεί η εκτέλεση αυτής της βασικής υποχρέωσης, αλλά και ότι 

επιβάλλεται να ενεργούν και να παρεμβαίνουν με ένα πιο ενεργητικό τρόπο, αποσοβώντας την 

εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών μαθητών εναντίον άλλων συμμαθητών τους. Στη συγκεκριμένη 

εγκύκλιο αναφερόταν: «Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην 

άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή δραστηριοτήτων 

που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών. Οι Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω». (Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, 

176151/ΓΔ4/11-11-2019).  

Η κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών από τον  υποδιευθυντή και το σύλλογο 

διδασκόντων αποτελεί κατά κανόνα ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που καλείται να 

διαχειριστεί ο διευθυντής του σχολείου,  ζήτημα που μπορεί να οδηγήσει σε προστριβές, 

αντιθέσεις και ενίοτε συγκρούσεις μεταξύ τους. Ο διευθυντής, λοιπόν, καλείται να ισορροπήσει 

ανάμεσα στις επιθυμίες των διδασκόντων, στις προσδοκίες και απαιτήσεις των γονέων, στις 

τυπικές υποχρεώσεις εκπλήρωσης των βασικών αρχών διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας στους 

χώρους της σχολικής μονάδας ως διοικητικός της προϊστάμενος. Στη συγκεκριμένη μελέτη 

περίπτωσης βέβαια αναδεικνύεται και μια βασική αδυναμία του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ 

των μαθητών και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού τμήματος. Πολλοί εκπαιδευτικοί, εξαιτίας 

συναισθημάτων παραίτησης, απογοήτευσης και εν γένει έλλειψης ανατροφοδότησης κατά την 

εκτέλεση του διδακτικού τους έργου, δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο ρόλος του υπεύθυνου καθηγητή 

δεν αναλώνεται μόνο στην παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή και την καταγραφή των 

απουσιών του, αλλά αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο μαθητή, την οικογένεια, το 

σύλλογο διδασκόντων και όλα τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. Αν οι εκπαιδευτικοί 

ανταποκρίνονταν με μεγαλύτερη συναίσθηση ευθύνης και επαγγελματισμού στην άσκηση αυτού 

του τόσο σημαντικού ρόλου, θα αποφορτίζονταν η εμπλοκή του διευθυντή στην πρόληψη αλλά 

και στη  διαχείριση φαινομένων, όπως αυτό που κατατέθηκε παραπάνω. Έτσι, ο διευθυντής του 

σχολείου συχνά βρίσκεται υποχρεωμένος να υιοθετήσει απολογητική στάση απέναντι στους 

γονείς, όταν η κατάσταση φαίνεται να επαναλαμβάνεται ή και να μην επιλύεται, και μάλιστα, όταν 

αυτή παίρνει απειλητικές διαστάσεις για την ασφάλεια των μαθητών. Συχνά η αύξηση της 

επιτήρησης των μαθητών και των εφημεριών από μόνη της να μην μπορεί να επιλύσει την 

προβληματική κατάσταση, αν ο διευθυντής του σχολείου δεν ακολουθήσει μια πιο διευρυμένη 

πολιτική που θα περιλαμβάνει: 

• προσεκτική και ενδελεχή χαρτογράφηση του οικογενειακού ιστορικού μαθητών που 

παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά, εντός ή εκτός της αίθουσας 
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• οριζόντια επικοινωνία διδασκόντων εκπαιδευτικών και υπευθύνου τμήματος, με στόχο 

την αμοιβαία πληροφόρηση για περιπτώσεις μαθητών με προβληματική συμπεριφορά. 

• συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας, στις περιπτώσεις που στη σχολική μονάδα δεν 

λειτουργεί ΕΔΕΑΥ (Βοζαΐτης,2020. Υπουργική Απόφαση 17812/Γ6/7-2-2014). 

• δημιουργία κανόνων και αρχών σχολικής ζωής, με ενεργοποίηση των μελών της μαθητικής 

κοινότητας και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (Boζαΐτης,2014). Φυσικά, δεν αρκεί 

η καταγραφή τους αλλά πολύ περισσότερο η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων μερών 

στην τήρηση και εφαρμογή του. 

• θεσμική αποσαφήνιση του ορίου παρέμβασης του σχολείου στο οικογενειακό και 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών.  

• νομική κάλυψη-θωράκιση των διευθυντών απέναντι σε προκλητικές και επιθετικές 

συμπεριφορές εκ μέρους των γονέων. 

 

Συμπεράσματα 

Είναι προφανές ότι οι προκλητικές και επιθετικές συμπεριφορές μαθητών στο σχολικό περιβάλλον 

αποτελούν και για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 

της καθημερινότητάς τους. Εκτός από τις έντονες συναισθηματικές φορτίσεις που συνεπάγεται η 

αντιμετώπιση αυτών των δυσλειτουργικών τρόπων συμπεριφοράς, διεμβολίζουν συνολικά τον 

εργασιακό χρόνο διεκπεραίωσης διοικητικών υποχρεώσεων, οδηγώντας πολλές φορές σε 

καταστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης (Βοζαΐτης,2019α).  Είναι αυτονόητο ότι η αντιμετώπιση 

αυτών των συμπεριφορών εν πολλοίς σχετίζεται και με την προσωπικότητα, τις αξίες, τα όρια του 

διευθυντή αλλά και με την προηγούμενη διοικητική του εμπειρία. Επιπλέον, όπως έχει διατυπωθεί 

η αντιμετώπιση αυτού του είδους των προβλημάτων αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία 

που προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ευελιξία, εμπειρία και καλή γνώση τρόπων επικοινωνίας 

(Νόβα-Καλτσούνη, 2004. Μπαμπάλης & Κιρκιγιάννη, 2011) και κυρίως, υψηλή ικανότητα 

διαχείρισης των συναισθημάτων και συναισθηματική νοημοσύνη (Βοζαΐτης, 2018 & 2019β. 

Κασιμάτη & Γρηγοριάδου, 2019. Χριστοφορίδου & Πλατσίδου, 2020). Αποτελεί λανθασμένη 

αντίληψη ότι η εμπειρία από μόνη της αρκεί. Οποιαδήποτε προβληματική συμπεριφορά που 

εκδηλώνεται στο σχολικό περιβάλλον επιβάλλεται να αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή 

περίπτωση, που προϋποθέτει και μια διαφορετική εξατομικευμένη προσέγγιση. Εκεί ίσως και να 

οφείλεται η μεγαλύτερη δυσκολία. Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι σήμερα δεν 

έχουν προσφέρει μια τεκμηριωμένη και αξιόπιστη απάντηση στην αντιμετώπιση των 

δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς των μαθητών, ενώ δε φαίνεται  να μετριάζουν τον ήδη 

επιβαρυμένο και από άλλες αιτίες διευθυντικό ρόλο. Απαιτείται σοβαρή επιστημονικά και 

τεκμηριωμένη συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς γύρω από την άσκηση του 

παιδαγωγικού ελέγχου στο σχολείο. Το ζήτημα αυτό δεν έχει τύχει μιας πολυπρισματικής 

προσέγγισης και ανάλυσης που αγγίζει τη σημαντική παιδαγωγική αποστολή του σχολείου. 

Αποσπασματικές και ασυντόνιστες ρυθμίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση προβληματικών 

συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον, όπως οι σχετικά πρόσφατες που αφορούν π.χ, στο 

Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής, στις ΕΔΕΑΥ ή στο Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, δεν φαίνεται 
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να επιφέρουν δραστικές λύσεις στην αντιμετώπιση αντικοινωνικών και προβληματικών 

συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον. Όπως έχει διατυπωθεί «η σημερινή διοίκηση της 

εκπαίδευσης  λειτουργεί στη βάση  της  αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και της 

ύπαρξης  «υπεύθυνων-ανεύθυνων»  συλλογικών θεσμών και  ατομικών θέσεων, που λειτουργούν 

ή δεν λειτουργούν χωρίς λογοδοσία, με αποτέλεσμα να έχουν αφεθεί αβοήθητες   και αστήρικτες 

οι σχολικές μονάδες στη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων  εντός και εκτός του εκπαιδευτικού 

συστήματος» (Κουμέντος,2020). Συνοψίζοντας, θα επισημαινόταν, ότι η κατάρτιση μιας 

αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης προβληματικών συμπεριφορών στα σημερινά σχολεία 

απαιτεί αλλά και προϋποθέτει διευθυντικά στελέχη με επιστημονικές, παιδαγωγικές και 

διδακτικές γνώσεις και δεξιότητες αλλά και με επαρκή διδακτική και εκπαιδευτική εμπειρία. Έτσι, 

θα μπορούν να αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής και κοινωνικής 

πραγματικότητας και θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με στόχο την καθημερινή βελτίωση της 

παιδαγωγικής και κοινωνικής αποστολής των σχολείων, συμβάλλοντας δραστικά στην 

αποτελεσματικότητά τους (Κουφογιάννης,2018). Προφανώς, χρειάζεται και οι ίδιοι οι διευθυντές 

να διαθέτουν την ανάλογη εκπαίδευση αλλά και συναισθηματική καλλιέργεια, απαραίτητες 

προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης σχολικής διοίκησης αλλά και επαγγελματικής πληρότητας, χωρίς 

ματαιώσεις και αδιέξοδα. 
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Περίληψη  

Σε μια τάξη, η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο,  που, στο μετωπικό σύστημα, εκ των 

πραγμάτων, δεν έχουν, για όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη, οδήγησε στην κυκλική τοποθέτηση 

των θρανίων. Σκοπός μας ήταν ο δάσκαλος, να μεταμορφωθεί, από κυρίαρχος της τάξης, σε απλό 

συντονιστή τής σε αυτοδιαχείριση  ομάδας της. Η πρακτική εφαρμοζόταν από τον επί τιμή Α΄ 

Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Κωνσταντίνο Β. Δημουλά, όσο ήταν δάσκαλος. Το κάθε παιδί, 

έχοντας πλήρη εικόνα της δράσης των άλλων, μπορούσε να είναι ρυθμιστής του μαθησιακού 

γίγνεσθαι. Η αξιολόγηση όλων, κάθε εβδομάδα, τρίμηνο, τέλος έτους, ήταν έργο όλων. Για κάθε 

παιδί και τον δάσκαλο, έβγαινε, διασταυρωτικά, ο μέσος όρος βαθμολογίας, από το τμήμα, με τον 

δάσκαλο να έχει, με σύμβουλο κοινωνιόγραμμα, μόνον, μικρή (1-3 βαθμούς), τροποποιητική, 

παρέμβαση. Το πειθαρχικό μέρος ήταν θέμα της ολομέλειας: για επείγουσα υπόθεση, με άμεση  

ψηφοφορία, αμέσως εκτελεστό, άλλως, στην απολογιστική και προγραμματιστική συζήτηση, στο 

τέλος της εβδομάδας.   

 

Λέξεις κλειδιά: αυτοδιαχείριση τάξης, δημοκρατία στην τάξη, συνεδρομαθητοκεντρισμός  

 

Εισαγωγή 

Σε μια τάξη, που ξεκινά μετωπικά, η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο,  που, στο μετωπικό 

σύστημα, εκ των πραγμάτων, δεν έχουν, για όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη, οδηγεί στην κυκλική 

τοποθέτηση των θρανίων (Χατζηευθυμίου, 1994). Η έδρα έχει, έτσι, καταργηθεί:  Ο δάσκαλος, από 

κυρίαρχος της τάξης, μεταμορφώνεται σε συντονιστή της ομάδας της (Δημουλάς, 2000). Το κάθε 

παιδί, έχοντας πλήρη εικόνα της δράσης των άλλων, μπορεί να είναι ρυθμιστής, με την ατομική 

αυτενέργεια εν τω όλω του μαθησιακού γίγνεσθαι, συνερευνητικά, του αποτελέσματος 

(Χατζηγεωργίου, 1994). Η αξιολόγηση όλων είναι, πλέον, καθώς έτσι πρέπει και να είναι, έργο 

όλων (Δημουλάς, 2000). Πώς; Τα δελτία της (μυστικής, τους κωδικούς των γνωρίζει μόνον ο 

δάσκαλος) αξιολόγησης θα συλλέγονται, στο τέλος κάθε εβδομάδας (Δημουλάς, 2000, 2011, 2013, 

Δημουλάς κ.ά., 2012, 2014α,β, 2017). Για κάθε παιδί και τον δάσκαλο, θα βγαίνει ο μέσος όρος 

βαθμολογίας, από το τμήμα (Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2000, 2011, 2013, Δημουλάς κ.ά., 

2012, 2014α,β, 2017). Σ’ αυτήν, ο δάσκαλος θα έχει, με βοηθό του το κοινωνιόγραμμα της τάξης 

(Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 1996β, 2000), μόνον μικρή (1-3 βαθμούς), τροποποιητική, 

παρέμβαση (Δημουλάς, 2000). Κάθε πρώτη ημέρα της εβδομάδας, θα ανακοινώνεται η επίδοση 

του κάθε (πλην, αν δεν ήθελε) παιδιού (Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2000). Η διασταυρωτική 

αυτή αυτοαξιολόγηση αφορά στα πάντα, όλης της (καθημερινής) παρουσίας του παιδιού και του 

δασκάλου, είναι, δηλαδή, περιγραφική, απλά, συμποσούμενη σε ένα βαθμό (Δημουλάς, 2000). Το 

πειθαρχικό μέρος θα είναι, πλέον, θέμα της ολομέλειας: για επείγουσα υπόθεση, αμέσως 

ψηφοφορία, φανερή ή μυστική, το ίδιο, για όλους, με απόφαση αμέσως εκτελεστή, άλλως, στην 

απολογιστική και προγραμματιστική συζήτηση, στο τέλος της εβδομάδας, οπότε, στο τελευταίο 

τέταρτο της τελευταίας ώρας, θα συνεδριάζει, τακτικά, η ολομέλεια, όπου θα συζητιούνται τα 
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πάντα, ακόμα και του καταστατικού της τάξης, για τα επόμενα βήματά μας (Δημουλάς, 2011). 

Τίποτα δεν θα συμβαίνει, την επόμενη εβδομάδα, αν δεν το έχουν αποφασίσει, τα ίδια, τα παιδιά.  

 

2. Η πρακτική 

2.1. Η εμπειρία 

Η τάξη ξεκινούσε, όπως ήταν, μετωπικά, ανακαλύπτοντας, στην πορεία, τα προβλήματα  του 

συστήματος (παράλληλες, όσες και τα παιδιά, στην τάξη, αμφίδρομες, αλλά χωριστές, για κάθε 

παιδί με τον δάσκαλό του, διδασκαλίες): η τάξη δεν είχε κανένα λόγο για την δράση του κάθε 

παιδιού, που ήταν, εκ των πραγμάτων, ατομική. Οι όποιες παρεμβάσεις του όποιου παιδιού στην 

δράση του όποιου παιδιού δεν ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτές, ως ελλιπείς και άρα μη ακριβείς, 

αφού κανένα τους δεν είχε, λόγω της θέσης του στην γνωστή διάταξη των θρανίων, πλήρη εικόνα 

για την δράση των άλλων. Η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο, για όλα όσα συμβαίνουν στην 

τάξη, οδήγησε, κατ’ ανάγκην, στην κυκλική τοποθέτηση των θρανίων, για  μετατροπή των 

παράλληλων ατομικών δράσεων σε ομαδική δράση, στην οποία, τώρα, θα μπορούσαν, εκ των 

πραγμάτων, να έχουν λόγο όλοι, όσοι το ήθελαν, για τα πάντα, στην τάξη. Με τα θρανία σε κύκλο, 

όπου όλοι (καθήμενοι όπου ο καθένας επιθυμεί) είναι ενώπιος  ενωπίω, όλοι έχουν την ίδια 

ευκαιρία να συμβάλουν, εφόσον το θέλουν, στο κοινό έργο της τάξης, ως συνεργάτες επί το αυτό, 

με την ίδια ευθύνη. (Δημουλάς, 2013, Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β) 

 

2.2. Τα προϋποτιθέμενα 

Αρχικά, τώρα, γιατί μόνον τώρα είναι που είχε νόημα, σχεδιαζόταν ένα κοινωνιόγραμμα, 

επιλέγοντας την καταλληλότερη μορφή για να φανούν οι σχέσεις των παιδιών στο τμήμα, σαν 

παιχνίδι, εφόσον, όμως το δέχονταν τα παιδιά. Αν τα παιδιά δεν το δέχονταν, επαφίετο η 

ανακάλυψη των σχέσεων αυτών στον ίδιο τον δάσκαλο, χωρίς την βοήθεια των παιδιών μέσω του 

κοινωνιογράμματος. Αν στηνόταν το κοινωνιόγραμμα, αυτό το επεξεργαζόταν ο δάσκαλος, 

σχηματίζοντας κωδικούς, έναν για κάθε παιδί, τον οποίο γνώριζε, του λοιπού, μόνον ο δάσκαλος 

και το παιδί, για όποια χρήση ήθελε χρειαστεί.  Αμέσως μετά, γίνονταν εκλογές για  ένα επταμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος,   εξαρχής ως (κατά σειρά αξιώματος) Πρόεδρος, Συντονιστής, 

Γραμματέας, Έφορος, Ταμίας, Κλητήρας, Φροντιστής, αντικαθισταμένων, σε περίπτωση χήρευσης, 

παραίτησης, έκπτωσης ή επιθυμίας μέλους για ενεργοποίηση της εκλογικής διαδικασίας, που θα 

εγκρινόταν από την Γενική Συνέλευση, από τον αμέσως επόμενο εκλεγέντα για το συγκεκριμένο 

ρόλο, σε περίπτωση δυστοκίας ή απουσίας τέτοιου ακολουθούμενης της διαδικασίας για την 

ανάδειξη νέου προσώπου στον ρόλο αυτό, μη υπαρχόντων ενδιαφερομένων διενεργούμενης  

κλήρωσης ως προς αυτό, ή, τέλος (με πρωτοβουλία του Προέδρου, που, στην ανάγκη, υπηρετούσε 

και τον ρόλο, μέχρι την ανάδειξη νέου προσώπου, σ’ αυτόν), με ανάθεση. Τις αρχαιρεσίες 

διενεργούσε τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, εκλεγόμενη, με την ίδια διαδικασία, εξαρχής, ως 

(κατά αξιωματική σειρά) Πρόεδρος, Γραμματέας, Επόπτης, με πρωτοβουλία του Προέδρου.  Ο 

Πρόεδρος εκπροσωπούσε το Τμήμα έναντι οιουδήποτε (σφραγίδα με κυκλικά γραμμένη την 
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επωνυμία του τμήματος στο κέντρο), ο Συντονιστής διηύθυνε τις ενέργειές του (διαρκής 

ενημέρωση του Γραμματέως,  για όσα δεν ήταν ο ίδιος παρών), ο Γραμματέας τηρούσε τα βιβλία 

του (Ημερολόγιο), ο Έφορος ήταν αρμόδιος (μέσα από Πρωτόκολλο) για τις δημόσιες σχέσεις, ο 

Ταμίας ήταν υπεύθυνος (Βιβλίο Ταμείου) για κάθε μορφής χρηματική συναλλαγή του, ο Κλητήρας 

διεκπεραίωνε την αλληλογραφία του, ο Φροντιστής φρόντιζε (Περιουσιολόγιο) για την περιουσία 

του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν το Εκτελεστικό Όργανο της Ολομέλειας, που ήταν το 

Αποφασιστικό Όργανο  του Τμήματος. Το κάθε παιδί δικαιούνταν να τηρεί προσωπικό ημερολόγιο 

όλων των συμβαινόντων, όπως το ίδιο τα έβλεπε, στην αίθουσα. Με το πέρας των αρχαιρεσιών 

(ανεξάρτητων από τις θεσπισμένες εκλογές των 5μελών Συμβουλίων των τμημάτων), 

ακολουθούσε συζήτηση, για το καταστατικό λειτουργίας της τάξης, και σύνταξη και υπογραφή του. 

 

2.3. Συνδιερευνητική ανακαλυπτική μαθητοσυνεδροσυνεργασία 

Στην εντελώς κυκλική τοποθέτηση των θρανίων, η έδρα είχε, εκ των πραγμάτων, καταργηθεί 

(Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2013, Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β). Ο δάσκαλος, από 

κυρίαρχος της τάξης, μεταμορφωνόταν σε συντονιστή της ομάδας της, καθήμενος ανάμεσά τους, 

όπου, κάθε φορά, θα χρειαζόταν, σε έδρανο, δίπλα από κάθε καρέκλα: τόσα έδρανα, όσες κι αυτές. 

Δεν ήταν, πλέον, δάσκαλος, αλλά ο μαέστρος της ορχήστρας, που θα διεκπεραίωνε το μάθημα, το 

οποίο ήταν έργο, πια, όχι του δάσκαλου, αλλά της τάξης, με τον δάσκαλο πλοηγό. Για να είναι αυτό 

δυνατό, έπρεπε, από την προηγούμενη ημέρα, να είναι γνωστό το «θέμα» της σημερινής ημέρας. 

Καμιά συνεδρίαση δεν πετυχαίνει τον στόχο της, χωρίς να είναι γνωστή, εκ των προτέρων, η 

ημερήσια διάταξη της συζήτησης! Από την προηγουμένη, τα παιδιά ενημερώνονταν για το μάθημα 

της ημέρας. Και όχι, μόνον! Στο κλείσιμο του μαθήματος της προηγούμενης ημέρας, το οποίο, 

ποτέ, δεν έκλεινε ως αυτοτελές επεισόδιο του όλου μαθήματος της χρονιάς, ο δάσκαλος άφηνε, 

τεχνηέντως, αναπάντητα ερωτήματα να αιωρούνται στην όλη ατμόσφαιρα της τάξης, έτσι, που τα 

παιδιά να έχουν την περιέργεια να επεξεργαστούν το μάθημα της επόμενης ημέρας. Άλλωστε, 

καμία (άλλη) εργασία δεν ανετίθετο στα παιδιά, που αφήνονταν να περιεργαστούν και να 

επεξεργαστούν την αιωρούμενη αυτή ερωτηματική γνώση, όσα και όσο και  όπως το ήθελαν. 

Βεβαίως, υπήρχε τετράδιο εργασιών, αλλά χωρίς καμιά υποχρεωτική (άλλο, αν το καθένα τους 

ήθελε να καταχωρήσει κάτι, από τις  απογευματινές έρευνές του, σ’ αυτό) εργασία, σ’ αυτά. Ο 

ίδιος, έδινε το παράδειγμα, έχοντας επεξεργαστεί το μάθημα της σημερινής ημέρας, μάλιστα 

δείχνοντάς το, κουβαλώντας, μαζί του, την κάθε φορά, ό,τι υλικό μπορούσε να ’βρεί. Αυτό 

απαιτούσε ώρες ολόκληρες, στο σπίτι, για κάθε ώρα, της επόμενης ημέρας. Το ίδιο, προφανώς, 

συνέβαινε και με τα παιδιά. Με τον καιρό, τα παιδιά είχαν συνηθίσει να κάνουν, συναγωνιστικά, 

και ’κείνα το ίδιο. Την άλλη ημέρα τους, έρχονταν όλα φορτωμένα βιβλία, σημειώσεις, χάρτες, 

πίνακες, εικόνες, πηγές, αντικείμενα, σπάνιο υλικό, υποστηρικτικά του μαθήματος! Είχε ζητήσει 

να έχει το κάθε παιδί το θρανίο του, για να μπορεί να εργαστεί άνετα, με όλο αυτό το υλικό, να 

μπορέσει να ξεπεράσει, το καθένα τον εαυτό του, κάθε φορά, και όχι τους άλλους, με τους οποίους 

συνεργαζόταν, για το καλύτερο δυνατόν, μέσα στην αίθουσα.    

Την άλλη τους ημέρα (Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2013, Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β),  

ο δάσκαλος φρόντιζε να ’μπεί, στην αίθουσα, φυσικά στο μάθημα, χωρίς να έχει κανείς καταλάβει, 
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καν, πώς από το έξω από το μάθημα μπήκαν   στο μάθημα! Η δύναμη της αφόρμησης... Με το 

μπάσιμο στο μάθημα της ημέρας, ήσαν, ύστερα από μια βραχύτατη εισήγηση,  όλη την ώρα του 

μαθήματος, ένα απέραντο εργαστήριο. Το κάθε παιδί είχε το δικό του θρανίο και πάνω του, 

απλωμένα, όλα του τα εργαλεία, γι’ αυτό. Το κάθε παιδί, έχοντας, έτσι, πλήρη εικόνα της δράσης 

των άλλων, μπορούσε να είναι ρυθμιστής, με την ατομική αυτενέργεια εν τω όλω  του μαθησιακού 

γίγνεσθαι, συνερευνητικά,  του αποτελέσματος. Η εμπλοκή της ατομικής αυτενέργειας μέσα στο 

συνερευνητικό πλαίσιο έφερνε τον συναγωνισμό στα ύψη. Ο πίνακας, όπου, αν (διότι δεν πολυ-) 

χρειάστηκε, είχε αντικατασταθεί με πινάκιο, του καθενός των, όπου ανέγραφαν ό,τι θα είχε 

χρειαστεί. Και δεν πολυχρειάστηκε, διότι δεν υπήρχαν θέσφατα, στην αίθουσα, αλλά και το λάθος, 

πάντα, τους ήταν εκμεταλλεύσιμο. Πολλές φορές, το λάθος τούς έσπρωχνε, ακόμα πιο πολύ, στην 

έρευνα. Η όλη πρωτοβουλία ήταν στην τάξη, με την χαρά της γνήσια δημοκρατούμενης ομάδας, 

για ένα παιγνιώδες μάθημα,  στο οποίο το παιδί δεν μένει στο να μαθαίνει πράγματα, αλλά 

μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Το μάθημα ήταν μια ενιαία (ποτέ ως  μέρος εξέτασης και μέρος 

παράδοσης) πλατφόρμα συζήτησης, για όλο το αντικείμενο του μαθήματος, πέρα, ’δώθε,  ’μπρός, 

πίσω, με κέντρο βάρους το μάθημα της ημέρας. Καθώς τα παιδιά είχαν, από την πρώτη ημέρα του 

μαθήματος, έποψη όλου του αντικειμένου του μαθήματος, είχαν, κάθε τους ημέρα, σε 

μικρογραφία, συμπυκνωμένο, μπροστά τους, όλο το αντικείμενο του όλου μαθήματος.  Ο 

δάσκαλος, συνδετικός κρίκος όλων των αποσπασματικών γνώσεων των παιδιών για το όλο έργο 

του όλου μαθήματος ως όλον, καθώς έργο τους, για μάθημα ημέρας, ήταν το όλο βιβλίο του 

μαθήματος, στο οποίο όλον η εξακτίνωση από το απόσπασμα της ημέρας, που αποτελ ούσε και το 

κέντρο βάρους του μαθήματος της συγκεκριμένης ώρας, είχε να επιτελέσει ένα πανδύσκολο έργο, 

να κρατά το μάθημα, μέσα στο πλαίσιο του όλου έργου, πάντα ζωντανό, με όλα τα παιδιά σε 

εγρήγορση, μέσα στο σχέδιο μαθήματος, που ο ίδιος είχε σχεδιάσει, από την προηγούμενη ημέρα 

του.  

2.4. Μάθηση μάθησης 

Το παραγόμενο προϊόν (Δημουλάς, 2013, Δημουλάς και συν.,  2012, 2014α,β) αποτυπωνόταν σε 

διαγωνισμικού τύπου εξελισσόμενα μεγάλα  βιβλία, φτιαγμένα από τα παιδιά, για κάθε μάθημα, 

για όλα τα ενδιαφέροντα, ως «Ελεύθερη Προαιρετική Εργασία, για το σπίτι». Στο τέλος του έτους, 

το Διοικητικό Συμβούλιο, με σύμβουλο, ως προς αυτό, τον δάσκαλο, πραγματοποιούσε τους 

Διαγωνισμούς: το καλύτερο βιβλίο, η καλύτερη συμμετοχή. Όλες οι συμμετοχές είχαν τύχη στους 

Διαγωνισμούς. Ήταν, απλά, θέμα κατάταξης. Έπαθλο: τίτλοι, που χορηγούσε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, και βιβλία, από τον δάσκαλο.  Όλο αυτό το υλικό βρίσκεται κατατεθειμένο στο «Αρχείο 

Μαθητικής Δημιουργίας», που διατηρεί ο ίδιος  σε ιδιόκτητο χώρο του, που ο ίδιος τον προορίζει 

για Μουσείο. «Δημιουργία μόνιμου Αρχείου Μαθητικής Δημιουργίας, στο ημιυπόγειο του 

σπιτιού» του, «υπό την μορφή σπουδαστηρίου, που θα κληροδοτηθεί, στο Δημόσιο. /  Δημιουργία 

Συλλόγου «Αρχείο Μαθητικής Δημιουργίας», το Δ.Σ. του οποίου θα εποπτεύει την λειτουργία του. 

/ Πρακτικά τάξεων. / Ημερολόγια μαθητών και τάξεων. / Μαγνητοφωνημένα μαθήματα, που 

έχουν, ήδη, απομαγνητοφωνηθεί. / Μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, προς πειραματική 

επεξεργασία. / Μόνιμη Λαογραφική Έκθεση. / «Λαοψυχολογική έρευνα «Ο Δράκος και το Φίδι στο 

Λαϊκό Θεσσαλικό  Παραμύθι», μεθοδευμένη στην ανακατασκευή του μνημονικού υλικού, με 

στοιχεία προβολικών τεστς, σε αναφορά προς τα αρχέτυπα του Karl Yung.» / Ελεύθερη 
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προαιρετική εργασία (στο πλαίσιο των ελληνικών μαθημάτων, μαζί μου),  για το σπίτι : Δ ι α γ ω ν 

ι σ μ ι κ ή ς  Μ ο ρ φ ή ς (Λογοτεχνία, Επιστήμη, Ρεπορτάζ, Τοπική Ιστορία, Λόγια και Αφίσσες, 

Κοινωνική Σάτιρα, Ανασκόπηση, Το μεγαλύτερο ψέμα, Μουσική, Ζωγραφική, Χειροτεχνία, 

Αναμνήσεις, κ.λ.π.). / Δέκα ομαδικά μυθιστορήματα παιδιών, με εναλλακτικές συνέχειες. / 

Λευκώματα / Φωτογραφικό υλικό. / Εκδηλώσεις (Γιορτές, Επέτειοι,  Έκτακτες εκδηλώσεις κ.λπ.). / 

Θεατρική Δραστηριότητα (Αρχείο). / Βιβλία, που, αντί να σχιστούν ή να πεταχτούν ή να καούν, 

έρχονταν, ύστερα από παράκλησή»  του, «στο Αρχείο μας, προς φύλαξη. / Βραβεύσεις μαθητών, 

σε γενικούς διαγωνισμούς. / Κασσετοθήκη (μαγνητοφώνου, Video), διαφόρων εκδηλώσεων. / 

Αποθησαύριση διαφόρων μορφών μαθητικής δημιουργίας.  / Μουσειακή φύλαξη διαφόρων 

αντικειμένων. / Προπλάσματα έργων. / Αυτοβαθμολογητήριες καταστάσεις. / Καταστάσεις 

βαθμολογίας, έλεγχοι, ταυτότητες, αποκόμματα απουσιολογίων. /Βιβλία, Εκθέσεις, Τετράδια, 

Τεστς, Διαγωνίσματα. / Υλικό από εκδρομές. /................................................... ///  Όλα  τα  

παραπάνω»  γίνονταν, «α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά,  με δικά»  του «έξοδα. Όνειρο: να εκδοθεί όλο αυτό 

το υλικό, για όσους δάσκαλους θέλουν ή θα θελήσουν, κάποια στιγμή, με το όποιο, παντοίο, 

προσωπικό κόστος, να τον ακολουθήσουν.» (Δημουλάς, 1996α) 

2.5. Διασταυρωτική αυτοβαθμολόγηση 

Φυσικά, καθό όλα τα παιδιά συνδημιουργοί του μαθήματος, είχαν κάθε λόγο, εφόσον το 

επιθυμούσαν, στην αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση όλων ήταν έργο όλων (Δημουλάς, 2013, 

Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β). Τα δελτία αξιολόγησης συλλέγονταν στο τέλος κάθε 

εβδομάδας. Για κάθε παιδί (που, βέβαια, μπορούσε να βαθμολογήσει και τον εαυτό του), έβγαινε 

ο μέσος όρος βαθμολογίας, από το τμήμα. Σ’ αυτήν την διασταυρωτική αυτο(στην 

ουσία)αξιολόγηση, ο δάσκαλος είχε μόνον μικρή (1-3 βαθμούς) τροποποιητική παρέμβαση. Ακόμα 

και αν ο ίδιος θεωρούσε ότι θα έπρεπε να ’βγεί από αυτό το ποσό, δεν το μπορούσε.  Με σύμβουλο 

το κοινωνιόγραμμα, έβγαινε, κάθε εβδομάδα, η επίδοση του κάθε παιδιού. Στο τρίμηνο, και στο 

τέλος, είχαν μια ανάλογη διαδικασία. Κάθε Δευτέρα, ανακοινώνονταν η επίδοση του κάθε 

παιδιού. Όποιο παιδί δεν ήθελε να του ανακοινωθεί η βαθμολογία, αυτό γινόταν απαράβατα 

σεβαστό. Η αξιολόγηση αφορούσε στα πάντα (και τα (υποχρεωτικά) διαγωνίσματα, που τα ίδια τα 

παιδιά καθόριζαν τα πώς, πού και πότε, θα έμπαιναν, φυσικά ατομικά, αλλά σε συνεργασία με 

όλους, όσους ήθελε το καθένα, θεωρούμενα απλά φωτογραφία της  ημέρας, στην οποία έμπαιναν, 

έτσι αξιολογούνταν), όλης της (καθημερινής) παρουσίας του παιδιού, ήταν δηλαδή περιγραφική, 

απλά συμποσούμενη σε ένα βαθμό. Στην αξιολόγηση έμπαινε και ο δάσκαλος, που 

βαθμολογούνταν, μυστικά και ανώνυμα, από τα παιδιά, κάθε εβδομάδα. Σαν τελείωνε η χρονιά, 

ψήφιζαν, με τον ίδιον τρόπο, αν θα συνέχιζαν, μαζί, την επόμενη χρονιά: θα έπρεπε να το θέλουν 

τουλάχιστον τα 9/10 των παιδιών. Η απορριπτική θέση ακόμα και ενός μαθητή (η ψήφος δεν θα 

μπορούσε να είναι μόνον ποσοτική, αλλά,  πρωτίστως, ποιοτική) θα μπορούσε να ακυρώσει τα 

πάντα, πρωτίστως το ζήτημα της συνέχειας με το τμήμα.  

2.6. Αυτοκανονισμός 

Το πειθαρχικό μέρος ήταν θέμα της ολομέλειας (Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2013, 

Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β). Όταν κάποιος ενοχλούνταν από οποιονδήποτε και για 

οτιδήποτε, είχε το δικαίωμα να ζητήσει, εάν επρόκειτο για επείγουσα υπόθεση, αμέσως 
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ψηφοφορία, φανερή ή μυστική, το ίδιο ή όχι για όλους, προτείνοντας λύση, γι’ αυτό, ή για το τέλος 

της εβδομάδας, στην απολογιστική και προγραμματιστική συζήτηση της εβδομάδας. Η πρόταση 

του αιτούντος, αν επρόκειτο για λύση συμβατή με τα δεδομένα του καταστατικού λειτουργίας της 

τάξης,  εκτελούνταν αμέσως, αν όχι, παραπεμπόταν στην συζήτηση της ολομέλειας, την 

Παρασκευή, και δινόταν λύση συμβατή, και πάλι, με το καταστατικό λειτουργίας της τάξης. Η 

παρέμβαση του δάσκαλου αφορούσε, ακριβώς, στην τήρησή του, με γνώμονα, πάντα, την αλλαγή, 

σε συμπεριφορά σεβασμού της τάξης, και μόνον.    

Πέραν των πιθανών (σπάνιων) εκτάκτων συμβουλίων, η ολομέλεια συνεδρίαζε, τακτικά, στο 

τελευταίο τέταρτο της τελευταίας ώρας τους, την Παρασκευή. Εκεί συζητιούνταν τα πάντα 

(Δημουλάς, 1996β, 2013, Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

οτιδήποτε ήθελε συζητηθεί, κατέγραφε ο Γενικός Γραμματέας του τμήματος, στην διάρκεια της 

εβδομάδας. Προήδρευε το Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος. Ξεκινούσαν με τον απολογισμό 

της δράσης τους, την εβδομάδα που μόλις είχε διαρρεύσει. Η παρέμβαση του δάσκαλου ήταν, 

απλώς, στο να τηρείται το Καταστατικό.  Με το πέρας του απολογισμού, έμπαινε σε ψηφοφορία 

το ίδιο το Καταστατικό, που θα μπορούσε να τροποποιηθεί, για  την επόμενη εβδομάδα, ακόμη 

και να καταργηθεί και να αντικατασταθεί. Συνέχιζαν με την διατήρηση ή όχι του συνεδριακού τους  

συστήματος. Σε περίπτωση (στην πολυετή διάρκεια της θητείας του, καταργήθηκε ελάχιστες 

φορές και επανήλθε, από τα ίδια τα παιδιά) συνέχισής του, καθόριζαν, κατόπιν συζήτησης και 

εγκριτικής ψηφοφορίας, τα επόμενα βήματά τους, για την επόμενη εβδομάδα. Τίποτα δεν θα 

συνέβαινε την επόμενη, αυτή, εβδομάδα, αν δεν το αποφάσιζαν, έτσι να γίνει, τα ίδια τα παιδιά. 

Η πλειοψηφία θα έπρεπε να είναι αυξημένη, με την όποια μειοψηφία να έχει, όχι, απλά, τον 

προσήκοντα σεβασμό της πλειοψηφίας, αλλά και με θρησκευτική ευλάβεια να προσέχουν και να 

δίνουν αξία στην όποια αντίρρησή της,  όντας η γνώμη, η άποψη και η θέληση, της μειοψηφίας 

απόλυτα σεβαστή, προσπαθώντας να είναι, πάντα, σε συμβιβασμό μαζί της.  

2.7. Αποτελέσματα 

Θεαματικά αποτελέσματα: Οι μαθητές έμαθαν πώς να μαθαίνουν, και το απέδειξαν με την 

μετέπειτα πρόοδό τους, βεβαιώνοντάς μας, ότι οφειλόταν στο σύστημά τους. Με το πέρασμα της 

διαχείρισης του μαθήματος, από τον δάσκαλο, στους ίδιους τους μαθητές, οι μαθητές μαθαίνουν 

να μαθαίνουν οι ίδιοι, και όταν, πια, δεν θα τον έχουν, μαζί τους.  

3. Συμπεράσματα 

Προσπάθεια εξακτίνωσης επιτευχθέντος στόχου. «Ανάπτυξη ενός προσωπικού μοντέλου, εντελώς 

ομαδοσυνεργατικού, συνεδριακού, συνδιερευνητικού, μαθητοκεντρικού, μαθήματος,   με, 

πλήρως, δημοκρατικές πρακτικές αυτοδιαχείρισης (διασταυρωτική αυτοαξιολόγηση, πειθαρχικό 

μέρος, επιλογή μαθήματος, ανάπτυξη έρευνας κ.λπ.) της τάξης, από τα ίδια τα παιδιά, με τον 

δάσκαλο, απλά, συντονιστή του μαθήματος, με διαφανείς διαδικασίες αυτοελέγχου, και διάχυση 

του αποτελέσματος σε όλο το σχολείο και, εκείθεν, διασχολικά, έξω από αυτό, σε επίπεδο 

σχολείων, αλλά και κοινωνίας, σε μια διαδικασία αμφίδρομης διάδρασης, πάνω στην βάση της 

αρχής «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», με κριτήρια, σαφώς, επιστημονικά, από την πλευρά της 

σύγχρονης βιοψυχολογικής επιστήμης (όλη η καινοτομική δημιουργικότητα των παιδιών 
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βασίζεται, ακριβώς, πάνω σε αυτόν τον άξονα αρχών μάθησης). Η καινοτομία συνίσταται στο 

πέρασμα της σύγχρονης βιοψυχολογικής επιστήμης μέσα στην τάξη, πράγμα το οποίο, από τότε,  

που» ήταν «Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, αλλά και Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης σχολείων, δεν» είχε «συναντήσει σε κανένα, από τα σχολεία, στα οποία (και όχι 

μόνο)» ήταν «υπεύθυνος (αυτό, ίσως, όχι, μόνο, από άγνοια της προαναφερόμενης επιστήμης» 

του, «αλλά, κυρίως, λόγω παράσυρσης από παρα-παιδοψυχολογικές απόψεις, οι οποίες, καθώς 

αυτασφαλίζουν τον δάσκαλο, ότι, και έτσι, όλα έχουν και βαίνουν καλώς, είναι λίαν δημοφιλείς, 

σε αυτόν, και δεν τον ωθούν στην υπέρβαση), αλλά και,  όπου το» σύστηνε, «ακόμα και αν» 

αποφασιζόταν «να γίνει, έστω, μια πειραματική απόπειρα υλοποίησης, αυτό δεν»  γινόταν, «στην 

εντέλειά του (λόγω της φοβερής δυσκολίας και του μεγάλου κόπου, που  συναντά και έχει κανείς 

στο να εφαρμόσει το, όπως παραπάνω, μάθημα), και, γρήγορα», εγκαταλειπόταν «κάθε 

προσπάθεια, ως, τουλάχιστον, αναντίστοιχη, σε κόπους και αποτέλεσμα.»     Ήταν, «όμως,  ο κύριος 

στόχος όλων» του «των εργασιών, ως σχολικού συμβούλου, ελπίζοντας, ότι θα» πετύχει «την 

εισαγωγή του, επιλέγοντας, και αυτό» ήταν «η τελευταία» του «επιλογή, έναν δάσκαλο, ο 

πλησιέστερος, που θα» ήταν, «στις απόψεις» του, και, βέβαια, ο καταδεκτικότερος να αναλάβει, 

με την συνεχή επιστασία» του, «το, όντως, επίμοχθο αυτό έργο υλοποίησης του μοντέλου, που 

θα» αποτελούσε, «πλέον, το πρόπλασμα, για την γενικότερη υιοθέτησή του.» (Δημουλάς, 2010) 

«Για το μάθημά» του, «ενδιαφέρθηκε, ύστερα από σχετικές διαδόσεις, και έγραψε ο τοπικός 

Τύπος (…..) και ενδιαφέρθηκαν να το ’δούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Νομού Λάρισας  Ν. 

Γρηγοριάδης και (πριν κάποια χρόνια)  Ν. Καρανίκας, αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατόν, διότι ο μεν 

πρώτος είχε φύγει, από τον νομό μας, λίγο μετά την εκδήλωση της σχετικής επιθυμίας του, ο δε 

δεύτερος δεν πρόλαβε, καθώς» ο προτείνων το μοντέλο έφυγε, «από την υπηρεσία, σε εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής» του «άδειας, για την εκπόνηση της διδακτορικής» του «διατριβής, στο 

Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρον εκδήλωσε και ο Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων  

Νομών Τρικάλων και Καρδίτσας Ι. Παπαϊωάννου και εξ αυτού είναι, που» τον «εκάλεσε να» 

πραγματοποιήσουν «σειρά διαλέξεων, σε σχολεία της αρμοδιότητάς του, με το θέμα αυτό. 

Ενθουσιωδώς» είχε, «προς την όλη διαδικασία, και ο Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Λάρισας Δ. 

Κάρκος. Όπως και οι διευθυντές» του «και συνάδελφοί» του, «στο σχολείο και αλλού, που 

θέλησαν να παρακολουθήσουν το μάθημά» του. «Οι ακροατές» του, «στα μαθήματα του ΠΕΚ, 

ύστερα από την - διά του τύπου - διάδοση των μεθόδων» του, «κατενθουσιάστηκαν,  από τους 

τρόπους, που» χρησιμοποιούσε, «στο μάθημά» του, «παρά το ότι τους» εύρισκαν «δύσκολους 

και, κάπου, ίσως, επίπονους. Το ίδιο και αλλού, όπου» χρειάστηκε «να» αναφερθεί,  «σχετικά. Για 

το θέμα αυτό», έχει «δημοσιεύσει αρκετές εργασίες και άρθρα και» έχει «ομιλήσει, στο τοπικό 

ραδιόφωνο (Δημόσιο, Δημοτικό, Ιδιωτικό), πολλές φορές, ύστερα από πρόσκληση. Καθώς, όμως», 

έβλεπε, «ότι πρόκειται για ένα θέμα, για το οποίο δεν αρκούν οι εργασίες και τα άρθρα αυτά, αλλά 

θα πρέπει, πολύ περισσότερο, να αρχίσει κανείς από, εντελώς, την αρχή (κυριολεκτικά, από βάση 

μηδενική)», σκοπεύει «να» συγγράψει, «μόλις τελειώσει ο μεγάλος φόρτος της τωρινής» του 

«εργασίας, σχετικό έργο, που θα ξεκινάει από την μηδενική αυτή βάση και θα καταλήγει στο «διά 

ταύτα». Από αρκετά χρόνια», είχε «οριοθετήσει, ήδη, το 2000, ως χρονολογία έναρξης του 

πονήματος αυτού». Ήλπιζε, «πως έτσι θα γίνει», αλλά δεν έγινε, ακόμα. «Ως τότε», που θα γίνει, 

«υπάρχουν» (καθώς «όλα καταγράφονταν») όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, που μαρτυρούν το 
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«γιατί» και το «τι» της όλης υπόθεσης. («Αρχείο Μαθητικής Δημιουργίας», Δημουλάς, 1996β, βλ., 

Χατζηευθυμίου, 1994) 
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Περίληψη  

Στην χώρα μας στα περισσότερα  ελληνικά σχολεία, η οργάνωση του σχολικού χώρου προσδιορίζει 

την παιδαγωγική διάσταση  του  και περιορίζει εν πολλοίς, την δυνατότητα ανασχεδιασμού του. 

Παράλληλα σήμερα η εκπαίδευση,  βρίσκεται αντιμέτωπη με καινούργιες προκλήσεις, όπως  η 

πολυπολιτισμική σύνθεση της Ελληνικής κοινωνίας και κατ΄ επέκταση του μαθητικού πληθυσμού, 

οι κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις κ.α. Ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου, 

προκειμένου το σχολείο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες και να συμβάλει 

στην διαχείριση των προκλήσεων, συνδέεται με την  καλλιέργεια  χαρακτηριστικών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, που να προωθούν ανθρωπιστικές  αρχές και αξίες.  

 

Λέξεις κλειδιά: Χώρος, σχολικός χώρος, οργάνωση σχολικού χώρου, παιδαγωγική διάσταση 

σχολικού χώρου, ανασχεδιασμός σχολικού χώρου. 

1. Εισαγωγή 

Στον χώρο της εκπαίδευσης σήμερα, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση της αναγκαιότητας 

επαναπροσδιορισμού και αναπλαισίωσης του σχολικού χώρου και της σχέσης του με τους 

εκπαιδευόμενους σε αυτόν, υπό το πρίσμα των σημερινών προκλήσεων και των νέων 

παιδαγωγικών πρακτικών.  

Η  μελέτη των σχολικών κτιρίων, η διαμόρφωση του χώρου στις αίθουσες διδασκαλίας και έξω 

από αυτές, η σχέση τους με  νέες παιδαγωγικές μεθόδους και  νέα δεδομένα στις σύγχρονες  

μαθητικές κοινότητες καθώς και οι  σχέσεις των μαθητών με τον χώρο, αποτελούν βασικά στοιχεία 

μελέτης και καταγραφής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ανάγκη επαναπροσδιορισμού τους. Ο 

παιδαγωγικός επανασχεδιασμός του σχολικού χώρου με όρους και προϋποθέσεις ελεύθερης και 
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ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να οδηγήσει προς την κατεύθυνση 

ενός σχολείου για όλους. 

2. Χώρος 

Η Βιβλιογραφική έρευνα για την έννοια του χώρου, οδηγεί σε πληθώρα ορισμών υπό το πρίσμα 

της κάθε ξεχωριστής επιστημονικής θεώρησης. Έτσι, σύμφωνα με el.wiktionary.org, χώρος είναι η 

θεμελιώδης έννοια, παράλληλη με την έννοια του χρόνου, το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουν 

όλα τα υλικά σώματα και μέσα στο οποίο καθορίζεται η θέση τους.  

Πολύ περισσότερο, ο χώρος αποτελεί ένα πεδίο ανθρώπινης δημιουργίας και εμπειρίας, το οποίο 

τον συνδέει µε τις αξίες, τον τρόπο ζωής, τις μορφές συμπεριφοράς και, γενικότερα, την δυναμική 

που αναπτύσσεται στο κοινωνικό περιβάλλον. (Γερμανός, 2006). Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χώρος 

έχει μια ψυχολογική διάσταση, δηλαδή είναι μια υλική πραγματικότητα που το υποκείμενο δομεί 

ψυχολογικά, επειδή επηρεάζεται από την αλληλεξάρτηση µε το περιβάλλον του. Επίσης, ο χώρος 

έχει και μια κοινωνική διάσταση, καθώς τόσο η δημιουργία του όσο και η χρησιμοποίησή του, 

συναρτώνται µε ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους που διέπουν τη λειτουργία μιας 

κοινωνίας. 

3. Παιδαγωγική διάσταση σχολικού χώρου  

Κατά τον 20ο αιώνα η έννοια του σχολικού χώρου, αποκτά ολοένα μεγαλύτερη και 

διαφοροποιημένη σημασία ως προς, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του αλλά και τη συσχέτισή 

του με άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιπλέον, αναδεικνύεται η σύνδεση του 

σχολικού χώρου με την εκπαιδευτική διαδικασία και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτή. Η 

έννοια του σχολικού χώρου, περιλαμβάνει τόσο το υλικό περιβάλλον όσο και  τις ψυχοκοινωνικές 

διεργασίες και τα πολυδιάστατα παιδαγωγικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα  σε αυτό. Τα 

χαρακτηριστικά του χώρου από μόνα τους, μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής του υποκειμένου, χωρίς να έχου ν όμως τη 

δυνατότητα να επιβάλουν κάποιες προμελετημένες μορφές συμπεριφοράς. (Γερμανός,  2006). 

Από την ίδρυση των πρώτων σχολείων του Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, το σχολείο καλείται 

να ανταποκριθεί στο διπλό του  ρόλο, αφενός  σαν φορέας μεταβίβασης γνώσης και αφετέρου σαν 

μηχανισμός κοινωνικοποίησης. Στην Ελλάδα, ο σχολικός χώρος χαρακτηρίζεται από ξεπερασμένα 

αρχιτεκτονικά και παιδαγωγικά στερεότυπα που αφενός δυσχεραίνουν τον ανασχεδιασμό του 

σχολικού χώρου και αφετέρου παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική αναβάθμιση του σχολείου. Τα 

στερεότυπα αυτά διαμορφώνουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί, µε κριτήριο το τι 

πρέπει να κάνει αντί για το τι είναι το παιδί και τελικά με κριτήριο την ένταξη και την προσαρμογή 

του παιδιού στο σχολικό χώρο και όχι τον ανασχεδιασμό του σχολικού χώρου με βάση τις ανάγκες 

του παιδιού. 

Σήμερα, οι γενικές αυτές διαπιστώσεις  γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένες, με ομοιότητες αλλά 

και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των σχολικών μονάδων. Παρ' όλ' αυτά δεν είναι παρά ένα 

υπαρκτό χωρικό πλαίσιο μέσα στο οποίο «οριοθετείτε» η σχολική κοινότητα και αναπτύσσεται η 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η «τάξη», όσο και το «προαύλιο» προσδιορίζονται από δύο βασικούς  
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παράγοντες:  Τη διάταξη του χώρου, σχετικά με τις θέσεις των μετεχόντων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και τη διάταξη του χρόνου, σε σχέση με τη «σειρά» συμμετοχής στην επικοινωνία 

(Γκότοβος,  2002).  

Ο Γερμανός (1998) και οι Γκιζέλη κ.ά. (2007) περιγράφουν την κατάσταση των σχολικών υποδομών 

ως «προβληματική» από ποιοτικής αλλά και ποσοτικής πλευράς. Συγκεκριμένα εστιάζοντας στον 

χώρο, μέσα στην τάξη αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολείων, υπάρχει μια 

νοητή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο χώρο του εκπαιδευτικού και αυτόν των μαθητών αλλά 

και των μαθητών μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό  οριοθετεί τους ρόλους εκπαιδευτικού και μαθητή. 

Συγκεκριμένα  ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του «παντογνώστη», του «μεταφορέα γνώσης», 

οχυρώνεται πίσω από την έδρα και η μετακίνησή του στο χώρο της αίθουσας περιορίζεται στο 

ελάχιστο. Ο πίνακας, τοποθετημένος συνήθως δίπλα ή κοντά στην έδρα, απέναντι από το σύνολο 

των θρανίων και των μαθητών, ανάγεται σε χώρο και πηγή εξουσίας. Επίσης η συσσώρευση 

πολλών μαθητών σε μικρούς, συνήθως, χώρους επιβάλλει μια σειρά από περιορισμούς στις 

δραστηριότητες και τις κινήσεις τους. Η διάταξη των θρανίων σε παράλληλες σειρές , καθορίζει τα 

όρια των προσεγγίσεων και των κινήσεων, τα οπτικά πεδία και τον μετωπικό προσανατολισμό των 

μαθητών. Η διάταξη αυτή προάγει την τοποθέτηση των μαθητών ανάλογα με το ύψος τους  (οι 

κοντοί μπροστά-οι ψηλοί πίσω), εκτός από περιπτώσεις μαθητών με προβλήματα όρασης ή και 

διαταρακτική συμπεριφορά ,οι οποίοι μπορεί να μετακινηθούν στα «πρώτα θρανία» . Ακόμη και 

σε αυτές  τις  περιπτώσεις, προωθείται υπογείως η αναπαραγωγή συγκεκριμένων στερεοτύπων . 

Σύμφωνα με τον Γερμανό (2006), ο κτισμένος χώρος οργανώνει τη σύνδεση της αίθουσας με τους 

υπόλοιπους χώρους του σχολείου, εμποδίζοντας ή όχι τη λειτουργική και οπτική επικοινωνία με 

αυτούς. Επιπλέον η τοποθέτηση των παραθύρων , ευνοεί τους δεξιόχειρες μαθητές και 

δυσχεραίνει την δυνατότητα ανάγνωσης και γραφής των αριστερόχειρων μαθητών, 

αναπαράγοντας έτσι το στερεότυπο συγκεκριμένης ιδεολογίας , ότι «το καλό χεράκι είναι το δεξί».  

Αν σε όλα τα παραπάνω προστεθεί  ο ελλιπής, σε αρκετές περιπτώσεις, αερισμός των σχολικών 

αιθουσών, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο σχεδιασμός των σχολικών χώρων απέχει πολύ από 

οποιαδήποτε προσπάθεια σχεδιασμού ενός διευκολυντικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος προς 

την κατεύθυνση της αποτελεσματικής μάθησης.  

Η τάξη του χώρου κρύβει μια τάξη πραγμάτων, ισχυρίζεται ο Κάτσικας (2002). Η αρχιτεκτονική, 

σύμφωνα με τον ίδιο, ρυθμίζει την επικοινωνία των μέσα και αυτών με τους έξω και τα σχολικά 

κτίρια, ειδικά οι τσιμεντένιοι ορθογώνιοι όγκοι των μεγάλων πόλεων, προετοιμάζουν αυριανούς 

πολίτες που δεν θα αντιδρούν στο αυριανό επιβαρυμένο εργασιακό ή οικιστικό περιβάλλον. 

Επιπροσθέτως. οι προαύλιοι χώροι  αποτελούν σημαντικό και πολύτιμο σημείο του σχολείου.  

Αποτελούν  τον εξωτερικό χώρο του σχολικού συγκροτήματος, όπου οι μαθητές διάγουν πολύ 

σημαντικό χρόνο της σχολικής ημέρας τους , κινούμενοι ελεύθερα και συνευρισκόμενοι με 

συνομήλικους , προάγοντας την κοινωνικοποίηση και την εν γένει ανάπτυξή τους. Σήμερα, το 

σύνολο σχεδόν των σχολικών μονάδων, χαρακτηρίζεται από πανομοιότυπες εικόνες 

ασφαλτοστρωμένων σχολικών προαυλίων, με ελάχιστες περιοχές πρασίνου, ανυπαρξία χώρων 

ουσιαστικής συνύπαρξης των μαθητών και ματαίωση τελικά της στοχοθεσίας της εξωτερικής 

σχολικής αυλής ως χώρου συνύπαρξης και άμβλυνσης κάθε είδους ανταγωνισμών. Από τη σχολική 
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αυλή λείπουν  εκείνα τα  στοιχεία τα οποία προάγουν την ψυχοσωματική ανάπτυξη των μαθητών 

. Οι εικόνες αυτές της οργάνωσης τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού σχολικού χώρου, 

παραπέμπουν στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας,  το οποίο με τη σειρά του εξυπηρετεί 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.  

 Με το πέρασμα του χρόνου, εμπειρικές παρατηρήσεις δίνουν στοιχεία όλο και λιγότερης χρήσης 

του συνόλου του χώρου των σχολικών προαυλίων, από όλο και λιγότερους μαθητές.  

Συγκεκριμένες ομάδες μαθητών καταλαμβάνουν, χαρακτηρίζουν και τελικά ‘οριοθετούν’ τους 

προαύλιους χώρους, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η κινητικότητα, η ελευθερία και η ανάμειξη 

όλων εκείνων των διαφορετικών στοιχείων που συνθέτουν τον πολυπολιτισμικό μαθητικό 

πληθυσμό του σημερινού ελληνικού σχολείου.  

Τα  δεδομένα αυτά αποκόπτουν τη σχολική αυλή από το περιβάλλον της, σχολικό και εξωσχολικό 

και ελαχιστοποιούν την επικοινωνία του «μέσα» και του «έξω». Την καθιστούν μονοδιάστατη, 

απομακρύνοντας κάθε δυνατότητα τόσο αξιοποίησής της για εκπαιδευτική χρήση, όσο και  άρσης 

της απομόνωσής της από περιβάλλοντα όπως αυτό της γειτονιάς και της πόλης, τα οποία θα 

έπρεπε να αποτελούν φυσική συνέχειά της. Η Titman(1994), αναφερόμενη στο «κρυφό αναλυτικό 

πρόγραμμα του σχολείου» επισήμανε, ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένες οι σχολικές 

αυλές στέλνει μηνύματα στους μαθητές για το ήθος του σχολείου επηρεάζοντας τη στάση και τη 

συμπεριφορά τους. Στην έρευνα της, οι προαύλιοι χώροι «διαβάστηκαν» από τα παιδιά ως η 

αντανάκλαση της αξίας τους στο σχολείο. Επιπλέον, το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα είναι ο τόπος, 

όπου η πολιτιστική αναπαραγωγή και η πολιτισμική παραγωγή συγκρούονται (Χριστοδούλου, 

2015). Η επίδραση του παραπρογράμματος είναι περισσότερο δραστική πολλές φορές από το 

επίσημο και η ισχύς του είναι δυνατό να ανατρέπει ή και να υπονομεύει το επίσημο πρόγραμμα 

(Γκότοβος, Μαυρογιώργος, Παπακωνσταντίνου, 1983).  

4. Προκλήσεις του σύγχρονου σχολείου   

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αθρόα εισροή μεταναστών και προσφύγων στον ελληνικό 

χώρο, με αποτέλεσμα την σημαντική αλλαγή στην σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού και 

επομένως σημαντική αλλαγή στην κατανομή του μαθητικού δυναμικού. Σήμερα  η Ελληνική 

κοινωνία μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυπολιτισμική, αφού τόσο αλλοδαποί  – οικονομικοί 

κυρίως μετανάστες–παλιννοστούντες αλλά και πρόσφυγες από εμπόλεμες και μη ζώνες,  

αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της χώρας. Αυτό το φαινόμενο κατέλαβε εξαπίνης 

μια κοινωνία που δεν ήταν, δεν είναι και δεν ήθελε να είναι έτοιμη για  μια τέτοια αλλαγή. Αυτή η 

διατύπωση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, γιατί συνδέεται με στάσεις ιστορικά καθορισμένες και 

επενδυμένες με ισχυρές συναισθηματικές φορτίσεις, που περιπλέκουν τις πρακτικές διαστάσεις 

του εκπαιδευτικού προβλήματος (Κατσάνος, Μπουλάκη,  2016) 

Είναι βέβαιο ότι  το σχολείο έχει ως στόχο  τη νοητική, τη ψυχοκινητική  και τη 

κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη του ατόμου. Οι απόφοιτοι του ελληνικού σχολείου δεν 

αποτελούν πλέον µόνο μέρος την τοπικής και της ελληνικής κοινωνίας αλλά είναι οι αυριανοί 

πολίτες του κόσμου και ως τέτοιους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Άλλωστε, η βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας 
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,αποτελούν κατά τις τελευταίες δεκαετίες βασικό στόχο της ευρωπαϊκής  και διεθνούς 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Υφαντή, Βοζαΐτης, 2008) 

Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος του σχολείου σήμερα γίνεται ένα σημαντικό τοπόσημο στην γειτονιά 

και στην πόλη, το οποίο οφείλει, σε μια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει και εξελίσσεται, να 

λαμβάνει υπόψη πολλές και διαφορετικές προκλήσεις.  

Προσβασιμότητα από όλους, κοινωνική συνοχή, δημογραφικές διαφοροποιήσεις, 

πολυπολιτισμικές μαθητικές κοινότητες, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία καθώς και πολλά άλλα ζητήματα, θα  πρέπει να οδηγήσουν στην 

διαμόρφωση θέσεων και αρχών, προς την κατεύθυνση του σχολείου της αλλαγής, της ελευθερίας 

και της προοπτικής. Άλλωστε, η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται τόσο από τις άυλες, όσο και 

από τις υλικές εισροές, όπως είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές και οι παράγοντες που τις 

καθορίζουν (Ζωγόπουλος, 2013). 

 Υπό αυτό το πλαίσιο έχει μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουμε εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις, ο 

ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην διαχείριση όλων 

των παραπάνω, με στόχο την διαμόρφωση εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με βάση τις αρχές της 

παιδαγωγικής σε ένα πολιτισμικά ευαίσθητο περιβάλλον.   

5. Προοπτικές ανασχεδιασμού σχολικών χώρων  

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται τόσο στην κοινωνική, όσο και στην 

υλική δομή του σχολικού χώρου, µε αποτέλεσμα ο τελευταίος να χαρακτηρίζεται από ευελιξία σε 

τρεις τομείς (Γερµανός, Λιάπη, 2015): α) στην οργάνωση των εσωτερικών χώρων, β) στη σχέση των 

εσωτερικών µε τους υπαίθριους χώρους, και γ) στις πρακτικές χρησιμοποίησης του χώρου.  

Δε νοείται να επιδιώκεται η βιωματική διδασκαλία  και να μην υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη 

και ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα στην οποία, να επιτρέπεται η ομαδοσυνεργατική μάθηση που 

βρίσκει εφαρμογή στη μέθοδο project. (Σταμάτης, 2001). 

Επιπρόσθετα, οι κτιριακές και εξοπλιστικές προδιαγραφές , ορίζονται από την τέως Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και 

νυν Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Εκεί περιγράφονται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές για όλους 

τους τύπους διδακτηρίων, και δίνονται με ακρίβεια όλες οι διαστάσεις των επιφανειών των 

σχολικών χώρων (αιθουσών, εργαστηρίων, γραφείων, WC, αύλειων χώρων), των παραθύρων και 

των κλιμακοστασίων. Επιπλέον, περιγράφεται λεπτομερώς ο απαραίτητος εξοπλισμός για άτομα 

με ειδικές ανάγκες καθώς και τα υλικά για την επίστρωση της αυλής, τον φωτισμό των αιθουσών  

κτλ. Επίσης, υπάρχουν αναλυτικές περιγραφές για τη διαρρύθμιση τόσο των εσωτερικών όσο και 

των εξωτερικών χώρων π.χ. «Η κατάλληλη διαμόρφωση του αύλειου χώρου έχει σαν βασικό 

παιδαγωγικό στόχο, την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, χωρίς να παραγνωρίζεται ότι στον 

χώρο αυτό υπηρετούνται κυρίως οι κινητικές ανάγκες των παιδιών, η εκτόνωση και αποφόρτιση 

τους» (Ο.Σ.Κ., 2008). 

Ο φωτισμός, τα χρώματα, η θερμοκρασία στην αίθουσα διδασκαλίας συμβάλλουν στη δημιουργία 

των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία και  μπορούν να τροποποιηθούν 
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ευκολότερα σε αντίθεση με τα στοιχεία του κτισμένου χώρου. Μεγάλα παράθυρα διευκολύνουν 

την οπτική επαφή με τον εξωτερικό υπαίθριο χώρο και μπορούν να συμβάλουν στην εξωστρέφεια 

του σχολικού χώρου. Αν αυτό συνδυαστεί με την χωρική  αλλά και λειτουργική επικοινωνία του 

σχολείου με την γειτονιά και την πόλη, οδηγεί την εκπαιδευτική κοινότητα στην ανάπτυξη υγειών 

και λειτουργικών σχέσεων και οδηγεί την εκπαιδευτική διαδικασία στην πραγματική της στόχευση.  

Ο αυξημένος θόρυβος προκαλεί δυσλειτουργίες στην απόδοση του ατόμου ενώ ευθύνεται για την 

επιθετική συμπεριφορά και τη νευρικότητα (Γεωργάς, 1995, Συγκολλίτου, 1997). Η επιλογή των 

χρωμάτων της αίθουσας επηρεάζει την ψυχική διάθεση, τη διαύγεια και τα επίπεδα ενέργειας 

(Higgins et. al, 2005). Ιδανικός θεωρείται ο συνδυασμός των φωτεινών, ψυχρών και θερμών 

χρωμάτων, που ακολουθεί τις αρχές της δυναμικής των χρωμάτων (Συγκολλίτου, 1997).  

Οι  προδιαγραφές ορίζουν επιφάνεια αίθουσας 1,50τ.μ/ανά μαθητή (Πηγή Ο.Σ.Κ. Α.Ε.).  Αυτό είναι 

σημαντικό, καθώς ο συνωστισμός μαθητών σε μια αίθουσα διδασκαλίας φαίνεται να έχει 

αρνητικές επιδράσεις στη συμπεριφορά των ατόμων (Γεώργας,  1995). Επιπλέον οι ευρύχωρες 

αίθουσες διδασκαλίας διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί μορφές διάταξης των 

θρανίων που συνάδουν και προάγουν μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας  (π.χ. 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία). 

Η αλλαγή του σταθερού πίνακα με μετακινούμενο, των διπλών θρανίων με μονοθέσια, η 

δυνατότητα τροποποίησης στην τοποθέτηση των θρανίων στη σχολική αίθουσα, είναι στοιχεία τα 

οποία επιτρέπουν ευελιξία στην διαμόρφωση του σχολικού χώρου και προσδίδουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία συνεχές και ανατροφοδοτούμενο ενδιαφέρον.  

Έτσι, ο κτισμένος και ο διαμορφωμένος χώρος αναδεικνύεται σε πεδίο αλληλεπίδρασης με το 

κοινωνικό και το υλικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση αυτών των ίδιων 

των χαρακτηριστικών του χώρου.  

6. Συμπεράσματα 

Η ανάγκη για  παιδαγωγικό επανασχεδιασμό του σχολικού χώρου γίνεται ολοένα και πιο 

επιτακτική. Η μετάβαση από το υπάρχον ελληνικό χωρικό μοντέλο σε ένα άλλο,  που να μπορεί να 

ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, προϋποθέτει   τον σχεδιασμό  της οργάνωσης του χώρου και την 

πρόβλεψη μορφών χρήσης του χώρου, με άξονα την σχέση και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 

παιδί και στον χώρο, προς  την κατεύθυνση ενός σχολείου για όλους.  
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Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 

 

Περίληψη 

Το θέμα που εξετάζουμε αφορά τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί γιατί θεωρείται 

κοινωνικό πρόβλημα. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών έχει 

αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής, συζήτησης και μελέτης.  Αρχικά θα προσπαθήσουμε να 

δώσουμε έναν σαφή και κατανοητό ορισμό του φαινομένου του «Bullying» ενώ παράλληλα θα 

αναφερθούμε λεπτομερώς στις μορφές που αυτό μπορεί να εκλάβει στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και 

στα αίτια εμφάνισης του και τις συνέπειες που προκαλεί. Θα αναλύσουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών 

και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση του Σχολικού Εκφοβισμού 

στα σχολεία με τις όποιες μορφές αυτός μπορεί να παρουσιάζεται κάθε φορά με τη χρήση έργων τέχνης 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, θα εστιάσουμε στην παρουσίαση πληροφοριών για τη μεγάλη 

μορφωτική και εκπαιδευτική αξία της τέχνης, ως μέσο καταπολέμησης των φαινομένων βίας και 

εκφοβισμού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Στη παρούσα εισήγηση παρατίθενται δεδομένα και 

πληροφορίες που σχετίζονται με το ίδιο το φαινόμενο και τους παράγοντες εμφάνισης του, ενώ στη 

συνέχεια, περιγράφονται στοιχεία που αφορούν στην τέχνη και τη μορφωτική της αξία. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται ιδέες και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την τέχνη και την κοινωνικοποίηση των 

μαθητών, τη συμφιλίωση και την ομαδικότητα στην τάξη.  

 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, τέχνη, βία, bullying. 

 

1. Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός ή «bullying», ως φαινόμενο αποτελεί  ένα θέμα που ειδικότερα τα τελευταία 

χρόνια, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και  των άμεσα 

εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, δηλαδή  εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων (Slavin, 2007). Βέβαια, το 

φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία (ιδίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έχει παρατηρηθεί εδώ 

και αρκετές δεκαετίες, με πρώτη χώρα που κάνει μνεία στο συγκεκριμένο ζήτημα, τη Σουηδία.  Τα 

προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας του φαινομένου αυτού, έγκεινται κυρίως στο γεγονός πως οι 

ενήλικες δεν αποδίδουν την πρέπουσα σημασία στα σημάδια που εμφανίζονται κατά καιρούς, ή 

επιλέγουν να μην αντιμετωπίζουν το θέμα με αμεσότητα και αποφασιστικότητα.  

mailto:gkoukakis@gmail.com
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Έτσι, το φαινόμενο του εκφοβισμού στην εκπαίδευση δεν αποτελεί μία πρόσφατη ανακάλυψη (Slavin, 

2007).  Υπάρχει, άλλωστε πληθώρα βιβλιογραφικών και άλλων πηγών που κάνουν σαφείς αναφορές στην 

παρενόχληση ή και κακοποίηση ορισμένων μαθητών από άλλους. Επιπλέον, εντοπίζεται ένα 

αξιοσημείωτο ποσοστό ενηλίκων που υποστηρίζουν πως και οι ίδιοι ως μαθητές είχαν βιώσει τον σχολικό 

εκφοβισμό είτε ως θύματα, είτε ως τρίτοι/παρατηρητές. Τα αποτελέσματα πολυάριθμων πρόσφατων  

ερευνών που έχουν λάβει χώρα κατά καιρούς σε διεθνές αλλά και εγχώριο επίπεδο, επιβεβαιώνουν πως 

πολλοί μαθητές εκφοβίζουν συστηματικά και ηθελημένα τους συνομηλίκους τους.  

Ο εκφοβισμός στα σχολεία είναι ένα καθολικό πρόβλημα το οποίο ενέχει σημαντικά αρνητικές συνέπειες 

για το ευρύτερο σχολικό κλίμα και πλήττει σοβαρά την ανάγκη των μαθητών για συνύπαρξη και 

αλληλεπίδραση σε ένα ασφαλές και ισορροπημένο περιβάλλον δίχως φόβο. Έτσι, η ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα αναζητά μέσα με τα οποία θα καταφέρει να περιορίσει την εκδήλωση των 

βίαιων αυτών φαινομένων. Ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία του εκπαιδευτικού, ώστε να βοηθήσει τους 

μαθητές να τιθασεύσουν και να διοχετεύσουν ομαλά τα συναισθήματα τους είναι ελεύθερη έκφραση 

των συναισθημάτων. Άλλωστε, ο θυμός και η χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού ανάγονται  στους 

κυριότερους παράγοντες εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών.  

Η παρούσα εισήγηση, επιχειρεί να παρουσιάσει πληροφορίες και ιδέες που αφορούν στην αξιοποίηση 

της τέχνης ως μέσω για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Η τέχνη ανεξαρτήτως της 

καλλιτεχνικής αξίας του έργου, αποτελεί έναν κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων και των ομάδων 

καθώς δεν απαιτεί μετάφραση ή επεξήγηση, αλλά γίνεται κατανοητή μέσω της αίσθησης και των 

συναισθημάτων. Για παράδειγμα η ζωγραφιά ενός παιδιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως 

εργαλείο ερμηνείας των συναισθημάτων και του ψυχισμού του αλλά μέσω της ένταξης και της χρήσης 

της σε εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να χρησιμεύσει ως διδακτικό μέσο, ως τρόπος επίλυσης των 

διαφορών και συμφιλίωσης.  

2. Σχολικός Εκφοβισμός 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει απασχολήσει εκτεταμένα τη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα, τόσο ως προς τη φύση του όσο και ως προς τα επί μέρους χαρακτηριστικά του. Αποτελεί ένα 

εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο, το οποίο δεν έχει αποκωδικοποιηθεί πλήρως και η πολυπλοκότητα που 

το χαρακτηρίζει δυσχεραίνει την κατανόηση και αντιμετώπιση του (Kokkinos & Antoniadou, 2012).  

Αρχικά, το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση του φαινομένου εκδηλώθηκε στη Σουηδία κατά 

τις δεκαετίες 1960-70, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες Σκανδιναβικές χώρες (Olweus, 

2009). Στη Νορβηγία και τη Δανία το πρόβλημα του εκφοβισμού ονομάζεται «mobbing» ενώ στη Σουηδία 

και τη Φιλανδία «mobbning» (Olweus, 2009). Στην Ιαπωνία γίνεται αναφορά στο πρόβλημα του 

εκφοβισμού με τον όρο «ijime», ενώ στη Κορέα με τον όρο «wang-ta» (Smith, 2004). Οι παραπάνω όροι 

ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στον αγγλικό όρο «bullying» που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για 

την περιγραφή του φαινομένου του εκφοβισμού. Σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί, πως στην ελληνική 

επιστημονική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος εκφοβισμός αλλά και θυματοποίηση.  

Εστιάζοντας, όμως,  στον αγγλικό όρο  «bullying», ο οποίος αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα 

δυσμετάφραστο όρο και συχνά χρησιμοποιείται με σκοπό να περιγράψει επεισόδια επιθετικής ή/και 
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βίαιης συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, η μετάφρασή του σε ορισμένες γλώσσες έχει αποδειχθεί 

ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως τονίζεται σε αρκετές περιπτώσεις από τη βιβλιογραφία,  η δυσκολία ακριβούς 

προσδιορισμού του όρου ταυτίζεται με τη δυσκολία κατανόησης και ερμηνείας του (Slavin, 2007).  

Έτσι, ο όρος σχολικός εκφοβισμός ή αλλιώς θυματοποίηση (bullying), ορίζεται συχνά ως μια μορφή 

σωματική, λεκτικής ή κοινωνικής επιθετικότητας, είναι η πλέον διαδεδομένη μορφή επιθετικής 

συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, ή, και γενικότερα, σε χώρους ομαδικής συμβίωσης. Παράλληλα, 

αποτελεί ένα φαινόμενο που συγκεντρώνει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σε ερευνητικό επίπεδο 

παγκοσμίως. Εννοιολογικά για τον όρο bullying, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένας μαθητής 

εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν «εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα σε 

αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, που εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης ή επιθετικής 

συμπεριφοράς». Το bullying είναι μία «κατάχρηση» στα χέρια των δραστών που αλλάζει μορφές και ισχύ 

ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την κοινωνία κτλ (Τσιάντης, 2008).  

Ένας ευρύτερος ορισμός που εντοπίζεται στη βιβλιογραφία, υποστηρίζει ότι το bullying αποτελεί ένα 

φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, αναφέρεται σε ένα 

εύρος συμπεριφορών και βασικό του χαρακτηριστικό είναι η συνεχόμενη χρήση βίας μεταξύ 

συμμαθητών ή συνομήλικων παιδιών με στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση ή και χρηματικό 

κέρδος (για παράδειγμα στις ΗΠΑ έχει παρατηρηθεί εκτεταμένα το φαινόμενο μαθητές να εκφοβίζουν 

συστηματικά μικρότερους συμμαθητές τους με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα, σχολικά είδη κτλ 

αλλά και να αναδειχθούν κοινωνικά και ψυχολογικά) (Kokkinos & Antoniadou, 2013). 

Το φαινόμενο αυτό, παρατηρείται ανάμεσα στους μαθητές, κυρίως μέσα στο ίδιο σχολικό περιβάλλον 

και αναφέρεται στην εκδήλωση παραβατικής/βίαιης συμπεριφοράς με στόχο άτομα που είναι δύσκολο 

να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Εκείνο που διαφοροποιεί το είδος αυτό βίας από τα υπόλοιπα μέσα 

σε μία κοινωνία είναι ότι η σχολική βία αναφέρεται στην επιβολή της βούλησης ενός μέρους προς ένα 

άλλο με σκοπό την πρόκληση ζημιάς, βλάβης ή κέρδους μέσα στα πλαίσια, όμως, του στενού σχολικού 

περιβάλλοντος (Μπαμπινιώτης 2012). 

2.1. Στοιχεία για το σχολικό εκφοβισμό  

Οι Τσίγκανου, Δασκαλάκη, Τσαμπαρλή (2004), αναφέρουν ότι σύμφωνα με τον Olweus οι εκπαιδευτικοί 

και λοιποί ενήλικες που βρίσκονται στο σχολείο πολλές φορές δεν αποδίδουν την πρέπουσα σημασία 

στα μικροπροβλήματα συμπεριφοράς ή τους διαπληκτισμούς μεταξύ των μαθητών, ή σπανίως 

επιτηρούν σωστά τους χώρους του σχολείου, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά εκφοβισμού να 

υποπίπτουν της αντίληψης τους. Τα θύματα σχολικού εκφοβισμού, βέβαια, σπάνια απευθύνονται για το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε κάποιον ενήλικο του περιβάλλοντος τους (εκπαιδευτικό ή γονέα) και 

συνηθίζουν να εσωτερικεύουν τα αρνητικά συναισθήματα που αναπτύσσουν εξαιτίας της εμπλοκής τους 

στα περιστατικά αυτά. Έτσι, σταδιακά απομονώνονται όλο και περισσότερο από τους συνομηλίκους 

τους, το ήδη χαμηλό κύρος και αυτοπεποίθηση πλήγονται περεταίρω από τις κακόβουλες επιθέσεις των 

δραστών και η ψυχολογία των θυμάτων δέχεται πολλές φορές ανεπανόρθωτο πλήγμα.  

Οι πρώτες ουσιαστικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους ξεκινούν αμέσως πριν ή κατά την 

προσχολική ηλικία,  οι οποίες μπορεί να μην έχουν πάντα θετική έκβαση για κάθε άτομο.  Σύμφωνα με 
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τη Βλάχου (2011),  έχει διαπιστωθεί πως τα επιθετικά παιδιά με την είσοδό τους στην προσχολική 

εκπαίδευση εκδηλώνουν «αδιακρίτως επιθετικότητα». Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που αναπτύσσουν 

τάσεις επιθετικότητας και αντίδρασης απέναντι στο κοινωνικό τους περιβάλλον, συχνά δεν είναι εξαρχής 

σε θέση να διακρίνουν τα άτομα στα οποία μπορούν να εκτονώσουν με επιτυχία την επιθετικότητα, το 

θυμό ή και την ανασφάλεια τους.  

 Έτσι, ένα παιδί με τάσεις επιθετικότητας κατά τη διάρκεια της  προσχολικής ηλικίας, εκφράζει συχνά 

έναν γενικευμένο θυμό και δεν εστιάζει την επιθετικότητα του σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά αντίθετα 

μπορεί να αντιδρά ακόμη και απέναντι στους ενηλίκους ή τους εκπαιδευτικούς. Με την πάροδο του 

χρόνου,  οι επιτιθέμενοι μαθαίνουν κυρίως από τον τρόπο που αντιδρούν τα θύματα, ποια είναι εκείνα 

τα άτομα που μπορεί να στοχοποιήσει. Με την πάροδο του χρόνου, ένας μικρός αριθμός παιδιών 

παραμένουν σταθερά θύματα. Όσα νήπια αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν θετικές σχέσεις με τους συνομήλικούς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε 

κίνδυνο να καταστούν σταθερά θύματα επιθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι δέχονται την άδικη επίθεση 

συμμαθητών τους και επιπλέον βιώνουν μια συνεχή  απόρριψη από την ομάδα των συνομηλίκων.  

 Όπως αναφέρουν οι Strayer & Santos (1996), τα νήπια με πιο ισχυρή προσωπικότητα σχηματίζουν 

μεγαλύτερα και περισσότερο ομογενοποιημένα κοινωνικά δίκτυα, με σχέσεις που διατηρούνται 

(πρόκειται, δηλαδή, για τα δημοφιλή άτομα της τάξης), ενώ αντίθετα τα πιο μικρόσωμα και 

συνεσταλμένα κοινωνικά νήπια αναπτύσσουν λιγότερο σταθερές κοινωνικές σχέσεις, παρουσιάζουν 

εμφανή σημάδια μειωμένης αυτοπεποίθησης και σιγουριάς και έτσι διαμορφώνονται ως χαρακτήρες -

εύκολοι στόχοι θυματοποίησης. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός πως η συντριπτική 

πλειοψηφία των θυμάτων εκφοβισμού αδυνατεί ή αρνείται να αντιδράσει και να γνωστοποιήσει τις 

αρνητικές καταστάσεις που υφίσταται, καθιστούν τα συγκεκριμένα παιδιά πιθανά θύματα και στη 

μετέπειτα σχολική τους ζωή. 

2.2. Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού  

Όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2004), για να υπάρξει σωστή και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική 

διαδικασία απαιτείται η ύπαρξη ενός υγιούς περιβάλλοντος στη σχολική μονάδα. Οι μαθητές μαθαίνουν 

σωστά μόνο μέσα σε μια τάξη με ευημερία, ασφάλεια και σταθερότητα. Έτσι, είναι προφανές πως όταν 

σε μία σχολική μονάδα παρουσιάζονται φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, τότε οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα. Οι συνέπειες από τον εκφοβισμό σε μία σχολική μονάδα, 

αφορούν είτε στο σύνολο της, δηλαδή το ευρύτερο κλίμα και τη ψυχολογία της σχολικής μονάδας, αλλά 

και το εκάστοτε άτομο ξεχωριστά που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε τέτοιου είδους φαινόμενα.  

Αρχικά, η σχολική μονάδα αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας (Slavin, 2007). Λειτουργεί με τους 

ίδιους κανόνες όπως η ευρύτερη κοινωνία, ευημερεί ή ασφυκτιά από τις ίδιες συνθήκες και προβλήματα. 

Ρόλος, όμως, το σχολείου είναι μέσα από αυτές τις εμπειρίες να μάθουν οι μαθητές πώς να 

αντιμετωπίζουν ψύχραιμα και πολιτισμένα τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς και να 

επιλύουν τις διαφορές τους βάσει της λογικής.  

Για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, η σχολική μονάδα οφείλει να διακατέχεται από πνεύμα 

φιλίας, συνεργασίας και αρμονικότητας. Αν ανάμεσα στους μαθητές αναπτύσσεται ο φόβος, η διχόνοια 
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και το μίσος είναι πολύ δύσκολο να επιλυθούν οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται κατά καιρούς και 

ακόμη πιο δύσκολο να υπάρξει μια ουσιαστική και ωφέλιμη εκπαιδευτική διαδικασία. Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι στον εκφοβισμό, αναπτύσσουν συναισθήματα φόβου, δυσπιστίας και εχθρικότητας.  

Είναι, λοιπόν, φυσικό, να προκύπτουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά στη συνεργασία τους μέσα 

στο μάθημα, κατά τη διάρκεια ομαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων, στη γενικότερη συνύπαρξη τους 

μέσα στην τάξη κτλ. Επιπλέον, όλη η σχολική  μονάδα επηρεάζεται αρνητικά, το κλίμα είναι δυσάρεστο 

και ακόμη και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη ψυχαγωγία των μαθητών (γιορτές, εκδρομές κτλ), 

δεν επιτυγχάνουν τον σκοπό τους ενώ μπορεί να προκύψουν περιστατικά βίας και κατά τη διάρκεια 

αυτών. Πέρα, όμως, από τις σημαντικά αρνητικές συνέπειες που ελλοχεύονται για το σύνολο της 

σχολικής μονάδας, ο σχολικός εκφοβισμός επηρεάζει αρνητικά και τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτόν 

σε προσωπικό επίπεδο. 

3. Η τέχνη στην εκπαίδευση 

Η τέχνη, αποτελεί ένα ευρύ αντικείμενο, το οποίο μπορεί να εξεταστεί και να προσεγγιστεί μέσα από 

διάφορες οπτικές γωνίες και με πολλά διαφορετικά εργαλεία. Η τέχνη, μπορεί να βρίσκεται μέσα σε κάθε 

πεδίο δράσης του ανθρώπου, ακριβώς γιατί αφορμίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο και τη ζωή του 

(Διλίντας, 2014). Έτσι, και στην εκπαίδευση, η τέχνη δεν εντοπίζεται μόνο στο μάθημα της αισθητικής 

αγωγής. Αντίθετα, μπορεί να συσχετιστεί με διάφορα άλλα πεδία (μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία) να 

μελετηθεί μέσα από ένα ξεχωριστό πρίσμα και να θίξει πολλά ενδιαφέρονται αλλά και καίρια ζητήματα 

(ρατσισμός, ελευθερία, βία κτλ).  

3.1. Η σημασία της τέχνης στην εκπαίδευση  

Στη σημερινή εποχή, η έννοια της αισθητικής που σχετίζεται με την εκπαίδευση γίνεται κυρίως αντιληπτή 

σαν προσδιορισμός στην αγωγή∙ και ο όρος αισθητική αγωγή περιγράφει το σύνολο μαθημάτων που 

προσφέρουν στα παιδιά ορισμένες εκφραστικές δυνατότητες, διδάσκοντάς τα τεχνικές χρήσης των 

υλικών στην τέχνη, και δεξιότητες που σχετίζονται μ' αυτήν. Επίσης, είναι η σκόπιμη ενέργεια των 

ενήλικων προς τα αναπτυσσόμενα άτομα για να αναπτύξουν την προσωπικότητά του ς από σωματική, 

πνευματική, κοινωνική, ηθική και αισθητική πλευρά και να τα βοηθήσει να αυτό-προσδιοριστούν και να 

ενταχθούν ομαλά στο περιβάλλον όπου ζουν (Διλίντας, 2014).  

Η καλλιτεχνική αγωγή εξοικειώνει το άτομο με τις ανώτερες ιδέες του ανθρώπινου πνεύματος, 

συμμετέχει δυναμικά στην ηθική, πνευματική ωρίμανση του παιδιού,   υποστηρίζει την διαδικασία της 

ενεργητικής, βιωματικής μάθησης, προάγει την αναγνώριση των συναισθημάτων και συμβάλει στην 

δημιουργία των μελλοντικών ελεύθερων πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, η τέχνη βοηθά το άτομο να  μάθει 

όχι μόνο τον κόσμο γύρω του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό (Weertz, 2002).  Η τέχνη διευρύνει την 

αντιληπτική ικανότητα του παιδιού προσφέροντάς του έναν άλλο τρόπο θέασης του κόσμου. Δεν μένει 

μόνο σε έννοιες λεκτικά προσδιοριζόμενες αλλά αποκτά μια πολυδιάστατη σκέψη μέσα από τo σχήμα, 

τη μορφή, τους όγκους και τη συνειδητοποίηση του χώρου. Βοηθά το παιδί να κατανοήσει και να 

απολαύσει την ομορφιά της φύσης (Weertz, 2002).   

Ο Eisner σημειώνει ότι η νέα θεώρηση στην εικαστική αγωγή δόθηκε από τον Sir Herbert Read, όταν 

υποστήριξε ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι ταυτόσημος με την προετοιμασία των καλλιτεχνών. Με 
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τον όρο καλλιτέχνες δεν εννοούσε τους ζωγράφους, τους χορευτές ή τους ποιητές. Εννοούσε όλους 

όσους έχουν αναπτύξει ικανότητες, φαντασία, ιδέες, ευαισθησίες, ώστε να δημιουργήσουν ένα 

ισορροπημένο έργο που να είναι επιδέξια παρουσιασμένο, εμφορούμενο από φαντασία, άσχετα από 

τον τομέα στον οποίο εργάζεται το κάθε άτομο. Αναλύοντας την οπτική του Read, αντιλαμβανόμαστε ότι 

έχει ευρύτητα διότι δεν αναφέρεται μόνο στους μαθητές αλλά σε όλα τα θέματα που άπτονται της 

εκπαιδευτικής πρακτικής ∙ από το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος και την εκπαιδευτική 

διαδικασία έως τα χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν δάσκαλοι 

και μαθητές (Eisner, 2004). 

Η σύγχρονη αντίληψη για την εικαστική αγωγή αποβλέπει στη συνάντηση του παιδιού με την 

οργανωμένη γνώση για την τέχνη στηριζόμενη στο συντονισμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης με την 

καλλιτεχνική πράξη. Τα εικαστικά μαθήματα έχουν τη δική  τους συνεισφορά, συμπληρωματική προς τα 

άλλα μαθήματα, και συμβάλλουν με τρόπο αναντικατάστατο στη μαθησιακή λειτουργία (Βάος, 2007). Η 

εικαστική εκπαίδευση, επισημαίνει ο Eisner, μαθαίνει στα παιδιά όχι μόνο να αντιλαμβάνονται αυτό που 

υπάρχει γύρω τους αλλά να ενδιαφέρονται περισσότερο γι’ αυτό που μπορεί να προκύψει, 

συμβάλλοντας έτσι στη διεύρυνση της αντίληψης του παιδιού και στην απόκτηση νέων γνώσεων. Αυτή 

η θέαση της καλλιέργειας του παιδιού για την τέχνη στην εκπαίδευση που διευρύνει την νόηση, 

επεκτείνει το αξιακό σύστημα του παιδιού και το καθιστά ικανό να προσδιορίζει την διαφορετικότητα 

στην κουλτούρα και τον πολιτισμό απαλλαγμένο από στερεότυπα και προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες 

(Eisner, 2004). 

Το σχολείο είναι ο τόπος που επέλεξαν οι κοινωνίες προκειμένου να μπορέσει το παιδί να αποφύγει την 

αιτιοκρατία του οικογενειακού του περιβάλλοντος, τη μιμητική αναπαραγωγή του κοινωνικού του 

περίγυρου, έτσι ώστε να μπορέσει να εγγραφεί ενσυνείδητα σε μια κοινωνία, να έχει πρόσβαση στις 

γνώσεις και στο κόσμο, στην καθολικότητα (Weertz, 2002). Από την άλλη μεριά, στο πλαίσιο του 

σχολείου, δίνεται στον μαθητή η δυνατότητα να συγκροτηθεί ως υποκείμενο, έτσι ώστε εκείνος να 

δεξιωθεί μέσα του την ανθρωπότητα (το σύνολο των ανθρώπων), και την ίδια τη στιγμή να κατανοήσει 

τον εαυτό του και τους ανθρώπους. Επομένως η ενασχόληση του παιδιού με τις τέχνες, το συνδέει άμεσα 

με πολλές περιοχές της μάθησης (Pearson, 2011). Δυστυχώς, το σχολείο στις μέρες μας δίνει έμφαση στη 

γλωσσική και τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη και έχει αφήσει στο περιθώριο τις υπόλοιπες. Στόχος 

του σχολείου είναι να κατορθώσουν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γνώση πέρα και έξω από το 

περιβάλλον στο οποίο αποκτήθηκε.  

3.2. Η τέχνη ως εργαλείο κοινωνικοποίησης στο σχολείο 

Η κοινωνική εξέλιξη ενός παιδιού αποτελεί μια σχετικά προβλέψιμη διαδικασία. Το κοινωνικό του δίκτυο 

αναπτύσσεται από τη στενή σχέση με τους γονείς ή άλλους κηδεμόνες για να εμπλουτιστεί από άλλους 

συγγενείς, ενηλίκους εντός και εκτός οικογένειας, όπως και τους συνομηλίκους κατά τη σχολική ηλικία 

(Slavin, 2007). Σύμφωνα με τον Erikson, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πρώτης σχολικής ηλικίας, μέσα 

από προσωπικές διεργασίες και εμπειρίες προσπαθούν να κατακτήσουν συναισθήματα πρωτοβουλίας 

και φιλοδοξίας, βάσει των οποίων δομούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική τους πορεία στο σχολείο. Οι 

κοινωνικές δεξιότητες που αποκτούν μέσα από την αλληλεπίδραση με το εξωτερικό τους περιβάλλον 

κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση της προσωπικότητας τους αλλά και του τρόπου αντίδρασης 

τους σε διάφορα ερεθίσματα (Slavin, 2007).  
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Με τον όρο «κοινωνικές» και «συναισθηματικές» δεξιότητες εννοούνται η ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που στοχεύουν στην βελτίωση της επικοινωνίας των μαθητών τόσο με τους συμμαθητές και 

τους δασκάλους τους όσο και με τον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο. Έχουμε ήδη τονίσει ότι η 

επικοινωνία και τα διάφορα επικοινωνιακά σχήματα που απορρέουν απ’ αυτήν, αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα, τόσο στη δυναμική των αλληλεπιδράσεων του κόσμου με τον περίγυρο όσο και στην 

συγκρότηση των ανθρωπίνων σχέσεων (Slavin, 2007). 

Ένα άτομο που καθίσταται ικανό να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις με το κοινωνικό του περιβάλλον, είναι 

ένα άτομο που έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με αυτό αλλά ταυτόχρονα και με τον 

ίδιο του τον εαυτό (Slavin, 2007). Έτσι, η κοινωνικοποίηση του ατόμου, δεν συνίσταται απλώς στη 

δυνατότητα σύναψης κοινωνικών σχέσεων με τρίτους. Ένα κοινωνικά υγιές άτομο, είναι σαφώς υγιές 

συναισθηματικά. Σύμφωνα με τον Goleman (1998), οι κοινωνικές δεξιότητες είναι συσχετισμένες με τις 

συναισθηματικές πλευρές της ανθρώπινης προσωπικότητας και αποτελούν εκδηλώσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Διευκρινίζοντας τα παραπάνω, ο Goleman (1998), υποστηρίζει ότι 

αποτελεί βασικό ταλέντο για τη ζωή μας η ικανότητα να μπορούμε να υπερισχύσουμε στις 

συναισθηματικές μας παρορμήσεις να διαβάζουμε τα πιο απόμακρα συναισθήματα των άλλων και να 

χειριζόμαστε ήπια τις κοινωνικές σχέσεις. Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει αυτοεπίγνωση 

και έλεγχο των παρορμήσεων, επιμονή, ζήλο και αυτοενεργοποίηση, ενσυναίσθηση και κοινωνική 

προσαρμοστικότητα. Πάνω σ’ αυτές τις δεξιότητες είναι δυνατή η οικοδόμηση υγιών διαπροσωπικών 

σχέσεων και παράλληλα αυτές θέτουν τη σφραγίδα ενός χαρακτήρα που διακρίνεται για ποιότητες όπως 

η αυτοπειθαρχία, ο αλτρουϊσμός και η συμπόνοια, απαραίτητες για την επιβίωση και την εξέλιξη των 

ανθρωπίνων κοινωνιών. 

Επιπλέον, η τέχνη δεν αποτελεί μόνο μέσο έκφρασης αλλά εργαλείο ελέγχου και βελτίωσης της. Έτσι, 

μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των παρορμήσεων. Η J. (Desai & Chalmers, 2007).  αναφέρει στο έργο 

της,  σε ένα περιστατικό όπου μία εκπαιδευτικός κατάφερε να αντιμετωπίσει τις έντονες παρορμήσεις 

και επιθετικές τάσεις  ενός μικρού παιδιού με το εξής τέχνασμα. Μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

με δακτυλομπογιές, κατεύθυνε τον μαθητή ώστε να προχωράει ασκώντας την επιδεξιότητά του 

διαδοχικά από μεγάλα κομμάτια χαρτιού σε όλο και μικρότερα. Η διαδικασία αυτή υπό μορφή 

παιχνιδιού βοήθησε το παιδί να ελέγχει τις κινήσεις του και να συγκρατεί την ισχυρή του παρόρμηση να 

αντιδρά σε όλους τους κανόνες της τάξης. Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη διαπαιδαγώγηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών το αναλαμβάνει η σχολική εκπαίδευση, που οφείλει να 

ενώνει μέσα στην τάξη τον νου με την καρδιά. 

3.3. Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού μέσω της τέχνης  

 Με βάση, λοιπόν, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται πως κάθε μαθητής, κατά τη διάρκεια 

της σχολικής ηλικίας, έρχεται αντιμέτωπος με πολλές αλλαγές, γεγονότα και συναισθήματα που τον 

προβληματίζουν και είναι σημαντικό να κατέχει ένα «εργαλείο» μέσω του οποίου θα μπορεί όχι μόνο να 

εκφράσει τα αισθήματα και τις σκέψεις του για όσα αντιμετωπίζει αλλά και να καταφέρει να τα 

διαχειριστεί. Ο σχολικός εκφοβισμός και η βία αποτελούν κάποια από τα  καίρια ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων κοινωνιών. Η αντιμετώπιση 

της βίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο, που 
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δύσκολα αντιμετωπίζεται, παρά τη συνεχή ενημέρωση  και κατάρτιση των άμεσα συσχετιζόμενων 

(Olweus, 2009).  

Το βασικότερο ζήτημα που προκύπτει σε σχέση με τη σχολική βία, είναι πως τα θύματα της, συχνά, 

αδυνατούν να εκφραστούν, να μιλήσουν και να γνωστοποιήσουν όσα βιώνουν. Η εξωτερίκευση του 

ζητήματος δεν έχει να κάνει μόνο με την γνωστοποίηση των βίαιων συμπεριφορών αποκλειστικά, αλλά 

κυρίως με την έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν οι μαθητές, των ψυχολογικών 

επιπτώσεων που συνεπάγονται τέτοιου είδους βίαιες συμπεριφορές αλλά και η αναζήτηση  μέσων 

ανακούφισης και παρηγοριάς. Η τέχνη, όμως, λειτουργεί ως ένα καταλυτικό μέσο αντιμετώπισης των 

αρνητικών συναισθημάτων, της ανάλυσης και επεξεργασίας τους αλλά και τελικώς της αντιμετώπισης 

τους. Ο ρόλος που αποδίδεται στην τέχνη, στην εκπαίδευση και γενικότερα στην αισθητική αγωγή 

αντανακλά τη θέση που κατέχει η τέχνη στην κοινωνία. Είναι απαραίτητο το παιδί να προσλάβει  αυτή 

την κοινωνική διάσταση της τέχνης και η επαφή του μαζί της να σχετίζεται με τη ζωή. Στόχος είναι η 

χειραφέτηση του παιδιού στο μέλλον όπου θα μπορεί να κάνει τις δικές του επιλογές και να συνεχίσει 

την προσωπική του μόρφωση όταν ενηλικιωθεί (Desai & Chalmers, 2007).  Επιπλέον, στόχος αποτελεί και 

η ικανότητα του ατόμου να εκφράζεται υγιώς και σε δημοκρατικά πλαίσια κατανοώντας πως η έκφραση 

δεν αποτελεί μόνο προσωπικό του δικαίωμα, αλλά καθολικό. Να γίνεται κατανοητό, πως μπορεί να 

εκφράζει το θυμό, την πίκρα και την απογοήτευση του δίχως τη χρήση βίας (σωματικής ή ψυχολογικής), 

αλλά αναίμακτα, μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης.  

Επιπλέον, η τέχνη δεν αποτελεί μόνο μέσο έκφρασης αλλά εργαλείο ελέγχου και βελτίωσης της. Έτσι, 

μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των παρορμήσεων. Η J. Rubin (1997) αναφέρει στο έργο της,  σε ένα 

περιστατικό όπου μία εκπαιδευτικός κατάφερε να αντιμετωπίσει τις έντονες παρορμήσεις και επιθετικές 

τάσεις ενός μικρού παιδιού προς την ίδια αλλά τους συμμαθητές του  με το εξής τέχνασμα: μέσα από 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες με νερομπογιές προσπαθούσε να κατευθύνει τον μαθητή ώστε να 

εργάζεται ασκώντας την επιδεξιότητά του διαδοχικά από μεγάλα κομμάτια χαρτιού σε όλο και 

μικρότερα. Η διαδικασία αυτή, υπό μορφή παιχνιδιού, βοήθησε το μαθητή να ελέγχει τις κινήσεις του 

και να συγκρατεί την ισχυρή του παρόρμηση να αντιδρά τόσο απέναντι στους κανόνες της τάξης όσο και 

να ασκεί βία στους συνομηλίκους του. 

3.4. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κατά του σχολικού Εκφοβισμού 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, προσπάθειας διαχείρισης των συναισθημάτων τόσο των θυμάτων όσο και των 

θυτών εκφοβισμού, αλλά και της αντιμετώπισης του φαινομένου, έχουν υλοποιηθεί διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολλά από αυτά, κάνουν χρήση της τέχνης, του αθλητισμού αλλά και της 

πολιτισμικής κληρονομιάς, ως μέσα για τον περιορισμό της βίας μεταξύ των μαθητών, της επίλυσης των 

διαφορών που προκύπτουν, της μείωσης φαινομένων ρατσισμού και εκδηλώσεων μίσους κ.α 

Δεν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ερευνών που να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού  που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς, τουλάχιστον όχι τόσος πολύς 

όσο θα επέβαλλε η σοβαρότητα αλλά και η συχνότητα του φαινομένου. Γενικότερα, τα αποτελέσματα 

έχουν υποδείξει πως τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την καλλιτεχνική αγωγή 

και τον αθλητισμό, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ευχάριστου κλίματος και συνεργασίας μεταξύ 
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των μαθητών, παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά, πολλές φορές αποδεικνύονται 

περιορισμένα, καθώς ούτε η συχνότητα τους είναι μεγάλη αλλά παρατηρείται και απουσία εμβάθυνσης.  

Βέβαια, ο κυριότερος στόχος των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων ενάντια στο σχολικό 

εκφοβισμό είναι να υπερβαίνουν την απλή χρησιμότητα των ενημερωτικών (και πολλές φορές ανιαρών 

και άνευ σημασίας για τους μαθητές) εξηγήσεων και να προσφέρει ουσιαστικές, βιωματικές ευκαιρίες 

καίριας παρέμβασης σε μια υπαρκτή πραγματικότητα για τους μαθητές, όπου αυτοί ως πρωταγωνιστές 

και ενεργητικά υποκείμενα θα λειτουργήσουν σε παιδαγωγικό, ψυχολογικό και φυσικό πεδίο 

(Σπυρόπουλος, 2012).  Προφανώς οι ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σχετικά 

με το φαινόμενο έχουν γνωστοποιήσει τόσο τη φύση όσο και την έντασή του. Όμως, οι ενεργές δράσεις 

με επίκεντρο τους ίδιους τους μαθητές καθίστανται το μοναδικό πρόσταγμα για τον περιορισμό του αλλά 

και την ανοικτή προοπτική της υπέρβασης του φαινομένου στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα.  

Για παράδειγμα, η  χρήση θεατρικών τεχνικών και δραματικών παιχνιδιών στο σχολείο, μπορεί να 

λειτουργήσει, όπως προαναφέρθηκε, ως εξαιρετική αφορμή για κατανόηση των συναισθημάτων μεταξύ 

των εμπλεκομένων στα φαινόμενα βίας.  Βέβαια, είναι αναγκαίο να αποτελεί ένα ευρύτερο παιδαγωγικό 

εργαλείο για τη  μάθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής φύσης. Στο σχολικό χώρο, ακόμη 

και μέσα στα στενά όρια της τάξης, υπάρχουν εργαλεία με τα οποία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει τα 

θεμέλια της ελεύθερης έκφρασης και της διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων μέσω υγιών 

πρακτικών (Σπυρόπουλος, 2012).  

 

Συμπεράσματα  

Κλείνοντας, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα από τα κυριότερα αρνητικά φαινόμενα στα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς καθρεφτίζει τη γενικότερη νοσηρότητα της κοινωνίας. Τα δεδομένα 

που προκύπτουν μέσα από έρευνες των τελευταίων ετών σε διεθνές αλλά και εγχώριο επίπεδο, δείχνουν 

πως η συχνότητα αλλά και η ένταση του φαινομένου έχουν αυξηθεί σημαντικά. Συνεπώς, για την 

αντιμετώπιση του, δεν αρκεί μονάχα η ενημέρωση των εκπαιδευτικών αλλά και η εμβάθυνση στα 

συναισθήματα των μαθητών, στις σχέσεις και τις διαπροσωπικές τριβές όπου προκαλούν και τρέφουν 

τέτοιου είδους εξάρσεις βίας.  

Μία σημαντική λύση, για την αντιμετώπιση της αδυναμίας έκφρασης των μαθητών, αποτελεί η τέχνη. Η 

εισαγωγή της τέχνης στο σχολείο επιτρέπει στους μαθητές να εκφράζονται, να εκτονώνονται και να 

δημιουργούν, όλα μέσα σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο πλαίσιο. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό 

οι αρμόδιοι φορείς αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα, να αναπτύξουν περισσότερα σχέδια και 

προγράμματα δράσης, όπου μέσα από την τέχνη οι μαθητές θα καλούνται να αντιμετωπίσουν τον 

εκφοβισμό, ενεργά και οι ίδιοι στη θέση του πρωταγωνιστή. Άλλωστε, η βιωματική εμπειρία και  μάθηση 

είναι εκείνη που οδηγεί στη γνώση. Μέσα από την προσωπική έκφραση και εμπλοκή σε προγράμματα 

κατά της βίας, οι μαθητές θα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα γνωστοποιήσουν ευκολότερα τις 

προσωπικές τους σκέψεις και εμπειρίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.  
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Περίληψη  

Η διαμόρφωση ενός καλού μαθησιακού κλίματος στην τάξη αποτελεί ένα κρίσιμο ζητούμενο για 

τη σημερινή σχολική πραγματικότητα καθώς επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της μάθησης των 

παιδιών, αλλά και το κλίμα ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Σημαντικοί  παράγοντες στη 

διαμόρφωση ενός καλού μαθησιακού κλίματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων και αξιών. Ένα από 

τα καταλληλότερα πλαίσια για την καλλιέργειά τους είναι η διδακτική ώρα της φυσικής αγωγής 

και συγκεκριμένα η θεματική ενότητα του χορού, στο πλαίσιο του οποίου καλλιεργούνται αξίες 

και δεξιότητες όπως η συνεργασία, ο σεβασμός, η ενότητα, η συνύπαρξη. Σκοπός της εργασίας 

είναι, μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, να αναδείξει την επίδραση της καλλιέργειας κινητικών 

δεξιοτήτων και συγκεκριμένα του χορού στο κλίμα της τάξης και του σχολείου. Διαπιστώνεται ότι 

η διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων όπως αυτή του χορού είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί 

περισσότερο στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης καθώς συμβάλλει ολιστικά στην καλλιέργεια 

αξιών, δεξιοτήτων και καλού μαθησιακού κλίματος.  

 

Λέξεις κλειδιά: δεξιότητες, παιδαγωγικό κλίμα, αξίες ζωής, χορός 

 

1. Εισαγωγή 

Το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης και του σχολείου αποτελεί ένα αντικείμενο με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθώς καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή διαδικασία στην οποία 

εμπεριέχονται οι δεξιότητες και οι αξίες των συμμετεχόντων ατομικά και και ολόκληρου του 

συνόλου-ομάδας που μπορεί να αφορά την τάξη, το σχολείο ή και ολόκληρη την εκπαιδευτική 

κοινότητα. Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάδειξη της επίδρασης της καλλιέργειας κινητικών 

δεξιοτήτων και συγκεκριμένα του χορού με έμφαση στον ελληνικό παραδοσιακό χορό στο 

παιδαγωγικό κλίμα της τάξης και του σχολείου μέσα από βιβλιογραφική έρευνα.  

Στην πρώτη ενότητα της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο αναλύοντας έννοιες που 

αφορούν στο παιδαγωγικό κλίμα, τις δεξιότητες και τις αξίες. Στη δεύτερη ενότητα 

περιλαμβάνονται ζητήματα σε σχέση με τον χορό και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δεξιότητες 

mailto:manousoug@gmail.com
mailto:makouba@phed.uoa.g
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και οι αξίες που καλλιεργούνται μέσα από τον χορό στο σχολικό πλαίσιο. Στην τρίτη και τελευταία 

ενότητα αναδεικνύεται η σύνδεση και η επίδραση του χορού και των χορευτικών παραστάσεων 

στο παιδαγωγικό κλίμα. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα.  

2. Το παιδαγωγικό κλίμα, οι δεξιότητες και οι αξίες ζωής  

Οι όροι παιδαγωγικό κλίμα ή κλίμα της τάξης ή µαθησιακό ̟περιβάλλον, ατµόσφαιρα της τάξης, 

κουλτούρα της τάξης ή του σχολείου  και πολλοί ακόμη (Adelman & Taylor, 2005· Fraser & Walberg, 

2005· Freiberg & Stein, 1999· Hall & George, 1999· Hoy, 1990· Insel & Moos, 1974, οπ. αναφ. 

Χαραλάμπους & Κόκκινος, 2016) αναφέρονται στο ψυχοκοινωνικό-παιδαγωγικό κλίμα μιας 

ομάδας μαθητών που αποτελούν την τάξη ή το τμήμα. Ο επιστημονικός διάλογος για την 

καταλληλότερη ορολογία είναι μεγάλος (Χαραλάμπους & Κόκκινος, 2016), ωστόσο, στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας υιοθετούμε τον όρο παιδαγωγικό κλίμα εκτιμώντας ότι συμπεριλαμβάνει 

όλα τα παραπάνω και εκφράζει αρτιότερα τη προσέγγιση που παρουσιάζεται.  

Το ζήτημα του παιδαγωγικού κλίματος απασχολεί πολλά χρόνια την εκπαιδευτική κοινότητα σε 

διεθνές επίπεδο καθώς σχετικές έρευνες συνατώνται από το 1920 (Chavez, 1984, οπ. αναφ. στο 

Χαραλάμπους & Κόκκινος, 2016). Πρόκειται για μια πολυδιάσταση, πολυσυζητημένη έννοια για 

την οποία έχουν διατυπωθεί δεκάδες ορισμοί και μεγάλος αριθμός θεωριών και μεθόδων 

(ενδεικτικά αναφέρουμε Brophy & Good, 1986· Chavez, 1984· Erickson, 1998· Fraser, 1989, 2012· 

Fraser & Tobin, 1991 κ.ά., οπ. αναφ. στο Χαραλάμπους & Κόκκινος, 2016). Σύμφωνα με το National 

School Climate Council (2012), το παιδαγωγικό κλίμα καθορίζει την ποιότητα και τον χαρακτήρα 

της σχολικής ζωής, καθώς περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, τους κανόνες, τις 

πρακτικές, τη διοίκηση, τις αξίες και τις σχέσεις. Ανάλογη είναι και η προσέγγιση του Dorman 

(2002, οπ. αναφ. στο Χαραλάμπους & Κόκκινος, 2016), ο οποίος προσδιορίζει το κλίμα ως την 

ατμόσφαιρα της τάξης και του σχολείου.  

Οι Χαραλάμπους και Κόκκινος (2016), όταν πραγματοποίησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στο 

πλαίσιο της οποίας μελέτησαν ποιο είναι το εννοιολογικό περιεχόµενο του παιδαγωγικού 

κλίματος, είχαν υιοθετήσει τον όρο ψυχοκοινωνικό κλίμα (ΨΚ) της τάξης, και μελέτησαν ποιες 

είναι οι θεωρητικές προσσεγγίσεις για το ΨΚ, ποιος ο ρόλος του, πώς διαμορφώνεται, αλλά και 

ποια είναι τα σηµαντικότερα µεθοδολογικά ζητήµατα ̟που έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο. Στην 

έρευνά τους διαπίστωσαν ότι το ΨΚ είναι μια πολυπαραγοντική έννοια που συνδέεται με πολλές 

μεταβλητές και παράγοντες όπως παρουσιάζουν δεκάδες έρευνες (Chavez, 1984· Dreesman, 1982· 

Getzels & Thelen, 1960· Lewin, 1936, 1951· Murrey, 1938, οπ. αναφ. στο Χαραλάμπους & Κόκκινος, 

2016). Ιδιαίτερα ενδιαφέροντες και χαρακτηριστικες είναι οι διαστάσεις και τα επίπεδα του ΨΚ 

σύμφωνα με τον OECD (2009), όπου συνδέται το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, οι κοινωνικές 

σχέσεις με πλήθος αλληλεπιδράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας τάξης και 

ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και αφορούν, επιδρούν και επηρεάζονται από την κουλτούρα, 

το σύστημα αξιών, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή. Οι Χαραλάμπους και Κόκκινος (2016) 

διαπιστώνουν ότι πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι, σε σχολεία με θετικό κλίμα, υπάρχει καλή 

συνεργασία και κοινό όραμα εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, και ότι η εκπαιδευτική διαδικασία 

στις πολλές διαστάσεις της είναι αποτελεσματική.  
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Η εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα δεν μπορεί να μη συμπεριλάβει τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Ειδικότερα, από το τέλος του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τις 

δεξιότητες και ιδιαίτερα αυτές που είναι απαραίτητες στον αιώνα που διανύουμε. Ο όρος 

δεξιότητες αφορά κατά κύριο λόγο «την ικανότητα εφαρμογής και αξιοποίησης γνώσεων και 

τεχνογνωσίας για την πραγματοποίηση εργασιών σε πολλά επίπεδα και την επίλυση 

προβλημάτων» (Social Economy Consultant, 2009, οπ. αναφ. στο Μανούσου, 2017). Πολλές φορές 

συνδέεται και συγχέεται με τον όρο ικανότητα που αφορά «την αποδεδειγμένη επάρκεια στη 

χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε 

περιστάσεις εργασίας ή σπουδής και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανάπτυξη (Social 

Economy Consultant, 2009, οπ. αναφ. στο Μανούσου, 2017). Στη βάση των παραπάνω, θεωρείται 

ότι ο όρος ικανότητες (competences) περιλαμβάνει ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων, και είναι ευρύτερος από τον όρο δεξιότητες (skills), καθώς δεν αφορά μόνο τη 

δυνατότητα εφαρμογής και αξιοποίησης γνώσεων, αλλά και άλλες διευρυμένες δυνατότητες που 

επιπτρέπουν στο άτομο να διαχειριστεί καλύτερα σύνθετες καταστάσεις (Μανούσου, 2017).  

Ως δεξιότητες του 21ου αιώνα θεωρούνται η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη , η ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η επικοινωνία και η συνεργασία, η ιδιότητα του 

πολίτη, η σχέση της καθημερινότητας με την καριέρα, η προσωπική και η κοινωνική υπευθυνότητα 

και άλλα. Κάποιοι θεωρητικοί, όπως η Chell (2006), αναφέρονται στη φαντασία, αλλά και στην 

ικανότητα δημιουργία ενός οράματος. Σε ορισμένες μελέτες (π.χ. Leitch, 2006) υπάρχει 

κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων σε τύπους που αφορούν: α) βασικές δεξιότητες όπως η γραφή, 

η ανάγνωση, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, οι ξένες γλώσσες, οι ψηφιακές δεξιότητες, οι 

κοινωνικές ικανότητες που έχουν να κάνουν και με την ιδιότητα του πολίτη, τις επιχειρηματικές 

ικανότητες, και β) εγκάρσιες δεξιότητες που θεωρούνται η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η 

πρωτοβουλία, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση συναισθημάτων, η λήψη αποφάσεων και η 

εκτίμηση του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, η βιβλιογραφία αναδεικνύει μια πλούσια και 

ποικιλόμορφη διάκριση των ανθρώπινων δεξιοτήτων (βλ. Κουτσούμπα, 2014), ενώ γενικότερα, 

παρατηρείται ότι η ταξινόμηση των δεξιοτήτων εξαρτάται από το ευρύτερο κοινωνικό πολιτισμικό 

πλαίσιο που εφαρμόζονται. Πάντως, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health 

Organization, 1998), οι δεξιότητες ζωής χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) στη λήψη 

αποφάσεων, την επίλυση προβλήματος, την αυτοεπίγνωση και την ενσυναίσθηση, β) στην κριτική 

και στη δημιουργική σκέψη και γ) τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες.  

Καθώς το ζητούμενο της παρούσας εργασίας δεν είναι η κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων, αφού, 

«όπως επισημαίνει και η Foster ήδη από το 1968, υπάρχουν τόσες κατηγοριοποιήσεις όσες και οι 

συγγραφείς που ασχολούνται με αυτές» (Κουτσούμπα, 2014:107), αλλά η ανάγκη για την 

καλλιέργειά τους, η έμφαση δίνεται στις διαδικασίες και τους τρόπους καλλιέργειας δεξιοτήτων 

όπως η συνεργασία, η επίλυση συγκρούσεων, η διαχείριση ανθρώπων, η επίλυση συγκρούσεων, 

η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση κτλ. Για τις ανάγκες, ωστόσο, της εργασίας υιοθετείται η 

αναθεώρηση της κλασικής ταξινομίας του Bloom (Bloom’s Taxonomy 1950; Revised Bloom’s 

Taxonomy, 1990, οπ. αναφ. στο Κουτσούμπα, 2014) όπως αυτή παρουσιάζεται στο μοντέλο του 

Heer (2012, οπ. αναφ. στο Κουτσούμπα, 2014) (Σχήμα 1).  
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Σχήμα 1: Το μοντέλο της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom από τον Heer (Πηγή: Κουτσούμπα, 2014:111) 

 

Η σταδιακή στροφή των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων προς τις δεξιότητες του 21ου έχει 

αναδείξει και μια άλλη συγγενική τάση που αφορά τις αξίες ζωής, όπως η ελευθερία, ο σεβασμός, 

η αγάπη, η συνεργασία, η υπευθυνότητα κ.α (Μανούσου, κ.ά., 2012) και εμφανίζεται σε πολλά 

σύγχρονα προγράμματα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, για την Πολιτειότητα, και τον 

Παγκόσμιο Πολίτη (Συμεωνίδης, 2020) για την Πνευματικότητα (Πολεμικού, 2016). Η τάση αυτή 

έχει τις ρίζες της σε μια σύγχρονη θεώρηση του ανθρωπισμού που λαμβάνει υπόψη του και τις 

σύγχρονες εξελίξεις, όπως και την τεχνολογία. Είναι φανερή η ανάγκη «υπέρβασης της 

ωφελιμιστικής αντίληψης της εκπαίδευσης η οποία «βλέπει» το άτομο ως οικονομικό παράγοντα» 

(Χριστοδούλου, 2012:11) και η καλλιέργεια αξιών που αφορούν αξίες όπως ο σεβασμός, η 

συνεργασία, η συνύπαρξη, ηυ υπευθυνότητα, η αυτοσυνειδήσια και η οικοδόμηση ενός οράματος 

για ένα κοινό μέλλον που βασίζεται στην αξίες και στην βαθύτερη κατανόηση του εαυτού αλλά και 

του άλλου (Χριστοδούλου, 2012). Στο μοντέλο ανάπτυξης της Επιτροπής της UNESCO για την 

εκπαίδευση του 21ου αιώνα (Χριστοδούλου, 2012; UNESCO, 2014), διαπιστώνουμε έντονα την 

αναφορά και την τάση για κοινωνική δικαιοσύνη, σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, στην 

παράδοση και την κουλτούρα, στην ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας για συνεργαία, 

αυτοαπασχόληση, δημιουργία νέων δραστηριοτήτων κτλ. Όπως αναφέρει η Χριστοδούλου 
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(2012:13) στην Επιτροπή της UNESCO είναι πολύ ξεκάθαρη «η διευθέτηση της σύγκρουσης 

ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη». Η τοποθέτηση αναφορικά με το παραπάνω θέμα είναι ότι: 

οι άνθρωποι, χωρίς συχνά να το συνειδητοποιούν ή να το εκφράζουν, διψούν για ιδανικά και αξίες, 

τις οποίες ονομάζουμε ηθικές. Επομένως, ύψιστος στόχος της εκπαίδευσης είναι να ενθαρρύνει 

όλους τους ανθρώπους να διευρύνουν το νου και τη ψυχή τους προς τον ορίζοντα της 

οικουμενικότητας, και, σε κάποιο βαθμό, να υπερβούν τον εαυτό τους, λειτουργώντας, όμως, 

πάντοτε σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις τους και σεβόμενοι τον πλουραλισμό.  

(Χριστοδούλου, 2012:13) 

Η συμβολή της παιδείας στην καλλιέργεια των αξιών είναι σημαντικό ζητούμενο, όπως και είναι 

στόχος, άμεσος ή έμμεσος, στη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία οφείλει να δίνει συνεχώς 

ερεθίσματα και δημιουργεί το πλαίσιο για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας. Ένα τέτοιο 

μαθησιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλλιεργούνται δεξιότητες και αξίες, οι οποίες υποστηρίζουν 

το παιδαγωγικό κλίμα είναι ο χορός. 

3. Χορός, δεξιότητες, αξίες και παιδαγωγικό κλίμα 

Αποτελεί κοινό πια τόπο ότι ο χορός συνιστά μια από τις παραστατικές τέχνες που ως πρωταρχικό 

και θεμελιώδες ‘υλικό’ έχει την ανθρώπινη κίνηση (Κουτσούμπα, 2000, 2005, 2010α, 2016α) και 

όπου το ανθρώπινο σώμα συνιστά, αριστοτελικά, το υλικόν αίτιον, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα 

(Σκαβάντζος, 2003, οπ. αναφ. στο Κουτσούμπα, 2016α). Υπό αυτή την έννοια, ο χορός είναι 

σωματικός/φυσικός (physical), αλλά και σωματοποιημένος/(embodiment) (Κουτσούμπα, 2016α), 

καθώς συνιστά ταυτόχρονα βιολογικό και πολιτισμικό φαινόμενο, χορευτική πράξη, διαδικασία 

αλλά και γεγονός (Κουτσούμπα, 2010α, 2016α), και διαδραματίζει έναν ενεργητικό και δυναμικό 

ρόλο στη συγκρότηση του κοινωνικού γίγνεσθαι (Κουτσούμπα, 2002). Στη βάση αυτή, ο χορός, 

μέσα από μία ποικιλία διαύλων μη-λεκτικής επικοινωνίας (κιναισθητικούς, οπτικούς, ηχητικούς, 

κ.ά.) (Κουτσούμπα, 2004), συνιστά ένα ιδιαίτερο ‘είδος πολιτισμικής γνώσης’ (Sklar, 1991, οπ. 

αναφ. στο Κουτσούμπα, 2002), αλλά και κινητικής δεξιότητας. Με άλλα λόγια, ο χορός συνιστά μια 

«πράξη νοηματική, συμβολική, αισθητική, κοινωνικά προσδιορισμένη και κωδικοποιημένη, που 

εκδηλώνεται δια μέσου της κινητικής και συμβολικής δραστηριότητας του σώματος» (Τυροβολά, 

2013:585). 

Mέσα λοιπόν από την εμπειρία του χορευτικού σώματος, ουσιαστικά, βιώνουμε τόσο τον ίδιο μας 

τον εαυτό όσο και το περιβάλλον μας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι, εδώ και πολλές δεκαετίες,  

αποτελεί δεδομένο: η σημαντική και ιδιαίτερη συμβολή που μπορεί να διαδραματίσει ο χορός 

στην εκπαίδευση... O πατέρας της θεωρίας του χορού του 20ου αιώνα, ο Rudolf Laban, ήδη από 

το 1926 με το σύγγραμμά του «Movement and Dance for Children», αλλά και αργότερα το 1948 με 

το «Modern Educational Dance», όπως και πολλοί άλλοι ερευνητές του χορού μέχρι σήμερα 

(McFee 1994, Carter 1998 κ.ά.), διατύπωσαν τις θέσεις τους για τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο 

ο χορός συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου στην εκπαιδευτική διεργασία 

(Κουτσούμπα, 2004:217). 
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Και αυτό διότι ο χορός, μέσα από τους πολυγραμματισμούς του (Κουτσούμπα, 2016β· Fountzoulas, 

Koutsouba, & Nikolaki, 2018), μπορεί «να αναπτύξει ισόρροπα και αρμονικά τις σωματικές, 

ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών» (OEΔB, 1998:53), συνιστά μέσο αισθητικής 

αγωγής (Tυροβολά, 1989), συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτισμικών ταυτοτήτων (Κουτσούμπα, 

2002), συμβάλει στη διαπολιτισμικότητα μέσα από τον επικοινωνιακό και πολιτισμικό του 

χαρακτήρα (Κουτσούμπα, 2004), προάγει την ολιστική και συνεργαστική μάθηση (κινητική, 

γνωστική, συναισθηματική) (Δανιά, Κουτσούμπα, & Τυροβολά, 2017· Κουτσούμπα, 2014). Έτσι, οι 

μαθητές μέσα από τη διδασκαλία του χορού αποκτούν γνώσεις , δεξιότητες και στάσεις: 

• γνώσεις για το σώμα τους και, μέσω αυτού, για ποικίλα πολιτισμικά στοιχεία  

• δεξιότητες μέσω της κιναίσθησης (όπως και άλλων αισθήσεων), και  

• στάσεις και συμπεριφορές, αφού η επαφή και, ως έναν βαθμό, και η εξοικείωση, 

με ένα πλήθος από πολιτισμικά στοιχεία χωρίς άλλο επιδρά και στον τρόπο 

αντιμετώπισης του “άλλου” αναπτύσσοντας τον αλληλοσεβασμό, υπερνικώντας το 

εμπόδιο της λεκτικής επικοινωνίας. 

Σεβασμός, συνεργασία, ενότητα, υπευθυνότητα, ανεκτικότητα, επίλυση συγκρούσεων, 

αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους άλλους, ομαδικότητα, δυνατότητα επικοινωνίας, 

εργασία σε ανομοιογενείς ομάδες, δημιουργική δουλειά με άλλους, αυτοπειθαρχία αλλά και 

ευελιξία, είναι κάποιες ενδεικτικά και μόνο αξίες και δεξιότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν 

μέσα από τον χορό. Η διδασκαλία λοιπόν του χορού και, συνακόλουθα η οργάνωση χορευτικών 

παραστάσεων, σε ένα σχολείο μπορεί να συμβάλει καίρια στη διαμόρφωση ενός καλού 

μαθησιακού κλίματος της ομάδας των μαθητών όχι μόνο την ώρα της φυσικής αγωγής αλ λά σε 

όλη τη μαθησιακή διαδικασία, ιδιαίτερα όταν αξιοποιούνται διαθεματικές δράσεις που 

συνδέονται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Εικόνα 1).  

            

Εικόνα 2: Η σύνδεση του παιδαγωγικού κλίματος με τον χορό και τις αξίες 

 

Παιδαγωγικό 
κλίμα

Δεξιότητες Αξίες

Χορός
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Πιο αναλυτικά, ο μαθητής ξεκινώντας από την ατομική του προσπάθεια, στην οποία εμπεριέχεται 

η καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων, συνεργάζεται με τους συμμαθητές τους καθώς πρόκειται για 

μια ομαδική-συνεργατική δραστηριότητα, καλλιεργεί την υπευθυνότητά του καθώς αναλαμβάνει 

μέρος της ευθύνης για το τελικό αποτέλεσμα, επικοινωνεί ισότιμα με τους συμμαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, επιλύει πιθανές συγκρούσεις, πειθαρχεί στην 

ομαδική εργασία, μαθαίνει και αναδεικνύει την παράδοση του τόπου του και συνδέεται και με τις 

παραδόσεις άλλων τόπων εντός ή και εκτός της χώρας του. Η διαδικασία αυτή σχεδιάζεται και 

επιδρά και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι, καταρχάς, πρέπει να συνεργαστούν, να 

σχεδιάσουν, αλλά και να υποστηρίξουν την όλη διαδικασία (Δανιά, Κουτσούμπα, & Τυροβολά, 

2017).  

Στο σημείο αυτό δεν μπορεί να μην γίνει ιδιαίτερη αναφορά και στον ελληνικό παραδοσιακό χορό 

ως ιδιαίτερου είδους χορού του οποίου τα εγγενή χαρακτηριστικά μπορούν να παίξουν σημαντικό 

ρόλο προς την κατεύθυνση ενός καλού μαθησιακού κλίματος στη σχολική κοινότητα (Κουτσούμπα, 

2004, 2010β). Για παράδειγμα, η διάταξη σε ημικύκλιο και η λαβή από τις παλάμες με χαλαρά 

λυγισμένους τους αγκώνες που χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των χορευτικών μορφών του 

ελληνικού παραδοσιακού χορού, ενισχύει το αίσθημα της συλλογικότητας και της ομαδικότητας 

που το συγκεκριμένο χορευτικό σχήμα και η λαβή εκφράζουν. Επιπρόσθετα, ο τρισυπόστατος, για 

παράδειγμα, χαρακτήρας του ελληνικού παραδοσιακού χορού (μουσική, κίνηση, λόγος) ενισχύει 

την επικοινωνία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς υποστηρίζει την άρση της όποιας 

γλωσσικής και λεκτικής υστέρησης. Με άλλα λόγια, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός μπορεί να 

διαδραματίσει έναν ουσιαστικά ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση ώστε να γίνει κατανοητή η 

συγχρονία μέσα από την επαφή με τη διαχρονία (Koutsouba, 2000).   

Αυτό βέβαια να αναιρεί ότι κάθε είδος χορού, από τον παραδοσιακό μέχρι και τον σύγχρονο ή τον 

κλασικό χορό, μπορεί να ιδωθεί υπό το ίδιο πρίσμα (Κουτσούμπα, 2004, 2010β). Μάλιστα, μια 

χορευτική πολιτισμική εμπειρία και πρακτική όπου θα συνυπάρχει ο «δικός» μας χορός με αυτό 

των «άλλων», διαμορφώνει μια πολυμορφία, η οποία μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 

αντικατοπτρίζει με αξιοσημείωτο τρόπο την πολιτισμική πράξη του “collage” (Κουτσούμπα, 2007), 

«την ιδιαιτερότητα με άλλα λόγια της νεανικής κουλτούρας να αποδομεί τα πολιτισμικά 

στερεότυπα, να επανασυνδέει δημιουργικά πολιτισμικά στοιχεία που τα χαρακτηρίζει σχέση 

ετερότητας και τέλος, να αναπτύσσει τη συνείδηση μιας ταυτότητας που στηρίζεται στη 

δημιουργική ενσωμάτωση της ετερότητας» (Γκόβαρης, 2000, οπ. αναφ. στο Κουτσούμπα, 

2004:220). 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε ένα σύντομο θεωρητικό πλαίσιο που αφορούσε το 

παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου και της τάξης, τις αξίες και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Συγκεντρώνοντας τις θεωρητικές έννοιες, τις δεξιότητες και τις αξίες που συμπεριλαμβάνονται 

στην ολιστική και συνεργατική μάθηση, πρέπει να αναφερθούμε στην αλληλοβοήθεια, στον 

αλληλλοέλεγχο, στην κατανόηση, στη συλλογική προσπάθεια (Καψάλης, 2006· Lehraus, 2015:55· 

Ματσαγγούρας, 2003· Shing, Wei-Ying, Hyo-Jeong & Mun., 2011· Τσακογιάννης, 2012. 

Χαραλάμπους, 2007, οπ. αναφ. στο Ποζίδης, Μανούσου, & Κουτσούμπα, 2015). Όλα τα παραπάνω 
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προϋποθέτουν και απαιτούν την καλλιέργεια της επικοινωνίας, αλλά και τον σεβασμό, την 

υπευθυνότητα και την αποδοχή. Συνδέσαμε τις παραπάνω έννοιες κάτω από την ομπρέλα της 

εκμάθησης κινητικών δεξιοτήτων όπως αυτή του χορού και του ελληνικού παραδοσιακού χορού, 

αλλά και της οργάνωσης χορευτικών παραστάσεων στο πλαίσιο του σχολείου. Στην Εικόνα 2 

αποδίδεται σχηματικά οι εννοιολογικές συνδέσεις που αναδείξαμε.  

 

 

Εικόνα 3: Ο χορός ως πλαίσιο σύνδεσης και καλλιέργειας αξιών, δεξιοτητών και παιδαγωγικού κλίματος  

 

Διαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία του χορού και η οργάνωση χορευτικών παραστάσεων σε ένα 

σχολείο έχει πολύπλευρες και πολυεπίπεδες διαστάσεις και μπορεί να συμβάλλει στην 

καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, η 

επίλυση συγκρούσεων και άλλα, αλλά και αξιών όπως η συνεργασία, η ενότητα, η υπευθυνότητα 

κ.λπ., καθώς οι μαθητές για να μάθουν, πόσο μάλλον να παρουσιάσουν μια χορευτική παράσταση, 

συνεργάζονται, είναι ενωμένοι σε έναν κοινό στόχο και υπεύθυνοι για την ομάδα τους. Η 

πολυεπίπεδη και πολυδιάσταση αυτή διαδικασία, αναδεικνύει ότι η διδασκαλία κινητικών 

δεξιοτήτων όπως αυτή του χορού είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν περισσότερο στο πλαίσιο της 

σχολικής εκπαίδευσης. Και αυτό διότι οι κινητικές δεξιότητες και συγκεκριμένα ο χορός μπορούν 

να συμβάλουν καίρια στη διαμόρφωση ενός καλού παιδαγωγικού κλίματος της ομάδας των 

μαθητών της κάθε τάξης, όχι μόνο την ώρα της φυσικής αγωγής, αλλά σε όλη τη μαθησιακή 

διαδικασία όπου μπορεί να συμπεριληφθεί ο χορός επιπλέον των εθνικών εορτών, τελετών λήξης 

κτλ. 
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                                                    Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

 

Περίληψη 

Με το βασικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας και των υποστηρικτικών 

δομών της (ΠΔ 79/17, Ν. 4547/18) επιδιώκεται η ενίσχυση των συλλογικών μορφών  στην 

εκπαίδευση. Η διαχείριση της σχολικής τάξης δεν θεωρείται συμμόρφωση σε κανόνες, αλλά η 

δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.  Στην 

ανακοίνωση αυτή εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών ως προς τον ρόλο της συλλογικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας στην 

αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης. Για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων 

εφαρμόστηκε η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν 

ότι αν και οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι τα συλλογικά όργανα και τα δίκτυα συνεργασίας 

συμβάλλουν στην συμμετοχική λειτουργία της σχολικής μονάδας και την καθιέρωση κουλτούρας 

συνεργασίας θεωρούν ότι δεν αξιοποιούνται συστηματικά. Επίσης, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η  ευρύτερη σχολική κουλτούρα έχει καθοριστική επίδραση στην 

αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης.  

 

Λέξεις κλειδιά: διαχείριση σχολικής τάξης, συλλογικά όργανα, σχολική κουλτούρα 

 

1. Εισαγωγή 

Η διαχείριση της σχολικής τάξης δεν θεωρείται συμμόρφωση σε κανόνες, αλλά η δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.  Ο εκπαιδευτικός 

καλείται να διαμορφώσει ένα συμμετοχικό και  υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον μάθησης. 

Η ανακοίνωση αυτή επικεντρώνεται στην διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στο σχολείο και την επίδραση της σχολικής 

συνεργατικής κουλτούρας στη διαχείριση της σχολικής τάξης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Συλλογική λειτουργία στη σχολική μονάδα 

Η συλλογική λειτουργία της σχολικής μονάδας διαμορφώνει κουλτούρα μάθησης και συμβάλλει 

στην προώθηση αλλαγών και καινοτομιών (Πασιαρδής, 2004). Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών, 
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η συνεργασία, οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σε κλίμα 

εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης για ποικίλα ζητήματα που ανακύπτουν μέσα στη σχολική 

τάξη και έξω από αυτή, οδηγεί στην τροποποίηση της συμπεριφοράς τους, στην εμπέδωση της 

νέας γνώσης και στη μάθηση  (Dubrin, 2004). Στα σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν συμμετοχή 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαθέτουν χρόνο για συζήτηση και από κοινού αντιμετώπιση 

των προκλήσεων και προβλημάτων των μαθητών τους δεν προωθείται μόνο η επαγγελματική τους 

ανάπτυξη αλλά και η  σχολική επίδοση και επιτυχία των μαθητών (Hoy, 1990). Στα σχολεία αυτά 

οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται τα θέματα που ανακύπτουν µε ευελιξία, αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και λαμβάνουν αποφάσεις ελεύθερα, σε κλίμα εμπιστοσύνης που το χαρακτηρίζει 

ο διάλογος, η αναθεώρηση και η στοχαστικότητα. Η κατανόηση της ευθύνης απέναντι στη 

στασιμότητα και η ανάγκη για κοινωνική λογοδοσία σχετικά με ένα κοινωνικό αγαθό όπως η 

εκπαίδευση συνδράμουν στη χάραξη ενός οράματος για ένα «άλλο σχολείο» που μαθαίνει 

(Χατζηπαναγιώτου, 2010. Πασιαρδής, 2012). Η συλλογική λειτουργία δεν περιορίζεται μόνο στην 

ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου τους, αλλά και 

σε ομάδες εργασίας που συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς με κοινά ενδιαφέροντα και στόχους. 

Υποδηλώνει μια δέσμευση των εκπαιδευτικών του σχολείου για διάχυση γνώσεων, εμπειριών και 

εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ τους, ομαδικού πνεύματος, αλληλεγγύης και αμοιβαίας μάθησης. Η 

συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση κουλτούρας 

συνεργασίας, ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση του παιδαγωγικού έργου, η έρευνα και η 

καινοτομία συνιστούν στοιχεία απαραίτητα για τη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής και την προσαρμογή του σχολείου στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες (Μαυρογιώργος, 

2008). Παράλληλα, έρευνες αποδεικνύουν ότι η προώθηση της συνεργατικότητας και η επίγνωση 

της ανάγκης για συλλογική μάθηση σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό συμβάλλουν στην βελτίωση 

της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης 

(Giles & Hargreaves, 2006. Hargreaves & Fullan, 2012).  

Προφανώς η δημιουργία ενός περιβάλλοντος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά  απαιτεί την 

αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου η οποία για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται χρόνο και 

προσπάθεια για μεγάλη χρονική περίοδο (Thompson, 2011). Η κουλτούρα συνδέεται με την 

ατμόσφαιρα του σχολείου, το σταθερό περιβάλλον του, το βαθμό συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

μεταξύ τους (Hoy & Miskel, 2008). Καταλυτικός στην κατεύθυνση αυτή είναι ο εμψυχωτικός και 

διευκολυντικός ρόλος του ηγέτη (Kaplan & Owings, 2013) ο οποίος ενθαρρύνει την εμπλοκή και τη 

συμμετοχή όλων στην διοίκηση, την κατανομή/ανάθεση ηγετικών ρόλων, τη διεύρυνση της 

συνευθύνης στη λήψη αποφάσεων και την ενίσχυση της συνοχής  (leadership density) 

(Sergiovanni, 2001. Μπαγάκης, Δεμερτζή & Σταμάτης, 2007). Ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου 

στη διαμόρφωση θετικής οργανωσιακής κουλτούρας δεν περιορίζεται μόνο στον άξονα της 

επικοινωνίας και συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό, αλλά και στην επικοινωνία με τους 

μαθητές του σχολείου και στην επικοινωνία-συνεργασία με τους γονείς των μαθητών. Για το 

μετασχηματισμό της κουλτούρας του σχολείου τα συμμετοχικά μοντέλα της ηγεσίας 

(κατανεμητική/μετασχηματιστική ηγεσία) μπορούν να  διαμορφώσουν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις (Θεοφιλίδης, 2012). Η μετασχηματιστική ηγεσία (Burns, 1978) είναι η συνιστώμενη 

προσέγγιση καθώς διαθέτει το δυναμικό για την προώθηση της συνεργασίας και της 
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αποτελεσματικότητας. Η μετασχηματιστική ηγεσία  ταυτίστηκε με τη διασύνδεση μελών και ηγέτη 

με στόχο την από κοινού οικοδόμηση ενδιαφέροντος για την επιτυχία του οργανισμού και την 

εξύψωσή του σε ανώτερα επίπεδα δραστηριοποίησης και  ηθικής (Bush  & Glover,  2003). Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να πειστούν για τη ανάγκη οικοδόμησης ενός κλίματος αμοιβαίας μάθησης 

στη σχολική μονάδα και στην ανάγκη να προβαίνουν συλλογικά σε στοχαστική κριτική ανάλυση 

του παιδαγωγικού τους έργου και σε καινοτομίες   (Ματσαγγούρας, 2003).  

2.2. Μορφές συλλογικότητας στη σχολική μονάδα   

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται η προώθηση, τουλάχιστον σε επίπεδο νομικών κειμένων, μιας 

κουλτούρας συνεργασίας τόσο στο επίπεδο των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) τα οποία έχουν αποστολή τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών και 

τα οποία λειτουργούν συλλογικά και συνεργατικά, όσο και στο σχολείο με την ανάπτυξη 

εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής και την ενίσχυση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών. 

 Ειδικότερα, το Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) συγκροτείται με απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή. Πρόκειται για μια ομάδα σχολικών μονάδων οι οποίες υποστηρίζονται 

από μία Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και  έχει  σκοπό την 

συνεργασία και το συντονισμό των σχολικών μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης 

των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Η Επιτροπή 

Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)  είναι το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής 

κοινότητας. Μια Επιτροπή από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, έναν εκπαιδευτικό με 

εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση,  έναν ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό, τους 

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, τους γονείς του μαθητή 

όταν η επιτροπή συνεδριάζει για το σχεδιασμό Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης 

(Ε.Π.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται χρήσιμη η συμμετοχή τους. Η Ομάδα 

Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών συγκροτείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στις 

σχολικές μονάδες στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., υποστηρίζεται στο έργο της από το Κέντρο 

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και αποτελείται από το διευθυντή ή τον 

υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ., τον 

υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος και τους γονείς του μαθητή εάν κριθεί απαραίτητο ή 

σκόπιμο. Η Ομάδα σχολείων συγκροτείται από έναν μικρό αριθμό όμορων σχολικών μονάδων. 

Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται από τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή ή από έναν 

εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από το Σύλλογο Διδασκόντων. Πραγματοποιούνται τρεις  

τουλάχιστον συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν ιδέες, 

προτάσεις και προβληματισμούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την 

επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο τη διαδικασία προγραμματισμού  του 

Εκπαιδευτικού Έργου. Το Σχολικό Συμβούλιο συγκροτείται από το Σύλλογο Διδασκόντων, το Δ.Σ. 

του Συλλόγου Γονέων και έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την ανατροφοδοτική  

αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, προβλέπεται ο Σύλλογος Διδασκόντων να 
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πραγματοποιεί υποχρεωτικά ανά τρίμηνο και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον 

Προϊστάμενο του σχολείου ή/και τον Σύλλογο Διδασκόντων τις παιδαγωγικές συναντήσεις. Οι 

εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και 

προόδου των μαθητών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή προβλημάτων, τη 

λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών που εκτιμώνται ως πλέον 

αποτελεσματικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, την καλύτερη οργάνωση της 

σχολικής ζωής, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  

Τέλος, συγκροτούνται Ομάδες Εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά 

αντικείμενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, την ανταλλαγή 

ιδεών και διδακτικού υλικού, καθώς και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του 

προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η πιο στοχευμένη 

οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουν στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εστιάζουν, κυρίως, στην αναβάθμιση εκπαιδευτικών 

παραμέτρων της παιδαγωγικής, της διδακτικής, της μαθησιακής και της αξιολογικής λειτουργίας, 

όπως αυτές διαμορφώνονται σε αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης, καθώς και στην αναβάθμιση 

παραμέτρων του πλαισίου των σχέσεων, των ρόλων, των εμπειριών, των ενδιαφερόντων και του 

ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης, εντός των οποίων αναπτύσσονται οι παραπάνω 

λειτουργίες. 

2.3. Διαχείριση σχολικής τάξης 

Η αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης έχει πολύ σημαντική επίδραση στην απόδοση 

των μαθητών (Wang, Haertel and Walberg, 1993) και περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές 

ενέργειες-δεξιότητες εκ μέρους του δασκάλου. Σύμφωνα με τον Borich (2007) οι αποτελεσματικοί 

εκπαιδευτικοί διευθετούν την τάξη σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους, φροντίζουν για την 

ύπαρξη κανονισμών, αναπτύσσουν και κοινοποιούν διδακτικές ρουτίνες, εφαρμόζουν σύστημα 

κινήτρων και συνεπειών που ανταποκρίνεται στην αποδεκτή και μη αποδεκτή συμπεριφορά και 

χρησιμοποιούν τεχνικές διαχείρισης τάξης με τις οποίες διατηρούν γρήγορο και  ευχάριστο 

διδακτικό ρυθμό. Η αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης προϋποθέτει ο εκπαιδευτικός 

να έχει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να εφαρμόζει μεθόδους, στρατηγικές 

και τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων. Να γνωρίζει επίσης, μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις και τεχνικές που συμβάλλουν στην ομαλή προσαρμογή των μαθητών που 

εκδηλώνουν προβλήματα  συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες. Απώτερος στόχος δεν είναι 

η συμμόρφωση στους κανόνες ή ο έλεγχος, αλλά η δυνατότητα παροχής  ίσων ευκαιριών σε όλους 

τους μαθητές και η δημιουργία συμμετοχικού και  υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

(Weinstein, 2003).  

Η διαχείριση της τάξης στις μέρες μας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική δεδομένου ότι η σχολική 

τάξη χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αυτονομίας (meaningful, peer learning, proficient problem 

solvers) με υψηλό βαθμό αυτενέργειας και ισχυρής αλληλεπίδρασης των μελών της (Emmer & 

Stough, 2001). Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία γιατί οι μαθητές διαφέρουν ως προς τα 
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σωματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, γνωστικά και πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά, μαθαίνουν 

με διαφορετικούς ρυθμούς, διαφέρουν ως προς τα κίνητρα τους για μάθηση, οι συμπεριφορές 

τους είναι δύσκολο να σταθμιστούν και να προσδιοριστούν. Το φυσικό και συναισθηματικό 

πλαίσιο της σχολικής τάξης, το ψυχολογικό της κλίμα είναι ανάγκη να προδιαθέτει θετικά 

εκπαιδευτικούς και μαθητές να είναι ελκυστικό και να συμβάλλει στην ενεργητική εμπλοκή των 

μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2003. Τριλιανός, 2013). Σε μια 

οργανωμένη τάξη οι μαθητές γνωρίζουν τι αναμένεται να κάνουν και αισθάνονται ότι μπορούν να 

επιτύχουν  αυτά που επιχειρούν, διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες, 

οι οποίες καθοδηγούνται διακριτικά από τον εκπαιδευτικό, ελαχιστοποιούνται ο χαμένος χρόνος, 

η σύγχυση και η διάσπαση της προσοχής και τέλος διατηρείται ένας καλός ρυθμός εργασίας 

παράλληλα με τη χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη δημιου ργία 

μιας αυθεντικής παιδαγωγικής σχέσης με τους μαθητές του και ένα ευνοϊκό κλίμα μάθησης 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης θεωρείται κομβικός. Το κλίμα της σχολικής τάξης επηρεάζεται 

σαφώς από την ευρύτερη κουλτούρα και το κλίμα της σχολικής μονάδας (Οικονομίδη ς, 2017), 

αλλά με τη σειρά του το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής τάξης διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά 

της σχολικής ζωής, τις κοινωνικές και συναισθηματικές σχέσεις των μαθητών και τη διαδικασία 

διδασκαλίας και μάθησης (Μπαμπάλης, 2012). Εάν το παιδαγωγικό κλίμα είναι θετικό αποτελεί 

κίνητρο για τον μαθητή να συμμετέχει με ενθουσιασμό στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύσσει 

την αυτοπεποίθησή του, τις κοινωνικές του δεξιότητες και επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις 

(Freiberg, 2005). Ο μετασχηματισμός της σχολικής τάξης σε κοινότητα προσώπων που στηρίζεται 

στην αλληλεγγύη και την ισότιμη συμμετοχή προωθεί τη συνεργασία των μαθητών για την 

επίτευξη των στόχων της μαθησιακής διαδικασίας (Θεοφιλίδης, 2008). Ο εκπαιδευτικός οφείλει 

να σέβεται τις ατομικές διαφορές, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών του και χωρίς 

διακρίσεις να αντιμετωπίζει ισότιμα τα παιδιά και να τους παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες 

μάθησης  (Οικονομίδης, 2011). Επειδή ο ρυθμός μάθησης κάθε παιδιού εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες οφείλει να προσαρμόζει τη διδασκαλία του σ αυτόν, να εφαρμόζει διαφοροποιημένη 

διδακτική προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. Στην 

περίπτωση αυτή αποβάλλεται το άγχος των μαθητών και καλλιεργείται θετικό παιδαγωγικό κλίμα 

στη σχολική τάξη (Ματσαγγούρας, 2004).   

2.4. Σκοπός έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς τον 

ρόλο της συλλογικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας στην αποτελεσματική διαχείριση της 

σχολικής τάξης. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα συλλογικά όργανα λειτουργούν αποτελεσματικά 

και συμβάλλουν στην συμμετοχική λειτουργία της σχολικής μονάδας  και την καθιέρωση 

κουλτούρας συνεργασίας;  

Η ευρύτερη οργανωσιακή κουλτούρα της σχολικής μονάδας επιδρά στην αποτελεσματική 

διαχείριση της σχολικής τάξης;  
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2.5. Μεθοδολογία -  Δείγμα 

Για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η ποσοτική μέθοδος  (Bryman, 1988· 

Creswell, 2016). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 165 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε 

σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο  κατασκευάστηκε από τον ερευνητή 

για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας (Javeau, 1996. Babbie, 2011).  Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν με 

κριτήριο το σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, βασίστηκαν στις έννοιες του 

«Οργανισμού που μαθαίνει» (Learning Organization), της «Κοινότητας Μάθησης» (Learning 

Community) καθώς και της «Oργανωσιακής Mάθησης» της δράσης δηλαδή που αναλαμβάνεται 

ώστε να μετασχηματιστεί ένας οργανισμός σε οργανισμό μάθησης (Κουτούζης, 2008).   

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει ερωτήσεις που 

αναφέρονται σε δημογραφικά χαρακτηριστικά, το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο σπουδών. Το 

δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις  τύπου Likert πέντε σημείων (όπου 1=«πάρα πολύ» 

έως 5=«καθόλου») που αφορούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων της σχολικής μονάδας, την οργανωσιακή κουλτούρα του σχολείου τους και 

την σχέση της με την διαχείριση της σχολικής τάξης. Στην πιλοτική φάση της έρευνας 10 

εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο για να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης και 

αποδοχής του και έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις (Creswell, 2016). Ως προς την εγκυρότητα 

περιεχομένου, η οποία  έχει σχέση με τη διατύπωση των ερωτημάτων και το επίπεδο δυσκολίας 

τους, τα ερωτήματα χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ακρίβεια (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008). Για τον έλεγχο αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας του δεύτερου μέρους του 

ερωτηματολογίου (26 ερωτήσεις) έγινε έλεγχος Cronbach’s alpha. Ο δείκτης έδειξε ικανοποιητική 

αξιοπιστία στο σύνολο του δεύτερου μέρους (α =,884) (Τσιώλης, 2014).  

2.6. Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 26% άνδρες εκπαιδευτικοί, ενώ το 74% ήταν γυναίκες. Σε ποσοστό 26% 

ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ 6 εκπαιδευτικοί ήταν κάτοχοι και διδακτορικού. 

Αναφορικά με την ηλικία τους το 56% ήταν 50 ετών και άνω.  

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα το 81% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι τα συλλογικά 

όργανα μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και το 65% 

αναφέρει ότι μπορούν να συμβάλλουν στην συμμετοχική λειτουργία της σχολικής μονάδας, όμως 

το 72% δηλώνουν ότι η σημερινή λειτουργία των συλλογικών οργάνων δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες τους. Ένα μεγάλο ποσοστό (63%) δηλώνει ότι η λειτουργία τους είναι τυπική και 

διεκπεραιωτική και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών  περιορίζεται κυρίως στον Σύλλογο 

Διδασκόντων του σχολείου. Σ’ αυτόν ο διευθυντής του σχολείου λειτουργεί συνήθως 

συγκεντρωτικά (66%). Η συμμετοχή τους στα διάφορα όργανα με εισηγήσεις και  προτάσεις 

διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας και τα επαγγελματικά τους προσόντα, 

με τους άντρες και τους έχοντες περισσότερα χρόνια υπηρεσίας να αναλαμβάνουν περισσότερες 
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πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργητικότερα σε σχέση με τις γυναίκες και τους νεότερους 

σε χρόνια υπηρεσίας συναδέλφους τους. Επίσης, ενδιαφέρον αποτελεί το εύρημα ότι  οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών λειτουργούν απομονωμένα και παρουσιάζονται περισσότερο 

αδιάφοροι (36% το ενδιαφέρον τους)  για τη συλλογική  λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

Συλλογικά όργανα που προβλέπονται με το νόμο 4547/2018 όπως οι Ομάδες εκπαιδευτικών και 

οι Ομάδες σχολείων είτε δεν έχουν συγκροτηθεί είτε λειτουργούν τυπικά. Οι ομάδες 

εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας λειτουργούν σε ποσοστό 36% και στις περισσότερες 

περιπτώσεις 89% αφορούν συνεργασία εκπαιδευτικών τμημάτων της ίδιας τάξης στο πλαίσιο 

προετοιμασίας κοινών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και επισκέψεων. Η διδασκαλία έχει συνήθως 

ατομικό χαρακτήρα και ο εκπαιδευτικός εργάζεται απομονωμένος στην αίθουσα διδασκαλίας του. 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σε ποσοστό 89% ότι ο διευθυντής  του σχολείου μπορεί να συμβάλλει 

στην προώθηση συμμετοχικού ήθους στη σχολική μονάδα. Δηλώνουν όμως σε ποσοστό 79% ότι 

για τον διευθυντή τους η προώθηση συμμετοχικών διεργασιών με στόχο την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση των παιδαγωγικών και διδακτικών τους 

ικανοτήτων δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί επίσης, ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν σε ποσοστό 68% ότι ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής τους 

μονάδα δεν έχει μέχρι σήμερα δώσει έμφαση στην προώθηση συλλογικού καινοτομικού ήθους 

στις σχολικές μονάδες, δεν έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και δεν έχει υποστηρίξει 

επαρκώς πρωτοβουλίες των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε ποσοστό 67%  ότι η 

ευρύτερη οργανωσιακή κουλτούρα της σχολικής μονάδας επιδρά στην αποτελεσματική διαχείριση 

της σχολικής τάξης. Ειδικότερα θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί συνεργαζόμενοι μεταξύ τους σε 

ομάδες εργασίας ενισχύουν την επαγγελματική τους αυτονομία (86%), την αυτό-

αποτελεσματικότητα τους (91%), αυξάνουν την ικανοποίηση από την εργασία τους (93%) και 

επιτυγχάνουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μάθησης που εξυπηρετεί την επίτευξη των 

στόχων του αναλυτικού προγράμματος στην τάξη που διδάσκουν (83%), συμφωνώντας με 

αντίστοιχες έρευνες των Lin (2014) και Sarafidou & Chatziioannidi (2013). Οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι η συνεργασία τους στη σχολική μονάδα (88%), η συστηματική και οργανωμένη 

αλληλεπίδραση (83%), η ανταλλαγή γνώσεων, παιδαγωγικών εμπειριών και διδακτικού υλικού 

(94%) και γενικότερα η από κοινού λήψη αποφάσεων για διάφορα θέματα που τους απασχολούν 

και αφορούν τη διαχείριση της σχολικής τους τάξης (84%) συμβάλλει καθοριστικά στην καλύτερη 

ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις μιας ποιοτικής μαθησιακής διαδικασίας. Η ενεργητική 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σύλλογο διδασκόντων, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας, 

τους ενθαρρύνει (85%) να υιοθετήσουν νέες μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας που 

συμβάλλουν στην κινητοποίηση των μαθητών, την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη μαθησιακή 

διαδικασία και στη δημιουργία συμμετοχικού και  υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

στη σχολική τους τάξη. 

3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον ρόλο 

της συλλογικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας στην αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής 
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τάξης. Ενώ οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα συλλογικά όργανα και τα δίκτυα συνεργασίας εάν 

συγκροτούνται σύμφωνα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τους στόχους τους  συμβάλλουν στην 

συμμετοχική λειτουργία της σχολικής μονάδας και την καθιέρωση κουλτούρας συνεργασίας, 

θεωρούν ότι δεν αξιοποιούνται ουσιαστικά στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Επίσης, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η  ευρύτερη σχολική κουλτούρα έχει επίδραση στην 

αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τους τάξης.  Σε ένα σχολικό περιβάλλον που κυριαρχούν 

οι δημοκρατικές πρακτικές, ο κοινός προγραμματισμός και σχεδιασμός των σχολικών 

δραστηριοτήτων, η πίστη στις ικανότητες των εκπαιδευτικών, ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, το 

διαμοίρασμα των ιδεών και των εμπειριών προωθείται η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και διαμορφώνεται ένα περιβάλλον αμοιβαίας μάθησης το οποίο διαχέεται και στη 

σχολική τάξη και χαρακτηρίζει το εσωτερικό παιδαγωγικό της κλίμα.  Η ενεργητική συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στο σύλλογο διδασκόντων, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας που έχουν 

συσταθεί,  προϋποθέτει την συναισθηματική εμπλοκή τους και την κατανόηση ότι ο καθένας μόνος 

του δεν μπορεί να επιφέρει την «αλλαγή» στη σχολική  μονάδα (Freire, 1977). Είναι προφανές ότι 

χρειάζονται  στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις ως προς την θεματολογία και την μεθοδολογία 

εφαρμογής τους με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών 

για την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής στα συλλογικά όργανα η οποία θα δώσει ώθηση στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και θα συμβάλλει ανάμεσα στα άλλα και την αποτελεσμ ατικότερη 

διαχείριση της σχολικής τους τάξης. Κρίσιμος είναι ο ρόλος του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου 

ο οποίος μπορεί να οργανώνει σχετικές επιμορφωτικές δράσεις, ενημερωτικές συναντήσεις και να 

παρέχει την απαιτούμενη στήριξη τόσο για την προώθηση συλλογικού καινοτομικού ήθους στις 

σχολικές μονάδες, όσο και σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, αναλυτικού προγράμματος, 

μεθόδων διδασκαλίας, αξιοποίησης υλικών και χρόνου.  
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Περίληψη 

Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, τεχνολογική και πολυπολιτισμική, το γνωσιοκεντρικό 

μοντέλο εκπαίδευσης εμφανίζεται ανεπαρκές και αδύναμο να υποστηρίξει μία εκπαιδευτική διαδικασία 

που θα στηρίζεται σε ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια, θα αναπτύ σσει αποτελεσματικά 

επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα συνεργασίας και θα εμπνέει αγάπη και σεβασμό για το σχολείο και 

την παρεχόμενη από αυτό γνώση Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τη συμβολή των  

μαθητοκεντρικών - νοοκατασκευαστικών  θεωριών μάθησης στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος και 

στην ενσωμάτωση όλων των μαθητών σε μια ανακαλυπτική δημιουργική διαδικασία. Αρχικά 

παρουσιάζεται  το θεωρητικό υπόβαθρο των νοοκατασκευαστικών θεωριών μάθησης και  η σύνδεσή 

τους  με τις γνωστικές θεωρίες του εποικοδομισμού των Piaget, Bruner και Vygotsky. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό μαθητοκεντρικών 

περιβαλλόντων μάθησης καθώς και διδακτικά μοντέλα που προωθούν τη  συμμετοχή και τη γνωστική 

ενεργοποίηση όλων των μαθητών. Καταληκτικά καταγράφονται στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη 

θετική συμβολή στην επίδοση των μαθητών και τη διαχείριση της τάξης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Kοινωνική αλληλεπίδραση, γνωστική σύγκρουση, μεταγνωστικές δεξιότητες  

 

Εισαγωγή 

     Η κυριαρχία νέων τεχνολογιών, η επιστημονική εξέλιξη, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της 

γνώσης επιβάλλουν την αναθεώρηση και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της λειτουργίας της 

εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, το γνωσιοκεντρικό 

μοντέλο εκπαίδευσης, που ισχύει, εμφανίζεται ανεπαρκές και αδύναμο να υποστηρίξει μία εκπαιδευτική 

διαδικασία που θα στηρίζεται σε ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια, θα αναπτύσσει αποτελεσματικά 

επικοινωνιακές δεξιότητες, θα εμπνέει αγάπη και σεβασμό για το σχολείο και την παρεχόμενη από αυτό 

γνώση και θα ασκεί τους μαθητές, στο πώς να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για μάθηση σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους (Μπαμπινιώτης, 2008). Επιπρόσθετα, αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι οι μαθητές 

επιδεικνύουν, συχνά, αδιαφορία, αρνητική στάση απέναντι στο μάθημα ή τάσεις επιθετικότητας, 

γεγονός που δυσχεραίνει τη μαθησιακή διαδικασία ενώ η  αύξηση των ποσοστών μαθησιακής δυσκολίας, 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας υποδηλώνει σε πολλές περιπτώσεις εσφαλμένη 

διάγνωση και παρερμηνεία της συμπεριφοράς (Adelman & Taylor, 2012). 
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 Σκοπός της παρούσας  εισήγησης  είναι να διερευνήσει τη συμβολή των μαθητοκεντρικών - 

νοοκατασκευαστικών θεωριών μάθησης  στη δημιουργία ενός θετικού – ενθαρρυντικού κλίματος στην 

τάξη,  που θα επιτρέπει τη συμμετοχή σε όλους τους μαθητές, ιδιαίτερα στους πιο εξωστρεφείς και 

ζωηρούς και θα τους ενσωματώνει σε μια δημιουργική ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία.  Ας 

σημειωθεί ότι έρευνες επισημαίνουν ότι οι μαθητές που στερούνται τη χαρά της κοινωνικής και 

συλλογικής ζωής στο σχολικό περιβάλλον, επικρατούν σε ομάδες παιδιών και επιδιώκουν να λάβουν την 

καταξίωση και την αναγνώριση, που έχουν ανάγκη, επιβαλλόμενοι σαν ηγέτες με βία, με παλικαριά,  

χαρακτηριζόμενοι συχνά, ως οι παραπτωματικοί του σχολείου.  Ας μας προβληματίσει, επιπρόσθετα, το 

γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της εφηβικής παραβατικότητας και βίας,  έχει ως υπόβαθρο τη σχολική 

αποτυχία και τις επιπτώσεις της χαμηλής σχολικής επίδοσης  και της συνακόλουθης χαμηλής 

αυτοεκτίμησης στην ψυχική υγεία του εφήβου (Θερμός, 2008).  Η διαχείριση της τάξης στην τάξη, 

επομένως, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή τεχνικών διδασκαλίας που διακρίνονται από 

συμμετοχικότητα, αυξημένη δηλαδή, δυνατότητα στον έφηβο να συμμετέχει  στη μαθησιακή διαδικασία, 

δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, και αγάπη για τη μάθηση, γνωρίσματα που προσιδιάζουν στην ιδιαίτερη 

φύση των εφήβων. 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

     Μία από τις σημαντικότερες αρχές της γνωστικής ψυχολογίας είναι ότι  στόχος της εκπαίδευσης δεν 

είναι να μεταδώσει  γνώσεις στους μαθητές,  αλλά να τους ενεργοποιήσει γνωστικά ώστε να 

κατασκευάσουν νοητικά και να κατακτήσουν τη  γνώση ώστε να είναι σε θέση να την επεξεργαστούν και 

να την εφαρμόσουν  σε κατάλληλες περιστάσεις (Slavin, 2007).  Οι νοοκατασκευαστικές  θεωρίες 

μάθησης  αντλούν σε μεγάλο βαθμό από τις γνωστικές θεωρίες, τον δομικό εποικοδομισμό (Piaget), την 

ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) και τον κοινωνικό εποικοδομισμό (Vygotsky). Βασική αρχή του 

εποικοδομισμού είναι ότι η μάθηση δεν είναι αποστήθιση εννοιών ή γεγονότων αλλά αποτελεί ατομική 

διαδικασία απόκτησης γνώσεων που οικοδομούνται σε προϋπάρχουσες γνώσεις (Κόμης, 2004).  

Σημαντική στη θεωρία του Piaget είναι η ιδέα της γενετικής επιστημολογίας, σύμφωνα με την οποία η 

γνώση βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης, μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο. Δεν 

παράγεται παθητικά αλλά οικοδομείται μέσω της δραστηριότητας του υποκειμένου, σε μία διαρκή 

προσαρμογή προς τα εξωτερικά ερεθίσματα από το περιβάλλον (Βοσνιάδου, 2008). Αντίστοιχα, η 

γνωστική ανάπτυξη συνιστά μία διαδικασία προσαρμογής (adjustment) στο περιβάλλον μέσω των 

μηχανισμών ανάπτυξης της λογικής σκέψης: της αφομοίωσης, της ένταξης, δηλαδή, των νέων 

πληροφοριών στην προϋπάρχουσα γνώση, της συμμόρφωσης, που πραγματώνεται όταν προκύπτουν 

νέες παραστάσεις που δεν μπορούν να αφομοιωθούν από τα υπάρχοντα γνωστικά σχήματα και τα 

τελευταία πρέπει να μεταβληθούν, ώστε να αρθεί η ανισορροπία που προκλήθηκε και της 

εξισορρόπησης, της διαδικασίας οργάνωσης νέων δεδομένων και εμπειριών σε ένα ενοποιημένο σύνολο 

(Στυλιαράς, 2015,  Βοσνιάδου, 2008). Η εξισορρόπηση συνιστά την κινητήρια δύναμη της γνωστικής 

ανάπτυξης του παιδιού, καθώς αναθεωρεί και εμπλουτίζει τα γνωστικά του σχήματα: όταν το παιδί 

αντιλαμβάνεται μία διαφοροποίηση ή αντίθεση ανάμεσα σε αυτό που πίστευε και σε μία νέα 

πληροφορία τότε προκαλείται μία γνωστική σύγκρουση ή γνωστική ανισορροπία που το κινητοποιεί να 
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μεταβάλει, να τροποποιήσει τα νοητικά σχήματα ώστε να αποκαταστήσει την ισορροπία (Σφυρόερα, 

2015).  Η εξισορρόπηση που πραγματώνεται μέσω της γνωστικής σύγκρουσης  αποτελεί μία σύνθετη 

διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, με σημαντικές προεκτάσεις  στην εκπαιδευτική πράξη. Σε αυτήν τη 

διαδικασία της γνωστικής ενεργοποίησης και ανασύνθεσης  της υπάρχουσας γνώσης καταλυτικός 

αναδεικνύεται ο ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της τάξης.  Καθώς το παιδί 

εξωτερικεύει τη σκέψη του με τον λόγο, κατανοεί και αναδιοργανώνει τις γνώσεις του, συμμετέχει στον 

προβληματισμό για ένα θέμα και παράλληλα ακούει και συγκρίνει τις ιδέες και τις απόψεις των άλλων. 

Οι διαφωνίες που προκύπτουν στη διάρκεια αυτής της αλληλεπίδρασης μπορούν να οδηγήσουν σε 

γνωστικές συγκρούσεις, οι οποίες αφού διευθετηθούν, οδηγούν στην αναδιοργάνωση, τροποποίηση και 

αναθεώρηση των γνωστικών σχημάτων σύμφωνα με τους όρους του Piaget (Campulainen &Wray, 2002). 

Στόχος επομένως του εκπαιδευτικού είναι η δημιουργία ενός ενθαρρυντικού κλίματος που επιτρέπει τις 

γνωστικές συγκρούσεις και αναθεωρήσεις, κινητοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση και αξιοποιεί τα λάθη 

των μαθητών ως μέσο κατανόησης και οικοδόμησης της γνώσης (Σφυρόερα, 2003). Και η θεωρία της 

ανακαλυπτικής μάθησης εστιάζει στον ρόλο του παιδιού ως ενεργού υποκειμένου της μάθησης και στη 

σημασία της αλληλεπίδρασης. Ο Bruner εισήγαγε τον όρο scaffolding (1975), περιγράφοντας την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στον γονέα και το παιδί ή ανάμεσα στον παιδαγωγό και τον μαθητή. Στην 

εφαρμογή του scaffolding (υποβοηθούμενη μάθηση) ο δάσκαλος παρέχει υποστήριξη ανάλογα με την 

πρόοδο που σημειώνει ο μαθητής, στη βάση μιας συνεχούς διάγνωσης της γνωστικής πορείας και των 

δεξιοτήτων που αποκτά. Η τεχνική αυτή (σκαλωσιά) αποτέλεσε το θεωρητικό έρεισμα για ευρύτερο 

προβληματισμό και ποικίλες διδακτικές εφαρμογές, οι οποίες εστιάζουν στη χρήση τεχνολογικών μέσων 

για την υποστήριξη της διδασκαλίας, τη διάδραση – αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμαθητών αλλά και 

τη συζήτηση στο πλαίσιο της τάξης (Puntambekar & Hόbscher, 2005), πρακτικές που συμβάλλουν 

καθοριστικά στη λειτουργία της τάξης. Συχνά ο όρος θεωρείται συνώνυμος της υποστήριξης 

παρεκκλίνοντας από την αρχική ιδέα της βαθμιαία φθίνουσας υποστήριξης προς τον  μαθητή. H 

κοινωνική αλληλεπίδραση του scaffolding παραπέμπει  στη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού 

εποικοδομισμού ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσω των αλληλεπιδράσεων με ικανότερους συνομήλικους ή 

με ενήλικες (Slavin, 2007) και συγκεκριμένα στη θεωρία του Vygotsky για τη ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης (ΖΕΑ) του παιδιού/ μαθητή, η οποία αποτελεί προέκταση της έμφασης που έδωσε στον 

κοινωνικό ρόλο της μάθησης. H ζώνη επικείμενης ανάπτυξης είναι η απόσταση μεταξύ του πραγματικού 

και του δυνητικού επιπέδου ανάπτυξης, με βάση την επίλυση προβλημάτων υπό την επίβλεψη ενηλίκων 

ή τη συνεργασία με πιο ικανούς συνομήλικους και αναφέρεται σε μία κατάσταση μαθησιακής 

ετοιμότητας που ενισχύει τα ανώτερα επίπεδα ικανότητας, τα οποία δεν έχουν χαρακτήρα σταθερό αλλά 

μεταβάλλονται διαρκώς, καθώς αυξάνεται η ικανότητα ανεξαρτησίας του μαθητευόμενου (Vygotsky, 

1978). Αλλά και η εσωτερίκευση, η οποία προσδιορίζεται από τον Vygotsky, ως μία σύνθετη μαθησιακή 

διαδικασία μετάβασης από το κοινωνικό – διαπροσωπικό στο εσωτερικό – ενδοσχηματικό στάδιο 

κατανόησης, συντελείται μέσω της ενεργού συμμετοχής, υποστήριξης και αλληλεπίδρασης με τα μέλη 

της μαθησιακής κοινότητας  (Campulainen & Wray, 2002 ). 

Σχεδιαζοντας  μαθητοκεντρικα   περιβαλλοντα  μαθησης  

     Καθίσταται επομένως φανερό ότι τόσο οι γνωστικές όσο και οι κοινωνικο – πολιτισμικές θεωρίες, 

παρά τις επιμέρους διαφορές τους,  συγκλίνουν στην προοπτική του σχεδιασμού ενός μαθητοκεντρικού 

περιβάλλοντος μάθησης.  Ως μαθητοκεντρικό  ορίζεται το περιβάλλον μάθησης το οποίο εστιάζει στη 
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γνώση, τις πεποιθήσεις, τις δεξιότητες που φέρουν οι μαθητές. Ο όρος προσδιορίζει και τις διδακτικές 

πρακτικές που στοχεύουν στην ενθάρρυνση και υποστήριξη όλων των μαθητών και ονομάζονται 

πολιτισμικά κατάλληλες ή πολιτισμικά συμβατές (Ladson-Billings, 1995). Στον σχεδιασμό ενός 

αποτελεσματικού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος μάθησης, που θα επιτυγχάνει την ενσωμάτωση όλων 

των μαθητών σε μία δημιουργική διαδικασία και θα συμβάλλει στη διαχείριση της τάξης, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη ορισμένες σημαντικές παράμετροι. 

           Μία σημαντική προέκταση της άποψης ότι η νέα γνώση οικοδομείται πάνω στην ήδη υπάρχουσα 

είναι ότι οι διδάσκοντες πρέπει να ανιχνεύσουν και να επισημάνουν την ελλιπή κατανόηση, τις 

παρανοήσεις ή τις αφελείς ερμηνείες των μαθητών σε ένα θέμα.  Αν αγνοηθούν οι αρχικές θέσεις και 

πεποιθήσεις των μαθητών, τότε οι απόψεις που θα αναπτύξουν μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από 

αυτές που στόχευε ο διδάσκων (Vosniadou & Brewer 1992). Θεωρείται, επομένως, σημαντική η 

εφαρμογή της διαγνωστικής διδασκαλίας, της προσπάθειας του εκπαιδευτικού, με συστηματικό τρόπο, 

να διερευνήσει και να εξηγήσει παρερμηνείες των μαθητών, να εστιάσει στις δυσκολίες που εμφανίζουν 

και να διευρύνει τις δυνατότητές τους. Αυτός ο τύπος διδασκαλίας προϋποθέτει οριοθέτηση των στόχων 

για κάθε μαθητή ξεχωριστά και τη διατήρηση αντίστοιχου φακέλου /αρχείου στο οποίο θα καταγράφεται 

η πορεία του αλλά και δημιουργία θετικού κλίματος ώστε οι μαθητές να ενθαρρύνονται να ελέγξουν οι 

ίδιοι ή να αναπροσαρμόσουν τις ιδέες τους (Cooper, 1977).  Βασική στρατηγική της ενθάρρυνσης των 

μαθητών είναι η δημιουργία κινήτρων. Τα υψηλά κίνητρα ενισχύουν την καλύτερη εννοιολογική 

κατανόηση, την αυτοεκτίμηση και το αίσθημα ικανοποίησης από το σχολείο και παρακινούν τους 

μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να καλλιεργούν και να επιδεικνύουν 

δεξιότητες, να νιώθουν ότι ανήκουν στη σχολική κοινότητα, να αλληλοεπιδρούν με τους συμμαθητές 

τους, να διερευνούν και να προβάλλουν θέσεις, απόψεις - λύσεις (Usher & Cober, 2012). H στρατηγική 

αυτή εμπλέκει τους μαθητές σε γνωστική σύγκρουση ενώ η διαπραγμάτευση του θέματος οδηγεί στην 

αναδιοργάνωση και ενσωμάτωση των νέων ιδεών  (Πιαζέ,1990).   

          Μία δεύτερη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο καταλυτικός ρόλος της  

συνεχούς, διαμορφωτικής αξιολόγησης, με τεχνικές /κριτήρια  που  καθιστούν ορατή τη σκέψη των 

μαθητών και επιτρέπουν στον διδάσκοντα να επισημάνει παρανοήσεις, παραλείψεις, αστοχίες στην 

κατανόηση και παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν οι  ίδιοι την πρόοδό τους 

(Fisher & Frey, 2007). Σε σύγκριση με τη συνολική αξιολόγηση, λειτουργεί αποτελεσματικότερα, καθώς 

εμπλουτίζει τη διδασκαλία με μεταγνωστικές δραστηριότητες/τεχνικές, οι οποίες ενθαρρύνουν τους 

μαθητές στην οικοδόμηση και όχι στην αποστήθιση της γνώσης, στην αφομοίωση και επιβεβαίωση 

(Bransford et al., 2006). Αλλά και στην υποβοηθούμενη – φθίνουσα μάθηση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στη σημασία της συνεχούς, διαγνωστικής αξιολόγησης είτε αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 

ομάδας, από τον ικανότερο, είτε από τον εκπαιδευτικό, ώστε να περιορίζεται βαθμιαία η γνωστική 

υποστήριξη και ο μαθητής να λειτουργεί αυτόνομα (Puntambekar & Hobscher, 2005). Η αξιολόγηση θα 

πρέπει να είναι φιλική προς τον μαθητή, να μην εστιάζει στην απομνημόνευση της ύλης αλλά να 

αναγνωρίζει την προσπάθεια, να ενθαρρύνει και να ενισχύει την αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη του 

μαθητή, οι οποίες συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες στη συγκρότηση της προσωπικότητας και στην 

πορεία του (Μann et al., 2004). Μία πρόσθετη επισήμανση που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ένα 

μαθησιακό περιβάλλον δεν νοείται ως απόλυτα  μαθητοκεντρικό, καθώς απαιτείται και η 

γνωσιοκεντρική προσέγγιση, η οποία εστιάζει σε γνώσεις  για την επαρκή κατανόηση του αντικειμένου. 
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Άλλωστε, τόσο η μαθητοκεντρική, όσο και η γνωσιοκεντρική και αξιολογησιοκεντρική προσέγγιση  δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται ως αυτόνομες αλλά ως σύστημα αλληλοσυνδεόμενων στοιχείων που το ένα 

υποστηρίζει το άλλο (Βransford et al., 1998, σχ. 1).   

 

Σχήμα 1. Perspectives on Learning Environments (Bransford et al., 1998) 

 

Προτάσεις διδασκαλίας 

     Παρά τις επιμέρους διαφορές τους οι νοοκατασκευαστικές θεωρίες μάθησης προτείνουν συνεργατικά 

μοντέλα διδασκαλίας, στα οποία μέσω της αλληλεπίδρασης, των γνωστικών συγκρούσεων και επίλυσής 

τους στο πλαίσιο της ομάδας, οι μαθητές καλλιεργούν συνεργατικές δεξιότητες, ασκούνται στην 

ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, επεξεργάζονται τις πληροφορίες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν 

συνθετικά – και όχι απλώς να ανακαλέσουν - την κατεχόμενη γνώση (Κακανά, 2011).  Μία ιδιαίτερη 

σημαντική διδακτική τεχνική, που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της αλληλεπίδρασης της συνεργατικής 

μάθησης και καλλιεργεί παράλληλα μεταγνωστικές δεξιότητες είναι η Αμοιβαία Διδασκαλία, που 

αναφέρεται στην εφαρμογή στρατηγικών κατανόησης κειμένου και παραγωγής λόγου. Οι στρατηγικές 

περιλαμβάνουν ερωτήσεις περιεχομένου για την κατανόηση του νοήματος (questioning), ερωτήσεις 

διευκρινιστικές (claryfing), σύνταξη περίληψης (summarising) και διατύπωση προβλέψεων (predicting) 

(Palincsar & Brown, 1993). O εκπαιδευτικός διατυπώνει με απόλυτη σαφήνεια τον τρόπο που σκέφτεται 

και εργάζεται ώστε η διαδικασία να είναι ξεκάθαρη και ανοιχτή ενώπιον των μαθητών (modeling, 

προτυποποίηση) ενώ η διδασκαλία είναι αμοιβαία υπό την έννοια  ότι ο διδάσκων και η ομάδα των 

μαθητών εναλλάσσονται στην καθοδήγηση και τη συζήτηση για την κατανόηση του κειμένου Οι 
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επιδράσεις των διδακτικών αρχών της Αμοιβαίας διδασκαλίας στο ρόλο του εκπαιδευτικού και του 

μαθητή και κατά συνέπεια στη διαχείριση της τάξης είναι σημαντικές.  Ο μαθητής αναλαμβάνει ενεργό 

ρόλο –ως διδάσκων– χειρίζεται τις πληροφορίες, παρακολουθεί και ελέγχει τη διαδικασία 

(αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση) ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού μετασχηματίζεται σε 

υποστηρικτικό, καθοδηγητικό, μέχρι την αυτονόμηση του μαθητή (Κουλουμπαρίστη, 2003). Αντίστοιχο 

είναι και το πρόγραμμα του A. Schoenfeld (1991) για την επίλυση προβλημάτων στα μαθηματικά. Ο 

διδάσκων παρουσιάζει με σαφήνεια στρατηγικές ελέγχου και διαχείρισης του προβλήματος, αξιολογεί 

εναλλακτικές πορείες δράσης, προωθεί τη συλλογική επίλυση του προβλήματος και τη συζήτηση ανά 

ομάδες ή με το σύνολο της τάξης και περιορίζει βαθμιαία την υποστήριξή του.  Βασική αρχή της μεθόδου 

του είναι ότι η ουσιαστική κατανόηση των μαθηματικών και η υιοθέτηση της μαθηματικής συλλογιστικής 

πορείας είναι απόρροια της αλληλεπίδρασης στην τάξης και της ενθάρρυνσης εναλλακτικών τρόπων 

επίλυσης του προβλήματος (Schoenfeld, 1991). Μία μέθοδος διδασκαλίας που προωθεί τη συνεργατική 

μάθηση, εφαρμόζεται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαχείριση 

της τάξης είναι τα διδακτικά σενάρια συνεργασίας, τα οποία δίνουν οδηγίες στους μαθητές στο πώς να 

συνεργαστούν, ποιες  δραστηριότητες να εκτελέσουν, ποιους ρόλους να αναλάβουν και ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις του κάθε ρόλου και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας. Τα διδακτικά σενάρια 

αυξάνουν τις πιθανότητες δημιουργικής διάδρασης μεταξύ των μαθητών,  ενεργοποιούν τις γνωστικές 

διαδικασίες και οικοδομούν τη γνώση. Θα πρέπει, ωστόσο, να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με 

προσοχή ώστε να ενθαρρύνεται τόσο η συλλογική παραγωγική σύνθεση όσο και η ατομική έκφραση και 

εργασία (Δημητριάδης, 2015). Τα πιο γνωστά σενάρια συνεργασίας είναι το think- pair and share,  το 

argue graph, το jigsaw, η πυραμίδα και η διδασκαλία ομοτίμων.  Το argue graph είναι πιο σύνθετο 

σενάριο, καθώς επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες σύγκρουσης αρχικά και επιχειρηματολογίας στη 

συνέχεια και να προκαλέσει δημιουργικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  Η τεχνολογική υποστήριξη 

προσδίδει ταχύτητα και ευελιξία στην υλοποίησή του.  Αρχικά οι μαθητές απαντούν σε ένα 

ερωτηματολόγιο σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο αποτυπώνεται με σαφήνεια η εγγύτητα 

ή η διάσταση των απόψεών τους. Στη συνέχεια σχηματίζονται ομάδες (ή ζευγάρια), με μαθητές με 

διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν. Οι μαθητές καλούνται να 

απαντήσουν και πάλι, με κοινή απάντηση ως ομάδα, γεγονός που προϋποθέτει διερεύνηση της 

επιχειρηματολογίας, ώστε να συγκλίνουν σε μία κοινή θέση. Στην τέταρτη φάση ο διδάσκων αξιοποιεί 

τις απαντήσεις για να διευρύνει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό σχετικά με το θέμα. Στην τελική 

φάση, οι μαθητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση εργασίας, αναφορικά με τα επιχειρήματα που 

συζητήθηκαν (Δημητριάδης, 2015). Η συνεργατική σύνοψη, αποτελεί μία τυποποιημένη εφαρμογή της 

παραδοσιακής συνήθειας των μαθητών να συζητούν σχετικά με την ύλη που διάβασαν. Οι μαθητές 

δουλεύουν κατά ζεύγη, στα οποία ο ένας συνοψίζει και ο άλλος διορθώνει, μέχρι να  καλύψουν την ύλη 

(Slavin, 2007). Η μέθοδος ομάδες μαθητών – κατανομές επίδοσης προβλέπει το σχηματισμό 

ανομοιογενών ομάδων τεσσάρων μελών, τη συνεργασία των μαθητών στο πλαίσιο των ομάδων για την 

κατανόηση της ύλης που παραδόθηκε, την εξέταση των μαθητών με ατομικά διαγωνίσματα και των 

υπολογισμό των μονάδων που αθροίζει η ομάδα για να κερδίσει διάκριση ή άλλη αμοιβή. Ας σημειωθεί 

ότι οι βαθμολογίες των μαθητών στα ατομικά διαγωνίσματα συγκρίνονται με τους προηγούμενους 

μέσους όρους και με βάση την αύξουσα ή φθίνουσα πρόοδό τους, τους απονέμονται οι βαθμοί. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος είναι κατάλληλη για τη διδασκαλία σαφών προσδιορισμένων στόχων, όπως 

υπολογισμοί και εφαρμογές των μαθηματικών, πραγματολογικές γνώσεις και έννοιες των φυσικών 
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επιστημών. Ωστόσο, μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για να εφαρμοστεί και σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα (Slavin, 2007).  Στόχος των διδακτικών προτάσεων των σεναρίων είναι, μέσω της θετικής 

αλληλεπίδρασης, της ισότιμης συμμετοχής, της προσωπικής ευθύνης και της καλλιέργειας συνεργατικών 

δεξιοτήτων, η μείωση των περιπτώσεων αρνητικής συμπεριφοράς και αντικοινωνικών στάσεων, η 

απελευθέρωση των μαθητών από το άγχος της αποτυχίας και η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και της 

αυτενέργειας (Κακανά, 2015) και συνακόλουθα η εύρυθμη λειτουργία της τάξης. 

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 

Παρά τον σκεπτικισμό ορισμένων ερευνητών σχετικά με τη δυνατότητα των συνεργατικών μεθόδων να 

ενισχύσουν τον μαθητή στην κατάκτηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων (domain – specific 

knowledge) (Δημητριάδης, 2015), η διεθνής βιβλιογραφία εμφανίζεται αισιόδοξη απέναντι στην 

εφαρμογή τους με σκοπό την εξάλειψη των εσωτερικών συγκρούσεων στην τάξη, την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής, και την ουσιαστική, μέσω της αλληλεπίδρασης, προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, 

από την πλειονότητα των μαθητών (Κακανά, 2015).  Τα αποτελέσματα μελετών που συγκρίνουν την 

επίδοση των μαθητών με την παραδοσιακή διδασκαλία και με μεθόδους της  ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων, ευνοούν σημαντικά τη συνεργατική μάθηση, 

αρκεί να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: η πρώτη είναι ότι θα πρέπει να αποδίδεται κάποιου είδους 

αναγνώριση ή ανταμοιβή στις ομάδες που διακρίνονται, ως πρόσθετο κίνητρο για να βοηθούν τους 

συνεργάτες τους στη μάθηση. Η δεύτερη είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη σε ατομικό επίπεδο, η 

επιτυχία δηλαδή, της ομάδας θα πρέπει να συνδέεται με την ατομική μάθηση των μελών και όχι από ένα 

γενικό ομαδικό αποτέλεσμα.  Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να κάνει ένας ή δύο μαθητές 

τη δουλειά των άλλων ή να παραγκωνιστούν κάποιοι μαθητές (Slavin, 2007). Οι Johnson & Johnson 

(1992) αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 520 πειραματικές και 100 μελέτες 

συσχέτισης καταδεικνύουν ότι οι συνεργατικές μέθοδοι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο υψηλότερη  

επίδοση και βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της κοινωνικής υποστήριξης αλλά και ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησης και της ψυχικής υγείας (Παναγάκος 2003), δεδομένα ιδιαίτερα σημαντικά σχετικά με 

τον προβληματισμό για τη διαχείριση της τάξης. Μελέτες των μεθόδων ομαδοσυνεργατικής μάθησης 

που ενσωματώνουν ομαδικούς στόχους και ατομική ευθύνη καταγράφουν θετικές επιδράσεις στην 

επίδοση των μαθητών, από τη δευτέρα τάξη του δημοτικού έως την τρίτη λυκείου, σε όλα τα μαθήματα 

και σε όλους τους τύπους σχολείων  (Slavin, 2007).  Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του 

προφορικού λόγου στην έκφραση νοημάτων και εννοιών, έρευνες καταγράφουν τη θετική επίδραση της 

συνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας σε σύγκριση με τη δασκαλοκεντρική. Σε τάξεις, στις οποίες οι 

μαθητές λειτουργούσαν ως αυτόνομες μονάδες και απαντούσαν σε ερωτήσεις του δασκάλου, σε ένα 

διδακτικό σχέδιο ερώτηση/ απάντηση/ αξιολόγηση, παρατηρήθηκε αυστηρή καθοδήγηση και 

περιορισμός της οπτικής και της ελευθερίας του παιδιού, καθώς ο δάσκαλος είναι εκείνος που  ερμηνεύει 

και αναλύει τις απαντήσεις, με αποτέλεσμα ο λόγος των μαθητών να υστερεί και σε ποσότητα  (στο 1/3 

του χρόνου της ομιλίας στην τάξη) και σε ποιότητα. Αντίθετα, όταν οι μαθητές δουλεύουν σε μικρές 

ομάδες, η αυθεντία του δασκάλου αποσύρεται από το προσκήνιο, ο μαθητές επιδεικνύουν δεξιότητες 

και ικανότητες, επεξεργάζονται το θέμα, θέτουν ερωτήσεις, διευκρινίζουν και αποσαφηνίζουν νοήματα 

και ιδέες και δοκιμάζουν τον λόγο τους για να εκφράσουν τις απόψεις, τις υποθέσεις και τις προτάσεις 

τους.  Ενεργώντας ως πομποί και δέκτες των μηνυμάτων αποκτούν ευχέρεια στην επικοινωνία 

(Kumpulainen & Wray, 2002).  Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, η εφαρμογή της Αμοιβαίας 
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Διδασκαλίας σε δύο σχολεία της Αθήνας, είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Οι μαθητές απ όκτησαν 

δεξιότητες εντοπισμού των διατυπωμένων και συνυποδηλούμενων πληροφοριών και σύνταξης 

περίληψης (Κουλουμπαρίτση, 2002). Αλλά και έρευνα καταδεικνύει ότι οι σχέσεις αλληλοβοήθειας, 

αποδοχής και ενθάρρυνσης, που αναπτύχθηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες, συνέβαλε στην αύξηση της 

ενεργοποίησής και της συμμετοχής μαθητών μέτριας και χαμηλής επίδοσης, στη βελτίωση της 

αυτοαντίληψης και στην αναθεώρηση της αυτοεκτίμησής τους. Ακόμα και μαθητές με προβληματική 

συμπεριφορά, μπόρεσαν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στην ομαδική εργασία (Παναγάκος, 2003).  

Μία πρόσθετη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια (σε 27 τμήματα και 

σύνολο 602 μαθητών) και η οποία διερευνά την άποψη των μαθητών για το συναισθηματικό, εργασιακό 

και μαθησιακό περιβάλλον στα μη μετωπικά δασκαλοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας αλλά και τη 

δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας στο υπάρχον πλαίσιο, με τον όγκο της 

διδακτέας ύλης, την πίεση των εξετάσεων και την ποιότητα της δουλειάς που έχουν συνηθίσει οι μαθητές 

να κάνουν,  καταγράφει τη θετική ανταπόκριση των μαθητών και ένα φανερό προβάδισμα των 

συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας  (Φακούδης, 2003).     

          Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι η διαχείριση και η εύρυθμη λειτουργία της τάξης συνεπάγεται την 

ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή του μαθητή. Εάν θεωρήσουμε τη μαθητοκεντρική διδασκαλία ως την 

οικοδόμηση μίας γέφυρας, στον ένα άκρο της οποίας βρίσκεται ο μαθητής και στο άλλο το γνωστικό 

αντικείμενο, τότε ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του οδηγού, που επιβλέπει άγρυπνα και τις δύο 

άκρες, παρακολουθεί την επεξεργασία των νέων πληροφοριών από το μαθητή ,   συντονίζει και 

ενθαρρύνει την προσπάθειά του, ώστε να μην απογοητευτεί στην αρχή ή    στο μέσον της διαδρομής.  
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Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06), Δρ. Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας  

 

 

 

Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός, ως κοινωνικό φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, σύμφωνα με πορίσματα 

σχετικών ερευνών, έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ψυχοσυναισθηματική και σωματική υγεία παιδιών και 

εφήβων, όχι μόνο στα σχολεία της Ελλάδας αλλά και σε άλλες χώρες που αυτός εμφανίζεται με διάφορες 

μορφές (OECD, 2017· UNESCO, 2019). Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, ο σκοπός της παρούσας 

εισήγησης είναι η εννοιολογική προσέγγιση, η περιγραφή του πολυδιάστατου αυτού φαινομένου και η 

ανάδειξη των βασικών παραμέτρων του, που σχετίζονται με την εμφάνιση περιστατικών στις σχολ ικές 

μονάδες, καθώς και η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μελών μιας εκπαιδευτικής 

κοινότητας, με στόχο την πρόληψη και τη δραστική μείωσή του με τον κατά το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Η τεκμηρίωση στηρίζεται σε σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές και σχετικά 

επιστημονικά ερευνητικά πορίσματα, καθώς και στην παρατήρηση, καταγραφή και μελέτη περιπτώσεων 

σχολικού εκφοβισμού σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων 

Διευθύνσεων Δ΄ Αθήνας από τη θέση της Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων και της παιδαγωγικά 

υπεύθυνης Συντονίστριας Εκπαιδευτικού έργου Γυμνασίων της γεωγραφικής περιοχής.  

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, θύμα, θύτης, αρνητικές επιπτώσεις, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.  

 

Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός/θυματοποίηση (victimization) ή το bullying στην Αγγλική γλώσσα ή και 

«νταηλίκι» στη δικιά μας καθομιλουμένη, συνιστά έκφραση και μέρος της ενδοσχολικής βίας, που 

αποτελεί ένα σοβαρό εκπαιδευτικό και κοινωνικό φαινόμενο, που αφορά την παιδική μέχρι και την 

εφηβική ηλικία (Τρίγκα- Μέρτικα, 2015). Οι ανησυχητικές διαστάσεις που έλαβε στη χώρα μας τις 

τελευταίες δεκαετίες έχουν πυροδοτήσει τη δημόσια συζήτηση με τη βοήθεια και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης - ενδεικτική ενός έντονου προβληματισμού και μιας αυξανόμενης ευαισθητοποίησης της 

εκπαιδευτικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας,  λόγω των ιδιαίτερα αρνητικών επιδράσεων σε 

πολλούς τομείς για τα εμπλεκόμενα μέλη (Αρτινοπούλου, Μπαμπάλης & Νικολόπουλος, 2016). Το 

γεγονός αυτό έχει στρέψει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής πολιτικής στην αναγκαιότητα λήψης 

αποφασιστικών μέτρων για την ουσιαστική πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπισή του 

σχολικού εκφοβισμού, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής θωράκιση των σχολικών κοινοτήτων απέναντι στην 

εμφάνιση κάθε μορφής αυτού (Ανδριτσοπούλου, 2019).   
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Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται αρχικά η ανάλυση της έννοιας του όρου και η σκιαγράφηση των 

βασικών παραμέτρων του, όπως είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας του θύτη και 

του θύματος, οι παράγοντες που δημιουργούν το φαινόμενο της μη επιτρεπτής αυτής συμπεριφοράς, οι 

αρνητικές ψυχοσωματικές και μαθησιακές συνέπειες στο παιδί-θύμα, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των θυτών & θυμάτων, προκειμένου να τους 

παράσχουν βοήθεια και προστασία. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά σε ένα σύνολο 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου για τη διασφάλιση 

της σωματικής υγείας των μαθητών/-τριών, της ομαλής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης, και της 

ποιότητας της καθημερινής τους διαβίωσης εντός, αλλά και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Οι 

παρεμβάσεις του προτεινόμενου προγράμματος παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα στην απόκτηση 

ενσυναίσθησης και στη ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση παιδιών/εφήβων, στην ενίσχυση των 

διαπροσωπικών σχέσεων και στην ευαισθητοποίηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Τέλος, 

διατυπώνονται  προτάσεις για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων, προκειμένου να μειωθεί και να 

εξαλειφθεί σταδιακά το φαινόμενο από το σχολείο, ώστε αυτό να καταστεί πραγματικά φιλικό, 

υποστηρικτικό και δημοκρατικό, να διαπνέεται από τις αρχές της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού, 

της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και να διασφαλίζει 

την αρμονική συνύπαρξη όλων των μελών της μαθητικής κοινότητας.  

 

Κυρίως μέρος. Παράμετροι του σχολικού εκφοβισμού.  

Εννοιολογική προσέγγιση 

Αναφορικά με την έννοια του όρου του σχολικού εκφοβισμού, θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια 

απρόκλητη, εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και συστηματική επιθετική συμπεριφορά μαθητών σε 

βάρος πιο αδύναμων από εκείνους συμμαθητών τους (Olweus (2001:5-6· Smith & Sharp, 1994:2· Woods 

and Wolke, 2004:135). Οι μαθητές αυτοί εκμεταλλεύονται μια προϋπάρχουσα ανισορροπία δύναμης 

σωματικής, πνευματικής ή κοινωνικής, που εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές και κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις (Olweus, 1991· Craig, 1998· Whitney & Smith, 1993· Farrington, 1993· Johnstone, Munn, 

και Edwards 1992· Lee, 2006· Rigby, 1996∙ Σπυρόπουλος, 2011∙ Τρίκα - Μέρτικα, 2015). Ως αποτέλεσμα 

έχει την πρόκληση σωματικής και ψυχικής κακοποίησης και εμπεριέχει στοιχεία επιβολής, 

πειθαναγκασμού, καταδυνάστευσης, αντίθεσης και σύγκρουσης.  

Ο όρος “bullying” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή επιστημονική ορολογία από τον καθηγητή 

ψυχολογίας Olweus (1984), έναν από τους πρώτους μελετητές του φαινομένου του σχολικού 

εκφοβισμού, για να περιγράψει μετά από έρευνες που διεξήγαγε στη Νορβηγία τη δεκαετία του ’90 τις 

διαδικασίες παρενόχλησης και συστηματικής θυματοποίησης παιδιών και εφήβων από τους 

συνομηλίκους τους. Στην εκδήλωση του φαινομένου συμβάλλει η αλληλεπίδραση ψυχολογικών, 

οικογενειακών, κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών παραγόντων (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2010). Ο Dan 

Olweus (1993), εντόπισε σε έρευνες του ως συνηθέστερη μορφή βίας τον σωματικό εκφοβισμό, ενώ 

αντίστοιχες έρευνες στην Ευρώπη, την ίδια χρονική στιγμή, επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της 

έρευνας του Olweus, αναδεικνύοντας τη σωματική βία ως τη συνηθέστερη μορφή εκφοβισμού μεταξύ 
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μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας και τη λεκτική και κοινωνική βία ως τις πιο συνήθεις σε παιδιά 

μεγαλύτερης ηλικίας (Rivers & Smith, 1994). 

Επισημαίνεται ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν αφορά μόνο τον μαθητή που εκφοβίζει (θύτη) και εκείνον 

που εκφοβίζεται (θύμα), αλλά και όσους είναι παρόντες, μαθητές ή ενήλικες, που δεν θα πρέπει να τον 

ανέχονται αλλά να τον αναφέρουν, καθώς οι άπραγοι παρατηρητές θεωρούνται ως μη αθώοι, επίσης.   

 

Μορφές σχολικού εκφοβισμού 

Ο εκφοβισµός, ο οποίος μπορεί να εκδηλώνεται είτε ως συλλογική είτε ως ατομική έκφραση βίας 

ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται, εμφανίζεται με ποικίλους τύπους. Διακρίνουμε 

τις ακόλουθες μορφές:  

α) Τη σωματική μορφή (physical bullying): γροθιές, χτυπήματα (με όπλα ή αντικείμενα), λακτίσματα, 

σπρωξίματα, τσιμπήματα, κακοποίηση κάθε είδους.  

β) Τη λεκτική μορφή (verbal bullying): προσβολές, πειράγματα, κοροϊδίες, σαρκασμός, ειρωνεία, απειλές, 

παρατσούκλια, ομοφοβικά σχόλια, ρατσιστικά σχόλια, χλευασμοί. Οι δύο αυτές μορφές, σωματική και 

λεκτική, θεωρούνται άμεσοι τύποι εκφοβισμού (Olweus, 1993).  

γ) Την κοινωνική μορφή (social / relational bullying): διάδοση  αρνητικών φημών, καταστροφή 

προσωπικών αντικειμένων, κουτσομπολιά, άσχημες φάρσες, καταστροφή της κοινωνικής υπόληψης ή 

της κοινωνικής αποδοχής κάποιου, κοινωνικός αποκλεισμός μέσω της χειραγώγησης της ομάδας 

ομηλίκων -  ένας έμμεσος τύπος εκφοβισμού, που πλήττει ύπουλα τις διαπροσωπικές σχέσεις του 

θύματος. Ο τύπος αυτός του εκφοβισμού είναι περισσότερο διαδομένος μεταξύ των κοριτσιών (Olweus, 

1994· Bjorkqvist, 1994· Crick & Grotpeter, 1995).  

δ) Τη συναισθηματική / ψυχολογική μορφή (emotional / psychological bullying): σκόπιμη χρήση  λέξεων 

ή πράξεων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν κλίμα φόβου, άγχους και γενικότερα ψυχολογικά 

προβλήματα στο θύμα. Περιλαμβάνει ταπείνωση, απειλές, εκβιασμούς, χειραγώγηση, καταδίωξη.  

ε) Τη σεξουαλική μορφή (sexual bullying / harassment): ανεπιθύμητο άγγιγμα, λεκτική παρενόχληση, 

προσβλητικά μηνύματα, σεξουαλική επίθεση κ.ά. (Linden, 2009∙ Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου, 2010). 

στ) Την ηλεκτρονική μορφή (Cyber bullying): Ο διαδικτυακός εκφοβισμός εμφανίζεται ως παρενόχληση 

ατόμων με τη χρήση της τεχνολογίας μέσω οποιασδήποτε πράξης αυταρχικής, επιθετικής ή 

τρομοκρατικής συμπεριφοράς. Εμφανίζεται σε chatrooms, σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω 

μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο και περιλαμβάνει 

αποστολή ανήθικων μηνυμάτων, αποκλεισμό ατόμων από εφαρμογές συνομιλιών, hacking ενός ξένου 

λογαριασμού, δημοσίευση άσεμνων ή μη κολακευτικών φωτογραφιών, διάδοση προσβλητικών φημών, 

εξαπόλυση ύβρεων ή απειλών, δημιουργία site για διακωμώδηση, ταπείνωση και τρομοκράτηση, 

ηλεκτρονικό ψάρεμα, εκβιασμό, προτροπή σε αυτοκτονίες κ.ά. (Kiriakidis & Kavoura, 2010· Juvonen, & 

Gross, 2008∙ Αρτινοπούλου, 2008).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_harassment
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Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα ένα σημαντικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού έχει υπάρξει 

θύμα επιθετικής παρενόχλησης από συνομήλικους ή και από παιδιά/εφήβους διαφορετικών ηλικιών, 

συμπεριλαμβανομένων σε αυτό το ποσοστό αγόρια και κορίτσια, με τα αγόρια να αναφέρουν σε 

υψηλότερο ποσοστό ότι υπέστησαν εκφοβισμό (bullying) με τη μορφή σωματικής βίας και άσχημων 

χαρακτηρισμών για την εθνικότητα και τη θρησκεία τους, ενώ τα κορίτσια με τη μορφή διάδοσης 

ψεμάτων και φημών ή κοινωνικού αποκλεισμού (HBSC/WHO – ΕΠΙΨΥ, 2018). Το bullying μπορεί να 

συμβεί παντού. Απαντάται σε  αστικές περιοχές, σε ημιαστικές περιοχές και σε αγροτικές περιοχές, με 

τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε αστικές περιοχές (ΥΠΑΙΘ, ΓΓΕΤ, Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, 2014:52). Τα περιστατικά σχολικής βίας εκδηλώνονται με 

μεγαλύτερη συχνότητα κατά τη διάρκεια της εφηβείας, καθώς αυξάνονται στο γυμνάσιο σε σχέση με το 

δημοτικό, αλλά μειώνονται σχετικά στο λύκειο (Fuchs, 2008:87). Τα περισσότερα περιστατικά 

λαμβάνουν χώρα, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, κατά την ώρα του διαλείμματος, στις τουαλέτες, 

κατά την άφιξη και αποχώρηση από το σχολείο και τελευταία μέσα στην τάξη, κάνοντας  προφανές το 

γεγονός ότι η απουσία και έλλειψη επιτήρησης ενηλίκων ευνοούν την εμφάνιση του φαινομένου (Rigby, 

2008). Το φαινόμενο συμβαίνει κατά κύριο λόγο στο χώρο του σχολείου, καθώς εκεί συναθροίζεται 

μεγάλος αριθμός παιδιών για πολλές ώρες και σε τακτική βάση, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν, 

καθώς ενδέχεται να παρουσιαστεί και σε άλλα πλαίσια αλληλεπίδρασης παιδιών, όπως η γειτονιά, το 

φροντιστήριο, η κατασκήνωση, ο αθλητικός σύλλογος (Πρεκατέ, 2008).  

 

2.3. Τα χαρακτηριστικά των θυτών και οι παράγοντες που οδηγούν αυτούς σε αντικοινωνικές 

συμπεριφορές 

2.3.1 Τα χαρακτηριστικά των θυτών  

Τα παιδιά που ασκούν βία επί συμμαθητών τους, επιδεικνύοντας μια αντικοινωνική και αποκλίνουσα 

συμπεριφορά, βρίσκονται σε έναν κυρίαρχο ρόλο είτε εξαιτίας της δύναμής τους είτε ως μέλ η μιας 

πλειοψηφίας (Κaltiala-Heino, Rimpela, Rantanen & Rimpela, 2000). Οι θύτες, γνωστοί και ως bullies, 

παρουσιάζουν μια πιο θετική στάση απέναντι σε βίαιες συμπεριφορές (Olweus, 1994). Χαρακτηρίζονται 

από χαμηλά επίπεδα ηθικής λογικής και υψηλά επίπεδα εγωκεντρικής λογικής. Δεν έχουν ανεπτυγμένη 

ενσυναίσθηση και πράττουν συχνά χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς και αισθήματα τύψεων για τις πράξεις 

τους, μη αναλογιζόμενοι ότι αυτές θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις πάνω στους άλλους (Αρτέμη, 2014). 

Θέλουν να αισθάνονται σκληροί και δυνατοί, είναι παρορμητικοί και προκλητικοί, χαρακτηρίζονται από 

έντονη ανάγκη για εξουσία και κυριαρχία  και πιστεύουν ότι η επίθεση είναι ένας αποδεκτός τρόπος να 

επιτύχουν τους στόχους τους (Olweus, 1993:7, Καραδήμα, 2013). Όταν κακομεταχειρίζονται τους άλλους 

νιώθουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση, βρίσκοντας το bullying διασκεδαστικό. Έχουν κακό έλεγχο θυμού 

και δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά καταστάσεις συγκρούσεων.  Δεν αποδέχονται το διαφορετικό 

και διακρίνονται από έλλειψη κοινωνικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Γαλίτη, 2012). Δεν συμπαθούν 

το θύμα του εκφοβισμού και συχνά τρέφουν συναισθήματα ζήλιας για αυτό. Διαθέτουν ηγετικές 

ικανότητες και νομίζουν ότι το bullying είναι ένας τρόπος να γίνουν δημοφιλείς. Σύμφωνα με έρευνες, οι 

σχολικές τους επιδόσεις είναι κάτω του μέσου όρου, παραβιάζουν συχνά τους σχολικούς κανόνες,  δεν 

δείχνουν ενδιαφέρον και δεν συμπαθούν το σχολείο. (Rigby & Slee, 1993: 89-91 στο Καραδήμα, 2013). 
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Οι θύτες είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο και ως ενήλικες να παρουσιάσουν σε πολύ 

υψηλό ποσοστό αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά (Olweus, 1993).   

 

2.3.2 Οι παράγοντες που οδηγούν τους θύτες σε αντικοινωνικές συμπεριφορές  

Με ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η χειριστικότητα, η παρορμητικότητα, η επιθετικότητα, ο θυμός, η 

άρνηση απέναντι σε όρια και η ροπή/νόρμες, με ροπή στις καταχρήσεις και στην παρανομία, οι θύτες 

παρουσιάζουν γενικότερα σημαντικά αυξημένα προβλήματα συμπεριφοράς (Πανταζόπουλος, 2015). 

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν τους θύτες στην εκδήλωση επιθετικής 

συμπεριφοράς θεωρείται το κακό οικογενειακό τους περιβάλλον. Η οικογένεια αποτελεί τον κύριο 

φορέα κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του ατόμου και εάν η λειτουργία της δεν είναι καλή (σκληρές 

σωφρονιστικές μέθοδοι, σεξουαλική κακοποίηση, έλλειψη φροντίδας, συγκρούσεις γονέων, διαζύγιο, 

λεκτική βία με απειλές, απόρριψη, γελοιοποίηση, συνεχή κριτική, εκμετάλλευση κ.ά.) έχει δυσμενείς 

συνέπειες για τα παιδιά. Τα άτομα που κακοποιούν έχουν τα ίδια αρνητικά βιώματα από την παιδική  

τους ηλικία (Κοντοπούλου, 2007:232), έχοντας υπάρξει θύματα μιας περισσότερο τιμωρητικής, εχθρικής 

και κακής μεταχείρισης στην οικογένεια σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους (Schwartz, 

Dodge, Pettit, and Bates, 1997). Συχνά οι γονείς αναπαραγάγουν πρότυπα συμπεριφορών κακοποίησης 

μέσα από τη δική τους προσωπική ιστορία,  όπου ενυπήρχαν πρακτικές αρνητικής γονεϊκής 

στάσης/φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας.  

Ο τρόπος αντιμετώπισης της βίας από τους σημαντικούς για τα παιδιά και τους εφήβους ενήλικες όπ ως 

είναι οι γονείς, αλλά και το κλίμα του σχολείου, το επίπεδο ανοχής στη διαφορετικότητα σε αυτό και οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών είναι παράγοντες καθοριστικής σημασίας. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και 

η ανεπάρκεια ενημέρωσης για την αντιμετώπιση επιθετικών συμπεριφορών παίζουν σημαντικό ρόλο για 

τη διαχείριση αυτών (Γαλίτη, 2012). 

Η προβολή/απεικόνιση της βίας στα μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) / Διαδίκτυο και η έκθεση των παιδιών σε 

αυτή είναι ακόμα ένας παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης 

διέγερσης και επιθετικής συμπεριφοράς από μέρους τους σε μια ποικιλία μορφών, καθώς και στην 

απευαισθητοποίησή τους απέναντι στη βία με παράλληλη μείωση της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς 

(The Αmerican Academy of Pediatrics’ Policy Statement on Media Violence (2009). Τα αυξημένα 

προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, επίσης, όπως είναι οι οικονομικές ανισότητες, η φτώχεια και η 

ανεργία, οι απρόσωπες σχέσεις γειτονίας, η κρίση αξιών, η άνοδος της εγκληματικότητας και του 

κοινωνικού ρατσισμού, το έλλειμμα φυσικού και ζωτικού χώρου κ.ά. συγκαταλέγονται στους παράγοντες 

που δυνητικά συμβάλλουν στην άσκηση βίας, καθώς ο έφηβος μπορεί να βιώσει την κοινωνία ως ένα 

ολόκληρο σύστημα πιέσεων που θα του προκαλέσουν εξέγερση (Αντζουλή & Ηλιοπούλου, 2025).  

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, αλλά  

και της βίας γενικότερα είναι σύνθετο και στην εκδήλωσή του εμπλέκει μια σειρά παράγοντες, που 

ξεκινάνε από τα ατομικά χαρακτηριστικά και το οικογενειακό περιβάλλον και φτάνουν μέχρι τη βία που 

προκαλούν οι κοινωνικές ανισότητες,  ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, αλλά και η προβολή βίαιων 

συμπεριφορών από το Διαδίκτυο και τα ΜΜΕ.  
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2.4 Τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού. Οι συνέπειες του bullying για τα παιδιά-θύματα. 

2.4.1 Ποια παιδιά γίνονται συνήθως θύματα (victims) του bullying; Χαρακτηριστικά των παιδιών 

θυμάτων 

Στόχος του bullying γίνεται το διαφορετικό, για παράδειγμα το χρώμα του δέρματος, η εθνικότητα, το 

φύλο, διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά (κοντό ύψος, αυξημένο βάρος  κ.ά.), η σχολική επίδοση, η 

κοινωνική συστολή κ.ά. Θύματα συνήθως σχολικού εκφοβισμού γίνονται τα παιδιά που είναι εσωστρεφή 

και ντροπαλά, ευαίσθητα και φυσικά αδύναμα, με προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες (αυτισμό, 

προβλήματα λόγου κ.ά.), με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και πολύ υψηλές σχολικές επιδόσεις, με 

θηλυπρεπή χαρακτηριστικά, εύσωμα ή μικροκαμωμένα, με προβλήματα εμφάνισης και επικοινωνίας, 

παιδιά οικονομικών μεταναστών ή μειονοτικών ομάδων, π.χ. τσιγγανόπουλα (Roma) (Rigby, 2008), 

καθώς και αυτά που έχουν υπερπροστατευτικούς γονείς (Cowie, Boulton  &  Smith, 1992· Galith, 2012).  

Μελέτες έδειξαν ότι τα τυπικά θύματα ήταν πιο μοναχικά και ανασφαλή από τους άλλους μαθητές, με 

ελλιπείς δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων και είχαν λιγότερους φίλους  (Olweus, 

1994∙ Ασηµακόπουλος, Χατζηπέµος, Σουµάκη, ∆ιαρεµέ, Γιαννακοπούλου, & Τσιάντης, 2008). Αυτός ο 

συνήθης τύπος του θύματος είναι ο παθητικός ή υποτακτικός και χαρακτηρίζεται από μια αγχώδη ή 

υποτακτική αντίδραση, σε συνδυασμό με μια φυσική (σωματική ή ψυχολογική) αδυναμία (Olweus, 

1994). Η αδυναμία αυτή άσκησης διεκδικητικού τύπου συμπεριφοράς και η τάση να ακολουθούν όρους 

και εντολές τρίτων καθιστά τα άτομα αυτά στόχους θυματοποίησης (Schwartz, Dodge, & Coie, 1993). 

Επίσης, εμφανίζονται να έχουν, εκτός από συναισθηματικές δυσκολίες και  αδυναμία επίλ υσης 

προβλημάτων, χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυξημένα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης 

(Craig, 1998· Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen & Rimpelä, 2000), ενώ συχνά αισθάνονται ότι «δεν είναι 

κανένας στο πλάι τους» (Macklem, 2010). Σύμφωνα  με  έρευνα  των Cullingford  και Brown (1995), ένα  

μεγάλο μέρος  των θυμάτων σχολικού εκφοβισμού εμφάνιζε κάποιο  χαρακτηριστικό, το οποίο δεν  ήταν 

απαραίτητα  έντονο,  αλλά  ικανό,  ώστε  να  τους  διαφοροποιεί  από  το σύνολο  των  μαθητών  και  να  

τους  απομακρύνει  από  τα  αποδεκτά κοινωνικά  πρότυπα  της  ομάδας  των  ομότιμων (Cullingford & 

Brown, 1995).  

2.4.2 Οι συνέπειες του bullying για τα παιδιά - θύματα 

Τo Bullying έχει πολλαπλές βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες στην υγεία 

και στη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των θυμάτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Β. Αρτινοπούλου 

«γνωρίζουμε πια ότι για τους δράστες, με βάση τις μακροχρόνιες έρευνες που έχουν γίνει, υπάρχει 

συνέχεια της επιθετικότητάς τους στο χρόνο, ενώ τα θύματα υποφέρουν από μακρόχρονες συνέπειες 

της θυματοποίησής τους» (Αρτινοπούλου, 2001:164). Οι πολύ σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις για τα 

παιδιά θύματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία από μέρους  τους συναισθημάτων ανασφάλειας, φόβου, 

θυμού, ταπείνωσης, ντροπής και ενοχής, καθώς θεωρούν ότι ευθύνονται τα ίδια για όσα τους 

συμβαίνουν, μειωμένη αυτοεικόνα, αδυναμία αντιπαράθεσης και παθητικότητα υπεράσπισης του 

εαυτού τους, απόσυρση από τις καθημερινές ασχολίες και υποχρεώσεις, αποκλεισμό από 

δραστηριότητες και κοινωνική απομόνωση, μαθησιακές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα απότομη 
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πτώση της επίδοσής τους στα μαθήματα, ασυνέπεια στις υποχρεώσεις τους, έντονη αφηρημάδα, 

αποφυγή διαλόγου με τους γονείς για θέματα σχολείου και ανάπτυξη χαρακτηριστικών συμπτωμάτων 

σχολικής φοβίας (Olweus, 2007∙ Γιοβαζολιάς, 2008), Επίσης, τα παιδιά - θύματα εμφανίζουν διάφορες 

διαταραχές συμπεριφοράς (επιθετική συμπεριφορά, επιθυμία για εκδίκηση κ.ά.), εσωστρέφεια, 

μελαγχολία, κατάθλιψη, κρίσεις άγχους ή πανικού, γενικότερα ψυχοσωματικά προβλήματα 

(πονοκέφαλοι, κοιλιακά άλγη, ενούρηση, διαταραχές ύπνου) μέχρι και τάσεις αυτοκτονικού ιδεασμού 

(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2010).  

2.5. Πως μπορεί ένας γονιός ή ένας εκπαιδευτικός να αντιληφθεί ότι ένα παιδί είναι θύμα bullying;  

Ένας γονιός ή ένας εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για να μπορεί να 

αντιλαμβάνεται πότε το παιδί έχει πέσει θύμα bullying. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί είναι συχνά 

νευριασμένο, λυπημένο, απομονωμένο, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ιδιαίτερα ευαίσθητο σε 

οποιουδήποτε είδους κριτική και  συναισθηματικά ασταθές. Κάνει συχνά παράπονα ότι αντιμετωπίζει  

ψυχοσωματικά προβλήματα και υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή του. Έχει μειωμένη ικανότητα 

συγκέντρωσης και αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μνήμη και στη μάθηση. Προσπαθεί να βρίσκει 

δικαιολογίες, δείχνει άρνηση για να πάει στο σχολείο και μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα σχολικής 

φοβίας. Αλλάζει διαδρομή πηγαίνοντας στο σχολείο και γενικά φοβάται να περπατήσει μόνος του μέχρι 

να φτάσει σε αυτό, γι` αυτό ζητά επίμονα από τους γονείς να το συνοδεύουν εκείνοι.  Ως εκ τούτου, κάνει 

συχνές απουσίες και παρουσιάζει αρνητική σχολική επίδοση (Καραγιάννη, 2015). Συχνά επιστρέφει 

πληγωμένο ή τραυματισμένο από κάποιο άλλο παιδί, φέροντας ανεξήγητες μελανιές και χτυπήματα. 

Τρομάζει και φέρεται αμήχανα όταν λαμβάνει μήνυμα στο κινητό ή στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. 

Πολλές φορές αναφέρει ότι τα προσωπικά του αντικείμενα χάνονται, καταστρέφονται ή γίνονται 

αντικείμενα κλοπής. Χάνει συνέχεια το κολατσιό του και πολλές φορές επιστρέφει στο σπίτι πεινασμένο. 

Κλαίει πριν κοιμηθεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει εφιάλτες, ενώ μπορεί να αρχίσει να τραυλίζει. 

Εάν ερωτηθεί, δίνει απίθανες εξηγήσεις για όλα τα παραπάνω.  

2.6 Ενέργειες των γονιών του παιδιού-θύματος και του παιδιού θύτη 

2.6.1 Ενέργειες των γονιών του παιδιού θύματος 

Οι γονείς είναι ορθό να είναι ενήμεροι για τις δραστηριότητες των παιδιών τους εντός και εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος και εάν αντιληφθούν ότι κάτι συμβαίνει στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να 

επιληφθούν άμεσα, προβαίνοντας σε κάποιες βασικές ενέργειες. Ο γονιός του παιδιού – θύματος 

παρατηρεί εάν το παιδί του φέρει σημάδια κακοποίησης από άλλα παιδιά και εάν διαπιστώσει ότι 

συμβαίνει κάτι τέτοιο, ζητάει από αυτό να σπάσει τη σιωπή του και να του εκμυστηρευτεί τα 

συναισθήματα και τις ανάγκες του, δείχνοντας κατανόηση και προσπαθώντας να καλλιεργήσει μια ζεστή 

και φιλική σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης μαζί του. Σε κάθε περίπτωση επιδιώκει το διάλογο με  το 

παιδί, ενθαρρύνοντάς το να μοιραστεί τις όποιες ανησυχίες του μαζί του και το ακούει με προσοχή, 

επιδιώκοντας ή αποκαθιστώντας την επικοινωνία με αυτό. Καθησυχάζει το παιδί ότι δε φταίει εάν του 

επιτέθηκαν και προσπαθεί να το απενοχοποιήσει διαβεβαιώνοντάς το ότι δεν είναι δικό του λάθος, ενώ 

παράλληλα το συμβουλεύει να φεύγει μακριά από τους εκφοβιστές του. Επαινεί και ενθαρρύνει το παιδί, 

το προτρέπει να κάνει νέες φιλίες και προσπαθεί να τονώσει την αυτοπεποίθησή του. Δεν υποβαθμίζει 

τη σημασία του προβλήματος και δεν υποτιμά τις συνέπειες του εκφοβισμού, πιστεύοντας πιθανώς ότι 
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αυτός είναι μέσον σκληραγώγησης του παιδιού του μελλοντικά στην κοινωνία. Προσπαθεί να του 

παράσχει συνεχή υποστήριξη και να το κάνει να νιώσει ασφαλές. Επικοινωνεί αμέσως με τους/τις 

εκπαιδευτικούς, τον/την Διευθυντή-ντρια του σχολείου ή και την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Απαιτεί από το σχολείο να ενημερώσει τους γονείς του παιδιού - εκφοβιστή και να επιληφθούν του 

θέματος. Ο γονιός του παιδιού – θύματος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το σχολείο, ώστε να 

βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν επαναλήψεις των περιστατικών εκφοβισμού σε βάρος του παιδιού του. 

Μεριμνά για τη ψυχοσωματική υγεία του παιδιού και εάν τα ανησυχητικά συμπτώματα που εμφανίζει 

επιμένουν, επισκέπτεται έναν ειδικό ψυχικής υγείας για παιδιά ή άλλες υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης 

για πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Εάν υπάρχει τραυματισμός του παιδιού, ενημερώνει την αστυνομία και 

το γνωστοποιεί στο σχολείο. Ενδέχεται ο γονιός του παιδιού-θύματος να αιτηθεί την μετεγγραφή του 

παιδιού του σε άλλο τμήμα ή άλλο πιο ασφαλές σχολικό περιβάλλον σε ακραία περίπτωση.  

 2.6.2 Ενέργειες των γονιών του παιδιού – θύτη 

Οι γονείς οφείλουν να δράσουν έντονα και ακαριαία σε περίπτωση σχολικού εκφοβισμού, είτε τα παιδιά 

τους είναι θύματα είτε  θύτες. Ο γονιός του παιδιού – θύτη θα πρέπει κι αυτός να προβεί άμεσα σε 

ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπίσει  αποτελεσματικά την αντικοινωνική συμπεριφορά του παιδιού 

του. Αποτρέπει αμέσως το παιδί μόλις παρατηρήσει την επιθετική του στάση απέναντι σε άλλα παιδιά ή 

ενημερωθεί γι` αυτή στη συνέχισή της, εξηγεί στο παιδί πως η συμπεριφορά του δεν είναι κοινωνικά 

αποδεκτή και ότι έχει βαριές επιπτώσεις στα άλλα παιδιά. Επιβάλλει στο παιδί τις κατάλληλες κυρώσεις 

και θέτει σταθερά όρια στις μη αποδεκτές συμπεριφορές (Olweus & Limber, 2007), αλλά δεν το χτυπάει, 

δεν το ταπεινώνει και δεν το εξευτελίζει, ως τιμωρία για την επιθετική του συμπεριφορά, διότι του 

διδάσκει ακριβώς αυτό που θέλει να σταματήσει, δηλαδή τη βία. Αναμφισβήτητα, η άσκηση κάθε 

μορφής βίας σε βάρος των ανηλίκων ως μέσον και πρακτική διαπαιδαγώγησης εμπεριέχει έναν έντονο 

αρνητικό και απαξιωτικό χαρακτήρα και αποτελεί κακοποίηση (Αρτινοπούλου, 2010). Ας προτιμήσει την 

αφαίρεση προνομίων ως τιμωρία. Συχνά, τα παιδιά που φοβερίζουν το κάνουν επειδή αισθάνονται να 

είναι τα ίδια θύματα βίας, είτε στο σπίτι τους είτε από τους συνομηλίκους τους. Όταν ένα παιδί δεν 

απειλείται με σκληρή πειθαρχία, είναι λιγότερο πιθανό να γίνει ένα νταής. Παράλληλα ο γονιός επαινεί, 

επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει το παιδί κάθε φορά που επιδεικνύει συνεργατικές και φιλικές 

συμπεριφορές προς άλλα παιδιά. Είναι σημαντικό να διδάξει στο παιδί καλές πρακτικές, για το πώς να 

φέρεται με ευγένεια στους άλλους και το βοηθάει να αποκτήσει σταδιακά ενσυναίσθηση. Αναζητά 

παροχή βοήθειας και εξατομικευμένης αξιολόγησης του παιδιού-θύτη από μία διεπιστημονική ομάδα 

με εξειδίκευση σε θέματα ψυχικής υγείας, που θα τον βοηθήσει να αποβάλλει την εκφοβιστική  

συμπεριφορά και να υιοθετήσει μία κοινωνικά αποδεκτή.  Είναι καλό για τα παιδιά που εκφοβίζουν να 

μιλήσουν για τα συναισθηματικά τους ζητήματα, προκειμένου να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη. 

Ελέγχει συχνά το παιδί του για να βεβαιωθεί ότι δεν έχει πλέον επιθετικές συμπεριφορές. Φροντίζει  να 

βρει  σε αυτό μια δημιουργική και φυσική διέξοδο στα σπορ για να διοχετεύσει εκεί την 

υπερδραστηριότητα και την επιθετικότητά του. Γενικότερα, ο ρόλος της οικογένειας μπορεί να 

λειτουργήσει προληπτικά (έγκαιρη πρόβλεψη) αλλά και παρεμβατικά στην καταπολέμηση του 

φαινομένου, όταν βρίσκεται κοντά στο παιδί (Πανταζόπουλος. 2015). Είναι καθοριστικής σημασίας οι 

ενήλικες να παρέχουν την αναγκαία για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών παρουσία, συμμετοχή, 

υποστήριξη και διαπαιδαγώγηση στη ζωή τους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που συνιστούν 

κακοποίηση ή σοβαρή παραμέλησή τους (Μόσχος, 2010). 
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2.7 Τι θα μπορεί να κάνει το παιδί – θύμα για να αντιμετωπίσει τον εκφοβισμό; Συμβουλές ενός γονιού 

ή εκπαιδευτικού προς το παιδί θύμα. 

Τόσο ένας γονιός όσο και ένας εκπαιδευτικός είναι πρόσωπα που το παιδί-θύμα θα μπορούσε να 

εμπιστευθεί και να μιλήσει. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι εξίσου σημαντικός, καθώς τα περισσότερα 

περιστατικά bullying συμβαίνουν στον χώρο του σχολείου, που πρέπει να εφαρμόζει πολιτική μηδενικής 

ανοχής για τον εκφοβισμό. Έχει κι εκείνος την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών/-

τριών, γι` αυτό θα πρέπει να παρατηρεί με προσοχή και να μην περιμένει απλά μια καταγγελία.  

Τι θα μπορούσε να κάνει ένα παιδί για να αντιμετωπίσει το bullying, εάν έπεφτε θύμα του; Ποιες 

συμβουλές θα μπορούσε να δώσει ένας γονιός ή εκπαιδευτικός σε αυτό, σε  μια συζήτηση ιδιαιτέρως με 

το παιδί, που θα το καθησύχαζε, θα το βοηθούσε να νιώσει ασφαλές και θα το ενημέρωνε επάνω στο 

θέμα αναφορικά με τα πρέπει και τα μη (dos και don’ts). Οι συμβουλές που θα μπορούσαν να δοθούν 

στο παιδί – θύμα θα ήταν: 

• Μη συχνάζεις στα μέρη όπου ένας νταής μπορεί να σε στοχοποιήσει, είτε είναι φυσικές 

τοποθεσίες είτε είναι στο διαδίκτυο.  

• Μην εμπλέκεσαι σε πάλη με ένα νταή και μην προσπαθείς να ανταποδώσεις.  

• Μην απαντάς στις κοροϊδίες και μη μπαίνεις σε κανένα διάλογο.  

• Μην αγνοήσεις το bullying και γράψε τι αισθάνεσαι.  

• Μην το κρατάς μυστικό. Μίλα στους γονείς και στους δασκάλους σου ή και σε κάποιο/α φίλο/η 

σου για τα περιστατικά βίας που βίωσες ή βιώνεις για να σε βοηθήσουν.  

• Η απομόνωση δεν είναι η λύση. Γίνε μέλος μιας ομάδας. Έτσι θα κάνεις νέους φίλους και θα έχεις 

περισσότερη υποστήριξη.  

• Μοιράσου την εμπειρία σου. Και άλλα παιδιά μπορεί να έχουν ενοχληθεί από τη συμπεριφορά 

εκφοβισμού. 

• Μη θεωρήσεις ότι αξίζεις να επιλέγεσαι για θύμα και να μη πιστεύεις τις προσβολές για το άτομό 

σου. Πίστεψε στον εαυτό σου. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι εσύ για κάτι άσχημο που έκανε κάποιος 

άλλος. . 

• Μη σβήσεις ένα απειλητικό sms ή e-mail που σου έστειλαν. Κράτησέ το και θα χρειαστεί ως 

απόδειξη.  

 

3. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Παρεμβάσεις της σχολικής κοινότητας για τον εκφοβισμό 

Τo σχολείο μπορεί να γίνει ένα πεδίο διαλόγου και διαχείρισης της βίας, αρκεί να βασίζεται στη δόμηση 

καλών σχέσεων «οικογενειακο – κοινωνικού περιβάλλοντος» και «σχολικού περιβάλλοντος» 

(οικοσυστημική προσέγγιση), με πρακτικές διαλόγου και στόχους που έχουν συμφωνηθεί από όλη τη 

σχολική κοινότητα. Απαιτείται οργανωμένη και σοβαρή αντιμετώπιση με μέτρα πρωτίστως προληπτικά, 

αλλά και κατασταλτικά, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο ολόκληρης της σχολικής μονάδας. Το 

σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να είναι ένα σχολείο υποστηρικτικό, δημιουργικό και δημοκρατικό. Θα 

πρέπει να υιοθετεί πρακτικές σχολικής ένταξης και ενσωμάτωσης, καταπολέμησης του αποκλεισμού  και 

των διακρίσεων. Θα πρέπει αναμφίβολα να διαπνέεται από τις αρχές της συνεργασίας, του 
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αλληλοσεβασμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της αποδοχής της 

διαφορετικότητας – ένα σχολείο που η αρμονική συνύπαρξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας  θα είναι η πρωταρχική του επιδίωξη. 

Για τη μείωση της παραβατικότητας και την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού μια 

σχολική μονάδα συνεργάζεται με: 

• τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής της σχολικής μονάδας (Β/θμια Εκπ/ση – ΦΕΚ 4183 / 28-9-2020), 

• τα υπεύθυνα στελέχη εκπαίδευσης, επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, ως είναι οι 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(Π.Ε.Κ.Ε.Σ - Ν. 4547/20180),  

• τον/την Προϊστάμενο/-η της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, 

• Το Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της οικείας Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν. 4547/2018 – ΦΕΚ 102/Α/12 – 06 – 2018), 

πρώην Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), 

• την Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), εάν 

διατίθεται στη μονάδα, 

• τον/την Υπεύθυνο/-η Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, 

• τις Κοινωνικές δομές του οικείου Δήμου (Κέντρα Πρόληψης), που είναι στελεχωμένες με 

εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε θέματα ψυχικής υγείας και συνδράμουν επικουρικά, 

• τις Αστυνομικές ή Εισαγγελικές Αρχές κατά περίπτωση, εάν απαιτηθεί,  

• διάφορους επιστημονικούς φορείς, εγκεκριμένους από το Υπουργείο Παιδείας (Υ.ΠΑΙ.Θ.), όπως 

για παράδειγμα με το Συνήγορο του Παιδιού, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού, την Β΄ Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Αγία 

Σοφία, το Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ κ.ά.   

 

Ενέργειες μιας σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού  

Για τη δραστική μείωση και τη σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού μια 

σχολική μονάδα θα πρέπει να προβεί στην υιοθέτηση κάποιων αναγκαίων μέτρων, στην ανάληψη 

δραστηριοτήτων και στην άσκηση καινοτόμων πρακτικών παρέμβασης (Ανδριτσοπούλου, 2019). Οι 

ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: 

α) Τη  σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της σχολικής μονάδας για όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας σχετικά με τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, προκειμένου να 

διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός, που αποτελεί το «Σύνταγμα» της 

κάθε σχολικής μονάδας, προϋποθέτει την ύπαρξη δημοκρατικού διαλόγου και συναίνεσης ανάμεσα στα 

εμπλεκόμενα μέλη της και συμβάλλει στη διαμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης της μαθητικής ζωής. Σε 

επίπεδο τάξης η σύνταξη σταθερών κανόνων με τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών, ώστε να νιώθουν 

συνυπεύθυνοι για την τήρησή τους και η ανάρτηση των κανόνων αυτών στη συνέχεια, συμβάλλει στη 
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διαμόρφωση ενός κατάλληλου παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, όπου η επικοινωνία των μελών 

θα στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, αποδοχή και αναγνώριση.  

β) Τη σύνταξη Διακήρυξης του σχολείου κατά της βίας και την ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα του 

Σχολείου (Βούγιας, 2019).  

γ) Τη συνεργασία της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών του σχολείου με τα 15μελή μαθητικά 

συμβούλια (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και με τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε 

τακτικές συναντήσεις για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και από κοινού διευθέτηση περιστατικών 

ενδοσχολικής βίας. Η σύσταση και η καλή λειτουργία της σχολικής επιτροπής μπορεί να  συμβάλλει 

ουσιαστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.  

δ) Τη συχνή επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς των μαθητών/-τριών με σκοπό  να τους 

ευαισθητοποιεί και να τους κατευθύνει, ώστε να υποστηρίζουν τα παιδιά τους με το σωστό τρόπο  

ε) Την εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τα οποία 

προσφέρονται και ως διαθεματικές δραστηριότητες, με στόχο τη βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής 

ενδυνάμωσης, αλλά και την προάσπιση της σωματικής υγείας των μαθητών/-τριών. Παράλληλα, μέσω 

των προγραμμάτων αυτών επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

τους και  γενικότερα η αναβάθμιση της σχολικής ζωής.  

στ) Τη δημιουργία και αποστολή σχετικού ενημερωτικού υλικού σε μαθητές/-τριες και γονείς για την 

πληρέστερη πληροφόρησή τους. 

ζ) Τον προσανατολισμό του σχολείου στις αρχές,  τις αξίες και τις πρακτικές της αειφορίας. Το αειφόρο 

σχολείο, πέρα από τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, ενσωματώνει ολιστικές προσεγγίσεις, 

εστιάζει σε συμμετοχικές μαθησιακές πρακτικές που προάγουν τις δεξιότητες και ικανότητες των 

μαθητών για κριτική σκέψη, αναστοχασμό, διαπολιτισμική κατανόηση, ενσυναίσθηση και  συμμετοχική 

δημοκρατία, δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση σχολείου-οικογένειας-κοινωνίας κ.ά. (Καλαϊτζίδης, 

2016), 

η) Τη δημιουργία ενός δικτύου για τη σχολική διαμεσολάβηση μεταξύ των μαθητών, με εθελοντές 

μαθητές, ως "παρατηρητές - ειρηνοποιοί" (peer supporters), που θα διδαχθούν τεχνικές 

διαπραγμάτευσης, ήπιας διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς,  συνεργατικής ειρηνικής επίλυσης 

συγκρούσεων και ενδυνάμωσης των εμπλεκομένων σε σχολική σύγκρουση μαθητών, σε συνεργασία με 

την Ομάδα Υπεύθυνων Εκπαιδευτικών / Συμβούλων Σχολικής Ζωής για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

φαινομένων σχολικής βίας (Αρτινοπούλου, 2010).  

θ) Τη διοργάνωση και υλοποίηση ενδοϋπηρεσιακών επιμορφώσεων (inservice training) / σεμιναρίων / 

βιωματικών εργαστηρίων / συνεδρίων για εκπαιδευτικούς από εξειδικευμένους επιστήμονες, στελέχη 

εκπαίδευσης, Φορείς κ.λπ. σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό και το ρατσισμό, τη διαχείριση 

συγκρούσεων-κρίσεων, την επιβολή ορίων, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, ενσυναίσθησης, 

δεξιοτήτων ζωής γενικότερα κ.ά. 

ι) Τη διοργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων, επιμορφωτικών ημερίδων / σεμιναρίων 

για τους γονείς σε απογευματινές ώρες για συμβουλευτική καθοδήγηση και συζήτηση επάνω σε 
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διάφορα θέματα, αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση του γονεϊκού τους ρόλου (ενδοσχολική βία, 

ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική αγωγή των παιδιών, χρήση ασφαλούς διαδικτύου, αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου των παιδιών, σχέσεις σχολείου-οικογένειας, ενίσχυση της θετικής αυτοεικόνας των 

παιδιών   κ.ά.).  

κ) Τη δημιουργία Σχολής Γονέων, που θα μπορούσε να γίνει και σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων 

και Κηδεμόνων άλλων σχολείων της περιοχής (ομάδα σχολείων).  

λ) Την αυξημένη επίβλεψη των χώρων του σχολείου και την ενίσχυση μέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντα χώρου, για αποφυγή φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς (Βούγιας, 2019).  

μ) Την έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση της σχολικής πειθαρχίας και όχι μόνο στην οργανωτική της 

μορφή. Αν και προβλέπονται μέτρα παιδαγωγικού           ελέγχου για τους θύτες από την κείμενη 

νομοθεσία, καλό είναι να αποφεύγεται η  εγκαθίδρυση ενός ποινικοπειθαρχικού προτύπου, αλλά να 

επιχειρείται η ενδυνάμωση του παιδαγωγικού έναντι του κατασταλτικού περιεχομένου του σχολείου. 

(Τσίγκανου, Δασκαλάκη, Τσαμπαρλή, 2004). 

ν) Τη δημιουργία φιλικού και υποστηρικτικού παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη μέσα από την εφαρμογή 

της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της κατάλληλης 

διάταξης των θρανίων και της ανάπτυξης θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Η 

δημιουργία κλίματος συνεργασίας και δημοκρατικού διαλόγου ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 

είναι πολύ σημαντική. 

ξ) Τη διεξαγωγή συνεχών συζητήσεων μέσα στις τάξεις από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα 

δικαιώματα των μαθητών/-τριών, τις υποχρεώσεις τους, τις σχέσεις τους, την έκφραση συναισθημάτων 

και αναγκών τους, την ανεύρεση ειρηνικών λύσεων σε προβλήματά τους, τη διατύπωση προτάσεων για 

αλλαγές στο σχολείο, την ανάδειξη της σημασίας της αλληλεγγύης κ.ά., με έμφαση  στο γόνιμο διάλογο, 

στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης και στην ενεργητική ακρόαση αντί του πειθαρχικού συστήματος 

τιμωριών.  

ο) Τη διεξαγωγή σχολικών δραστηριοτήτων με ομαδοσυνεργατική προσέγγιση προς ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των  μαθητών/-τριών για το σχολικό εκφοβισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίηση, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ά., όπως:  

• Εικαστικές δημιουργίες (αφίσα, πανό, καρτεπικόλληση, φωτογραφία, κολάζ κ.ά.).  

• Δημιουργία εφημερίδας ή περιοδικού - Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου (π.χ. ψηφιακή 

αφίσα, κόμικ). 

• Παραγωγή βίντεο από τους ίδιους τους μαθητές/-τριες με σχετική θεματική. 

• Διοργάνωση θεατρικής παράστασης ή μουσικού δρώμενου.  

• Χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων: Δραματοποίηση κειμένων για τη βία, διαδραστικές ασκήσεις, 

προσομοίωση περιστατικών, παιχνίδια ρόλων κ.ά.  

• Προβολή κινηματογραφικών έργων, ταινιών μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, βίντεο.  

• Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.  
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• Δημιουργία, διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίου έρευνας στους μαθητές (αναφορικά 

με την ύπαρξη σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο, έκφραση απόψεων και προτάσεων για το 

σχολικό περιβάλλον).  

 

Οι δραστηριότητες αυτές θα συμβάλλουν στην προαγωγή της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων και μαθητών στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης του 

κοινωνικού φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Η εμπλοκή των μαθητών στις δραστηριότητες θα 

πρέπει να γίνεται με βάση τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των παιδιών. 

π) Τη δημιουργία, διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίου έρευνας στους μαθητές (αναφορικά με 

την ύπαρξη σχολικού εκφοβισμού και γενικότερα για την  έκφραση απόψεων  και προτάσεων για το 

σχολικό περιβάλλον. 

ρ) Τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης με βιβλία συναφούς περιεχομένου για αξιοποίηση της 

φιλαναγνωσίας, σε συνεννόηση με τη Σχολική Επιτροπή του οικείου Δήμου, με στόχο τον ενστερνισμό 

ηθικών αξιών εκ μέρους των μαθητών/-τριών και την προαγωγή της συναισθηματικής τους ανάπτυξης, 

ώστε να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους.  

 

4. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι τα συστηματικά προγράμματα, οι αξιόπιστες δράσεις και οι καλές 

πρακτικές θα βοηθήσουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της 

θυματοποίησης, αναφορικά με τη συχνότητα, την εμφάνιση, την ένταση και τη διάρκεια του φαινομένου 

(Ανδριτσοπούλου, 2019). Θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση των 

μαθητών/-τριών που δέχονται βία, ώστε να μπορούν να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά τους και να 

αναζητήσουν βοήθεια, στην απόκτηση αυτονομίας από τα παιδιά αυτά ώστε να διαχειρίζονται 

διαπροσωπικές συγκρούσεις και να είναι ικανά να επιλύουν σχετικά θέματα, καθώς και στην απόκτηση 

από μέρους τους πολύτιμων δεξιοτήτων ζωής. Παράλληλα, θα συμβάλλουν στη γνωστοποίηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους μαθητές/-τριες, ως δομικών συστατικών μιας δημοκρατικής κοινωνίας, 

στην υιοθέτηση από πλευράς τους μιας αμερόληπτης και αλτρουιστικής συμπεριφοράς απέναντι σε 

όλους, στην ανθρωπιστική τους καλλιέργεια, στην απόκτηση ενσυναίσθησης, θετικής ιδέας και 

σεβασμού προς τους άλλους, στην αλλαγή αντιλήψεων και στάσεων σε γνωστικό – συναισθηματικό - 

συμπεριφοριστικό επίπεδο, στην προώθηση της αλληλεγγύης, της ανοχής και της διαλλακτικότητας και 

στην ευαισθητοποίησή τους σε καίρια ζητήματα που άπτονται  της ποιότητας ζωής τους. Θα προωθήσουν 

την επανένταξη των μαθητών/-τριών που άσκησαν βία στο σχολικό περιβάλλον, με επίγνωση της 

συμπεριφοράς τους και θα περιορίσουν δραστικά την παιδική παραβατικότητα. Θα συνεισφέρουν στην 

ποιοτική επικοινωνία και συνεργασία της σχολικής κοινότητας, στην υιοθέτηση πρακτικών σχολικής 

ένταξης και ενσωμάτωσης όλων των μαθητών/-τριών, ανεξαρτήτως κοινωνικών, πολιτισμικών και 

θρησκευτικών διαφορών, καθώς επίσης και  εκείνων με ειδικές ανάγκες. Θα παίξουν σημαντικό ρόλο 

στην  καταπολέμηση του ρατσισμού, του αποκλεισμού και των διακρίσεων με σεβασμό στα δικαιώματα 
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του παιδιού & στην αποδοχή της διαφορετικότητας, Τέλος θα συμβάλλουν στην απόκτηση 

διαπολιτισμικής συνείδησης και στη συνειδητοποίηση ότι  όλοι είμαστε μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας 

με κοινά προβλήματα. Η διαχείριση φαινομένων σχολικής βίας είναι μια πολυεπίπεδη θεσμική 

διαδικασία. Η επιτυχία των μέτρων εξαρτάται από την οργάνωση, το βαθμό εμπλοκής της σχολικής 

κοινότητας και από τη βιωσιμότητα των μέτρων αυτών.  

 

5. Προτάσεις 

Για τη μείωση των περιστατικών του σχολικού εκφοβισμού και  τον περιορισμό του φαινομένου, με 

στόχο τη σταδιακή εξάλειψή του, θα συνέβαλε σημαντικά η υλοποίηση των παρακάτω προτάσεων:  

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στις εκπαιδευτικές κοινότητες για τη δημιουργία 

θετικής σχολικής ατμόσφαιρας και την ενίσχυση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

των μαθητών, με έμφαση στη σημασία των σχέσεων φιλίας, ανταλλαγής καλών πρακτικών και 

προώθησης συμμετοχικών και συνεργατικών προσεγγίσεων με τα παιδιά, τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς. Θέσπιση σαφών κανόνων κατά του σχολικού εκφοβισμού.  

• Εμπλουτισμός της ύλης των σχολικών εγχειριδίων με διδακτικές ενότητες σχετικές με τα δικαιώματα, 

τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις κοινωνικές σχέσεις.  

• Τοποθέτηση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία / στήριξη των σχολικών μονάδων 

με ΕΔΕΑΥ. 

• Δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε σχολεία ίδιας βαθμίδας για διεξαγωγή διαλόγου και 

διοργάνωση κοινής εβδομάδας δράσεων (ως ομάδα σχολείων) με σχετική θεματική και κοινή 

παρουσίαση δραστηριοτήτων κατά της σχολικής βίας, με στόχο τη διάχυση και την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων στην κοινότητα. 

• Κατάλληλη εκπαίδευση και ουσιαστική συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

διαχείρισης κρίσεων, πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού (Χριστακοπούλου & 

Αλεξανδρόπουλος, 2019). 

• Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων στα πλαίσια της τάξης (παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις).  

• Πραγματοποίηση έγκυρων ερευνών που θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας  

(Διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές). 

• Δημιουργία / ανανέωση / αποστολή / διανομή ενημερωτικού ψηφιακού υλικού από το Υπουργείο 

Παιδείας (Υ.ΠΑΙ.Θ.) προσαρμοσμένο για όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης.  

• Συνεργασία σχολείου και οικογένειας για αποτελεσματική αντιμετώπιση της σχολικής βίας & 

ενημέρωση των γονιών σε θέματα δημοκρατίας και ανοχής απέναντι στην ανθρώπινη ιδιαιτερότητα. 

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης σχολείου και οικογένειας θα πρέπει να θεωρούνται καθοριστικής σημασίας 

και η  συστηματική και σωστή ενημέρωση των γονέων για το συγκεκριμένο θέμα να προβάλλουν ως 

πρώτη προτεραιότητα (Τρίγκα – Μερτίκα, 2012). 

• Δημιουργία «Σχολής Γονέων» από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων στις διάφορες 

περιοχές για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων από ειδικούς επιστήμονες, ανά τακτά 

διαστήματα, για την ευαισθητοποίηση των γονιών σε σχετικά θέματα.  

• Επανασύσταση του Παρατηρητηρίου Σχολικής Βίας.  
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Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά και 

αποτελεσματικά, εφόσον υπάρξει έγκαιρη πρόληψη και κατάλληλη παρέμβαση.  
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Περίληψη  

Η επιθετικότητα δεν είναι, πάντα, οφθαλμοφανής. Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να δειχτεί, αν τα 

αγόρια ή τα κορίτσια είναι πιο επιθετικά, σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα θεωρητικής μελέτης, για το 

πέρασμα της δημοκρατίας, στην τάξη και στο σχολείο.  Παρατηρήσαμε (έρευνα πεδίου) και 

καταγράψαμε την συμπεριφορά των παιδιών (12-18 ετών) του (πολυπληθούς) σχολικού 

συγκροτήματος 1ου Γυμνασιολυκείου Λάρισας, στις ώρες διαλείμματος, για περίπου ένα χρόνο 

(2012-3). Η (φυσική,  ως το μόνο δυνατό είδος έρευνας) παρατήρηση [συγχρονική μέθοδος (των 

επάλληλων ομάδων)] έγινε από τον επί τιμή Α΄ Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Κωνσταντίνο Β. 

Δημουλά, στις ώρες λειτουργίας του εκεί στεγαζόμενου Γραφείου Σχολικών Συμβούλων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την 

προαναφερόμενη υποομάδα Εργασίας μας. Με βάση ψυχολογική κλίμακα εκτίμησης, διακρίναμε 

τα παιδιά ανάλογα με τον βαθμό, που συγκέντρωσαν, σ’ αυτή, συσχετίζοντας τον χρόνο με το είδος 

έκφανσής της.  Τα αγόρια ήσαν επιθετικά χωρίς αναστολές, αμέσως, ευθέως, τα δε κορίτσια με 

αναστολές, αργότερα, πλαγίως.  

 

Λέξεις κλειδιά: επιθετικότητα, σχετισμός, συμπεριφορά 

 

Ερευνητική Ανασκόπηση 

Η αναζήτηση των αιτίων της επιθετικότητας στράφηκε, κυρίως, στην έρευνα και μελέτη των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στην πρώιμη ηλικία (Παπαδοπούλου και Μαρκουλής, 1986). Ήδη, 

ενυπάρχει, αρκούντως, στην νηπιακή ηλικία (Maudry & Nekula, 1939, Holmberg, 1977), 

εξελισσόμενη παράλληλα με την αύξηση των αλληλεπιδράσεων (Hay & Ross, 1982), μέσα, φυσικά, 

στην οικογένεια (Parke & Lewis, 1981), με την, ποινικά, αποκλίνουσα συμπεριφορά να σχετίζεται, 

αν και λιγότερο από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Herzog & Sudia, 1973), με τον, λόγω 

γονεϊκής αστάθειας (Katz, 1971, Parke & Deur, 1972),  μειωμένο γονεϊκό έλεγχο της 

δραστηριότητας των μεγαλύτερων παιδιών και των εφήβων (Wilson, 1980, Pulkkinen, 1981), 

τουλάχιστον με την ανεκτικότητα, ίδια, με την μη αποδοχή των παιδιών, από την πλευρά των 

γονέων (Feshbach, 1970, Martin, 1975), πάντως, ακόμα και όπου δεν φαίνεται (Zahn - Waxter et 

al, 1979), με την χρήση γονεϊκής εξουσίας, πάνω τους, στα παιδιά (Baumrind, 1967, 1971) και στους 

εφήβους (Hetherington et al, 1971), χωρίς, ιδίως, εξήγηση, για την χρήση της (Hoffman, 1984, 304 

κ.ε.), όπως και με τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι το διαζύγιο 

(Hetherington et al, 1982). 

Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε επιμέρους μορφή της η ένταση ή ο περιορισμός της επιθετικής 

συμπεριφοράς, στις δυαδικές σχέσεις, είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας επίδρασης (Hall, 1973), 

αυτούσιας ή κατόπιν μίμησης, μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων (Hicks, 1965), όταν, ιδίως, 

προέρχεται από ιεραρχικά ανώτερους, μέσα σ’ αυτή (Abramovitch & Strayer, 1978), με την θέση 

του υποκειμένου, στην ιεραρχία της ομάδας, κατά την δύναμή του (Bandura, 1973, 266 κ.ε., Liebert 

& Schwartzberg, 1977, Singer & Singer, 1981, Parke & Slaby, 1983, 598), να επηρεάζει την μορφή 
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και την ένταση τα επιθετικής συμπεριφοράς (Leyens et al, 1975). Υπάρχει σταθερή θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην παρακολούθηση σκηνών βίας και επιθετικότητας (Freedman, 1984, 

Hoffman, 1984), χωρίς αντίθετη καθοδήγηση (Grusec, 1973, Leiberman, 1977, Easterbrooks & 

Lamb, 1979, Collins et al, 1981). Η φυσική δύναμη, στην βίαιη αντιμετώπιση των συγκρούσεων, 

συνιστά, κατά κανόνα, τη φυσική επικράτηση, στην προσχολική ηλικία, με την ευφυΐα και την 

δημιουργικότητα να την υποκαθιστούν, προς το τέλος της εφηβείας (Savin - Williams, 1979), ίσως 

λόγω εκφόρτισης του συσσωρευμένου επιθετικού δυναμικού (Dollard et al, 1939,  Lorenz, 1966). 

Το αρχικό πλαίσιο κοινωνικοποίησης (οικογένεια) επηρεάζει την εξέλιξη του προτύπου 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στου συνομηλίκους (Parke & Slaby, 1983, 605 κ.ε.). Γονείς παιδιών με 

έντονες επιθετικές τάσεις ενθάρρυναν την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών τους, που είχε ως 

στόχο τους συνομηλίκους, μέσα και έξω από το οικογενειακό πλαίσιο (Bandura & Walters, 1959, 

Patterson, 1982), έστω έμμεσα, με τον βαθμό ελέγχου, που ασκούν, ως προς την επιλογή των 

συνοληλίκων τους, για αλληλεπίδραση (Παπαδοπούλου και Μαρκουλής, 1986, 82).  

 

1. Εισαγωγή 

Η αντιπαράθεση του υποθαλαμοϋποφυσιοενδοκρινικού συστήματος με το περιβάλλον λειτουργεί 

κατά το φύλο, τα ορμονικά επίπεδα του οποίου δεν είναι σταθερά, αλλά τροποποιούνται, σε 

ποσοστό, που εξαρτάται από το χρωμοσωμικό μας υπόβαθρο, με τις εκείθεν απορρέουσες 

ορμόνες να είναι η γέφυρα επικοινωνίας του με τον εγκέφαλο, αποτέλεσμα της οποίας είναι η 

συμπεριφορά μας (Δημουλάς, 1990, 1993).  Η συμπεριφορά μας αυτή φαίνεται να διακρίνεται, 

μεταξύ ανδρών και γυναικών (Tieger, 1980). Τα φύλα, φαινοτυπικώς, είναι διακριτά, αλλ’ ο 

φαινομενικός διαχωρισμός των ανθρώπων σε δύο φύλα πολύ λίγο ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα, όπως αυτή υπαγορεύεται από το βιοψυχολογικό υπόστρωμα του καθενός. Δεν 

υπάρχουν δύο φύλα, αλλ’ ο «άνθρωπος», που συμβαίνει να εκτελεί λειτουργίες που, κατά το 

φύλο, κινούνται σε ένα συνεχές, τα δύο άκρα του οποίου καταλαμβάνουν το – θεωρητικά – 

απόλυτα αρσενικό και το – θεωρητικά – απόλυτα θηλυκό, μεταξύ των οποίων υπάρχει η μίξη του 

αρσενικού προς το θηλυκό και του θηλυκού προς το αρσενικό. Ερευνητικές διαπιστώσεις 

επιβεβαιώνουν την σημασία των γεννητικών βιολογικών παραγόντων (χρωμοσωμικό μωσαϊκό), 

που εκφράζονται μέσω των ορμονών του φύλου, σε μίξη, έτσι, που η κατά το φύλο συμπεριφορά 

φτάνει (κατά τα ανάμικτα ψυχικά και σωματικά, (σχεδόν) πάντα ψυχοσωματικά, χαρακτηριστικά 

ιδιώματα του ατόμου) τους 43.046.721 τύπους, που μπορούν να συμποσωθούν, αδρομερώς, σε 

81 συνδυασμούς και συνδέσεις και, μόνο, επιφανειακά διαφοροποιούνται στα δύο φύλα 

(Hirschfeld, 1962). Η διάκριση «άντρας – γυναίκα» πρέπει να αντικατασταθεί από το συνεχές 

«αρσενικό – θηλυκό». Μόνο η γνώση σε ποιο ακριβώς σημείο του continuum των φύλων βρίσκεται 

ο άνθρωπος μπορεί να μας βοηθήσει στην καλύτερη ερμηνεία και, εκείθεν, αντιμετώπιση της 

έκφρασης της γονοτυπικά υπαγορευόμενης συμπεριφοράς του. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σκοπός της έρευνας 

Με δεδομένο, ότι η συμπεριφορά διακρίνεται μεταξύ ανδρών και γυναικών, χωρίς, έστω, απόλυτο 

διαχωρισμό ανάμεσά τους, αλλά σε μια αλληλοεμπεριχωρητική φυλική ορμονική μίξη, μεταξύ 

τους, που, όμως, λόγω της αφάνταστης, αριθμητικά, σε ποικιλία ψυχοσωματικών 

χαρακτηριστικών ιδιωμάτων, ανάμεσά τους, δεν είναι δυνατόν να γίνει, ακόμα  και από την Ομάδα 

μας, που αυτό, ακριβώς, είναι ο άξονας του έργου της, με τις σημερινές, τουλάχιστον, δυνατότητες, 

πειραματικά, ο διαχωρισμός αυτός, αποφασίστηκε, και εδώ, να δειχτεί, αν, φαινοτυπικά, τα 

αγόρια ή τα κορίτσια είναι πιο επιθετικά.  

2.2. Δείγμα 

Θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά αγόρια και κορίτσια, σε έναν, τον ίδιο, για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα, χώρο. Τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να αποτελούν, μόνον, τα παιδιά του όποιου 

σχολικού συγκροτήματος (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Το ιδανικό θα ήταν να ήταν υπό 

παρακολούθηση τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού, και για τα επόμενα 11 χρόνια τους, υπαγόμενα και 

παραμένοντας, υποτίθεται, στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Θα μπορούσε να επιλεγεί ένα από τα 

σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Για, εντελώς, πρακτικούς λόγους, η δυνατότητα  αυτή ήταν, για 

τον πειραματιστή, αυστηρά, περιορισμένη. Το τετραετές αυτό χρονικό περιθώριο, αυτόματα, 

έθετε σε αντικατάσταση του διαχρονικού ελέγχου των παιδιών της Α΄ Δημοτικού, για τα επόμενα 

11 χρόνια, με τα παιδιά όλων των τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου, στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, 

στο ίδιο συγχρονικό έλεγχο. Επιλέχτηκαν, αναγκαστικά, τα παιδιά (αγόρια, κορίτσια, 12-18 ετών) 

του (πολυπληθούς, από τα πολυπληθέστερα της πόλης και, φυσικά, του νομού Λάρισας) σχολικού 

συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Λάρισας, με δυνατότητα παρακολούθησης και των 

παιδιών του, εντελώς, παρακείμενου, σε συνεχόμενο, απλά, με διαχωριστική περίφραξη, αύλειο 

χώρο, 4ου Δημοτικού Σχολείου, για τον κυριότερο λόγο, ότι, στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου, 

στεγάζονται και τα (για την καλύτερη, αρτιότερη, ανετότερη, παρακολούθηση) 

πολυευρυπαράθυρα Γραφεία των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού 

Λάρισας, αλλά και, για τους διερχόμενους Σχολικούς Συμβούλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 

της ευρύτερης περιοχής της χώρας, στις ώρες διαλείμματος, όσο θα μπορούσαν να συμπίπτουν, 

τουλάχιστον (καθώς, για τα Δημοτικά σχολεία, τα πράγματα, διαφέρουν, ελάχιστα, έστω,  από 

αυτά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Γυμνασίου και του Λυκείου, για, περίπου, ένα χρόνο  

(2012-3).  

 

2.2. Μεθοδολογία 

Αναγκαστικά, επελέγη η συγχρονική μέθοδος (αλλιώς: μέθοδος των επάλληλων ομάδων, 

Παρασκευόπουλος, 1981, 33-35, 1985), σύμφωνα με την οποία επιλέγονται, συγχρόνως, πολλές 

ομάδες ατόμων, μία από κάθε ηλικία, οι οποίες και εξετάζονται, όλες, συγχρόνως, μία μόνον, 

φορά. 
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 Έτσι, αφήνοντας, απλά, για επιπρόσθετες πληροφορίες, όσες θα μπορούσαμε να συλλέξουμε, 

καθώς τα παιδιά του παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου, πέραν άλλων δεν διαλειμματίζονται στο 

ίδιο, εντελώς (υπάρχει διαχωριστικός τοίχος μεταξύ των δύο αύλειων χώρων), προαύλιο, 

επιλέξαμε 12 αντιπροσωπευτικές ομάδες, μία από κάθε ηλικία, από το 6ο μέχρι το 18 έτος, τις 

οποίες και μελετήσαμε, όλες,  συγχρόνως, μία, μόνον, φορά, συγκρίνοντας, στο τέλος, τα στοιχεία, 

που συγκεντρώθηκαν, από τις επάλληλες αυτές ομάδες. Η σύγκριση αυτή είναι, που θα καθόριζε 

τις διαφορές, που υπάρχουν, μεταξύ των παιδιών, στις ηλικίες 6-18 ετών. 

 Βεβαίως, η συγχρονική μέθοδος επιτρέπει, στον ερευνητή να συγκεντρώσει τα απαραίτητα 

στοιχεία, ταυτόχρονα, για όλο το εύρος των ηλικιών. Βασικό, όμως, μειονέκτημα της μεθόδου 

αυτής είναι το ότι οι τυχόν διαφορές, που υπάρχουν και τις οποίες θα βρίσκαμε, μεταξύ των 

ομάδων, δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν, με βεβαιότητα, στην διαφορετική ηλικία (κάτι που θα 

ήταν δυνατόν να γίνει, στην διαχρονική μέθοδο, στην οποία, με δεδομένο, ότι, με αυτήν, 

εξετάζονται, στις διάφορες ηλικίες, τα ίδια άτομα, θα μπορούσαν οι διαφορές, που, τυχόν, 

διαπιστώνονται να αποδοθούν, με μεγαλύτερη βεβαιότητα, στην διαφορά της ηλικίας),   γιατί , σε 

κάθε ηλικία, εξετάζονται διαφορετικά άτομα και οι διαφορές, που θα παρατηρούνταν, πιθανόν να 

οφείλονται στην δειγματοληψία.  

Ίσως, ο συνδυασμός διαχρονικής και συγχρονικής μεθόδου μάς εξασφάλιζε εγκυρότερα στοιχεία, 

περιοριζόμενοι στις ηλικίες 6, 9, 12 και 15 ετών, παρακολουθώντας τις ομάδες των για 4 χρόνια 

(6-10, 9-13, 12-16, 18-19), με δυνατότητα να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, και για τις δώδεκα 

τάξεις του όλου σχολικού συγκροτήματος της ερευνάς μας, με ένα έτος επικάλυψη, στις 

διαφορετικές ηλικίες.  

Αλλά, ούτε κι αυτό θα μας εξασφάλιζε, εντελώς, από τα μειονεκτήματα της διαχρονικής μεθόδου, 

που είναι, πέραν της μεγάλης διάρκειας του απαιτούμενου χρόνου, ο οποίος, βέβαια, με τον 

συνδυασμό των δύο μεθόδων, δεν παύει να είναι μεγάλος (4 χρόνια), αν και, θα μπορούσε  αυτό 

να εξασφαλισθεί, αφού, γενικώς, εξαιρουμένων εκτάκτων περιπτώσεων, από πλευράς 

Υπουργείου, η θητεία των Σχολικών Συμβούλων (εν προκειμένω, του ερευνητή της εργασίας μας) 

κρατάει, επίσης, 4 χρόνια, το ότι η μέθοδος αυτή απαιτεί να περιληφθούν, στην αρχική ομάδα, 

άτομα, μόνον, τα οποία θα μπορούσαν να συνεργασθούν, με τον ερευνητή, έστω περιοδικά, για 

μακρό (έστω, που τώρα, θα ήταν, αντί των 12 ετών, 4) χρονικό διάστημα, στο οποίο δεν θα 

μπορούσαν να αποκλειστούν απώλειες (κάποτε, αναπόφευκτες) υποκειμένων της έρευνας, 

πράγμα, που θα επέφερε αλλοίωση, στα χαρακτηριστικά του αρχικού δείγματος, αλλά και των 

δειγμάτων της συνδυαστικής μεθόδου, που θα χρησιμοποιούσαμε, αφού, και πάλιν, οι απώλειες 

αυτές θα ήσαν, δυνάμει, πιθανές, κι αυτό θα ήταν το χειρότερο, καθώς, παρά το ότι θα είχαμε 

πιθανές απώλειες υποκειμένων, θα έπρεπε να τις αναφέρουμε, ναι, αλλά, στην ουσία,  να μην τις 

υπολογίσουμε, θεωρώντας τις, βασικά, ότι δεν υπήρξαν, ούτε, βεβαίως, θα μπορούσαμε να 

εργαστούμε, με την ελπίδα, απλά,  να μην υπάρξουν αυτές οι απώλειες, που, αν συνέβαιναν, θα 

έπρεπε να ξεκινήσουμε, ξανά, από την αρχή, την έρευνά μας, η οποία,  έτσι, ίσως να μην πετύχαινε 

ποτέ, περιμένοντας, κάθε φορά, την επανεπιλογή του ερευνητή μας, στην θέση του Σχολικού 

Συμβούλου, η οποία, έστω που γινόταν, πάντοτε, εντελώς, ακώλυτα, ίσως να ήταν, κάθε φορά, η 

τελευταία, με φθίνουσα πιθανότητα να επαναληφθεί, καθώς, η θητεία του, στην οποία 



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

274 
 

επανεπελέγη, θα ήταν το πολύ η προ-προτελευταία του, αν όχι η προτελευταία του, και ήταν, 

όντως, τελικά, για λόγους, που ο ίδιος επικαλείται, σε διάφορους διαύλους, εθελοντικά και 

λελογισμένα, η τελευταία του, έχοντας περιθώριο, το πολύ δύο, ακόμη, αν παρέμενε, μέχρι τώρα, 

στην θέση του, ευκαιριών, για επανάληψη της έρευνας, σε περίπτωση αποτυχίας.  

Να σημειωθεί, πάντως, ότι, παρά το ότι, με την συγχρονική μέθοδο, αποφευγόταν, σχεδόν,  

απόλυτα, η πιθανότητα απώλειας υποκειμένων, πράγμα, που αποδείχτηκε ασφαλές, δεν θα 

μπορούσαμε, με τίποτα, να παρατηρούμε, αμιγώς, τις ομάδες μας, καθώς η παρατήρηση γινόταν 

στις ώρες διαλείμματος (κοινού, για τα δύο Σχολεία, πέραν περιπάτων, εκδρομών ή άλλων, 

χωριστών, για τα δύο, αυτά, εκδηλώσεων) των παιδιών, με ανάμιξη των υποκειμένων της έρευνας, 

πράγμα, ασφαλώς, που θα συνέβαινε και αν επιλέγαμε την διαχρονική μέθοδο έρευνας, σαφώς, 

όμως, κατά ομάδες, που μας βοηθούσαν να ξεχωρίζουμε, αδρομερώς, τουλάχιστον, τις ηλικιακές 

περιπτώσεις μας. 

Η καταγραφή γινόταν με περιγραφή των όσων έβλεπε ο ερευνητής να συμβαίνουν, στην αυλή. 

Επρόκειτο για έρευνα πεδίου (Μάνιου – Βακάλη, 1985, 10, Δημουλάς, 1997). Ο ερευνητής, μη 

έχοντας, έτσι κι αλλιώς, την δυνατότητα να χειρίζεται το φαινόμενο, που τον ενδιέφερε, 

ελέγχοντας, πιθανούς,  άλλους παράγοντες, που ήταν δυνατόν να το επηρεάζουν, δεν 

επενεργούσε, με κανένα τρόπο, στην περίπτωση, που παρακολουθούσε, αφήνοντάς την να 

συμβεί, χωρίς να την επηρεάζει με την παρουσία του, μην κάνοντάς την, καν, ως και πρέπει, 

αισθητή. Καθώς ο ερευνητής δεν μπορούσε και, ακόμα και αν μπορούσε,  δεν έπρεπε να 

προκαλέσει την ερευνώμενη συμπεριφορά, για να την μελετήσει, Η φυσική παρατήρηση ήταν το 

μόνο είδος έρευνας, που θα μπορούσε να γίνει, στην περίπτωσή μας.  

 

2.2. Αποτελέσματα / Ευρήματα. 

Την ερμηνεία των ευρημάτων έκανε η συγκεκριμένη υποομάδα και την ευρύτερη διεπιστημονική 

Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας «ἐκ τῶν ὑστέρων», με συντονισμό από τον 

ερευνητή, και κράτησε 5, και πλέον, έτη. Έγιναν συγκρίσεις, μεταξύ των φύλων και των ηλικιών. 

Για να ελεγχθεί το ερώτημά μας, ποιο από τα δύο φύλα και πώς εξελικτικά είναι το πιο επιθετικό, 

έπρεπε να μετρήσουμε την επιθετικότητα με κάποια ψυχολογική κλίμακα εκτίμησης. Με βάση 

αυτή την μέτρηση, διακρίναμε τα παιδιά ανάλογα με τον βαθμό, που συγκέντρωσαν, στην κλίμακα 

αυτή. Επρόκειτο για έναν έμμεσο τρόπο χειρισμού της μεταβλητής της επιθετικότητας, κατά την 

εμφάνισή της (χρόνος και είδος της έκφανσής της). Με τον τρόπο αυτόν, χειριστήκαμε την 

επιθετικότητα, συσχετίζοντας τον χρόνο με το είδος της έκφανσής της. Βεβαίως, η συσχετιστική  

έρευνα, μη επιτρέποντας τον έλεγχο των εξωτερικών μεταβλητών, που μπορεί να επηρεάζουν την 

σχέση μεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής, όπως εδώ, δεν οδηγεί στην ανακάλυψη 

αιτιωδών σχέσεων, αλλά υπερέχει, στο ότι το ενδιαφέρον του ερευνητή συγκεντρώνεται σε 

ορισμένες μεταβλητές, τις οποίες και μπορεί να χειριστεί, συγκρίνοντάς τις. Το ερώτημα ήταν αν 

υπάρχει σχέση μεταξύ χρόνου και τρόπου εμφάνισης της επιθετικότητας, σε ένα ομαδοποιητικό 

πλαίσιο. Η προσέγγιση των ατομικών διαφορών, που, ασφαλώς, δεν θα μπορούσε, παρά να είναι 

ποικίλες, με ανάλυση παραγόντων έδειξε,  ότι αυτό είναι εφικτό.  
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Το συμπέρασμα της ερμηνείας των αποτελεσμάτων μας είναι ότι τα παιδιά ήσαν επιθετικά, τα μεν 

αγόρια χωρίς αναστολές, αμέσως, ευθέως, τα δε κορίτσια με αναστολές, αργότερα, πλαγίως.  

2.2. Συζήτηση / Συμπεράσματα 

Με την βοήθεια της ανάλυσης παραγόντων, αναλύθηκε το σύνθετο ψυχολογικό φαινόμενο της 

επιθετικότητας, οδηγώντας στην δυνατότητα διατύπωσης γενικότερης θεωρίας. 

Πράγματι, έχουμε μάθει (Comstock et al, 1978, Tieger, 1980, Collins et al, 1981) να διακρίνουμε 

την «κατά» ως ανδρική (τάση για επιβολή, όπως αυτή, ανέκαθεν, εκδηλώνεται, τουλάχιστον στις 

αντροκρατούμενες κοινωνίες, με, οπωσδήποτε, ενεργητικά στοιχεία του χαρακτήρα, όπως το 

θάρρος, η δύναμη, η υπερηφάνεια, η επίτευξη απέναντι, ιδιαίτερα, των γυναικών, νικών, η 

απόκτηση αξιωμάτων, τιμών ή τίτλων, η άρνηση κάθε «γυναικείας», με την έννοια του υπάκουου, 

υπηρετικού ή υποταγμένου, τάσης κ.λπ., με μια διαρκή πάλη, για προσωπική υπεροχή, που 

θεωρείται «ανδρικό» να την πετύχουμε) από την «υπέρ» ως γυναικεία (χαρακτηριστικά της η 

υπακοή και η υποταγή) συμπεριφορά (Άντλερ, χ.χ., Eaton, 1976, Cairns, 1979).  

Συνοπτικά, αδρομερώς η «κατά» συμπεριφορά παρατηρείται στους άνδρες και η «υπέρ» στις 

γυναίκες (Slaby & Frey, 1975, Δημουλάς, 1990, 1993). Υπάρχει, δηλαδή, διαφορά μορφής 

υπερσυμπεριφοράς ανάλογα με το φύλο (Barret, 1979, Maccoby & Jacklin, 1974, 1980), ανάλογα, 

δηλαδή, προς τα ορμονικά ώσματα του φύλου: (αδρομερώς:) της τεστοστερόνης και της 

προγεστερόνης (Persky, 1974, Scaramella & Brown, 1978, Reinisch, 1981). Όντως (βλ., Green, 1933, 

Cronbach, 1957, Köhlberg, 1966, Haverson & Waldrop, 1970, McGrew, 1972, Langois et al, 1973, 

Whiting & Wdwards, 1973, Hoving et al, 1974, Laforme &Wellace, 1974, Omark & Helman, 1975, 

Whiting & Whiting, 1975, Camp, 1977, Camp et al, 1977, Kuhn et al, 1978, Olweus et al, 1980, στο 

Παπαδοπούλου & Μαρκουλής, 1986, Hetherington et al, 1982, Mattson et al, 1982): βρέθηκε 

εργαστηριακά στενότατη σχέση της πρώτης με την επιθετικότητα και της δεύτερης με την 

υποχωρητικότητα (Maccoby & Jacklin, 1974, 1980, Tieger, 1980).  
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Περίληψη 

Η επιθετικότητα των μαθητών στο σχολείο είναι ένα παγκόσμιο και σοβαρό πρόβλημα. Οι στόχοι 

αυτής της επιθετικότητας είναι εκπαιδευτικοί και συμμαθητές. Με βοήθεια ερωτηματολογίου 

καταγράγηκε και διερευνήθηκε η έκταση του φαινομένου, η προσπάθεια παιδαγωγικής 

αντιμετώπισης του προβλήματος και η έκβαση της προσπάθειας. Η έρευνα έχει πανελλαδική 

εμβέλεια, αφορά εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε γυμνάσια. Τα ευρήματα της έρευνας πρέπει 

να ληφθούν υπόψη με περιορισμούς λόγω του μικού δείγματος (Ν=171) και του ότι τα δεδομένα 

δεν ακολουθούν την κανονικότητα. Τα ευρήματα υποδεικνύουν αύξηση της επιθετικότητας 

εναντίον των καθηγητών, που απευθύνεται σε ορισμένες ειδικότητες. Το σχολείο προσπαθεί να 

επιλύσει τα προβλήματα με χαμηλή, όμως,  αποτελεσματικότητα.  

 

Λέξεις κλειδιά: Επιθετικότητα στο σχολείο, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές 

 

1. Εισαγωγή 

Η Vaaland (2017) διακρίνει την προληπτική ή συντελεστική (proactive) επιθετικότητα, όταν ο 

μαθητής μέσω αυτής επιδιώκει κάποιο κέρδος και την αντιδραστική (reactive), αντίδραση σε 

κάποιο γεγονός ή στη συμπεριφορά άλλων. Ο Χαλάτσης (2008) την διακρίνει σε εχθρική (hostile), 

αντιδραστική (reactive) και συντελεστική (proactive). Εχθρική είναι όταν θέλει να κάνει το θύμα 

του να υποφέρει. Η αντιδραστική (reactive) επιθετικότητα εκδηλώνεται ως αντίδραση σε κάποια 

ματαίωση ή σε κάποια δυσάρεστη εμπειρία του μαθητή. Η προληπτική ή συντελεστική 

επιθετικότητα σχετίζεται με τον αντιληπτικό προσανατολισμό προς την αδυναμία των νέων 

εκπαιδευτικών, πράγμα που σημαίνει ότι μερικοί μαθητές αναζητούν σημεία ευπάθειας στους 

νέους εκπαιδευτικούς (Vaaland & Roland, 2013).  

2. Κυρίως μέρος 

Η επιθετικότητα των μαθητών στο σχολείο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και οι στόχοι αυτής της 

επιθετικότητας είναι και οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές (Vaaland  & Roland, 2013). Ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει ότι ανάμεσα στους μαθητές κάθε τμήματος υπάρχουν, κατά 

κανόνα, ορισμένοι με επιθετική συμπεριφορά, είτε αμυντική είτε προληπτική. Οι μαθητές που 

mailto:lyyyyy@yahoo.gr
mailto:lzzzzzz@yahoo.gr
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έχουν μεγάλη προληπτική επιθετικότητα μπορεί συχνά να διαθέτουν αρκετή δύναμη για 

επηρεάζουν τις συμπεριφορές και τις στάσεις άλλων μαθητών (Dodge, 1991 . Vitaro & Brendgen 

2005-αναφέρονται από την Vaaland, 2017 . Card & Little 2007), κάτι που σημαίνει πως η 

αρνητικότητα και οι προβληματικές συμπεριφορές μπορεί να εξαπλωθούν σε όλη την τάξη, 

απειλώντας ακόμα περισσότερο την εξουσία του εκπαιδευτικού (Vaaland & Roland, 2013). Οι 

μαθητές με προληπτική επιθετικότητα κερδίζουν σε κύρος ανάμεσα στους συμμαθητές τους, όταν 

μειώνουν την εξουσία του καθηγητή (Vaaland & Roland 2013). Κατά συνέπεια, μερικοί μαθητές 

που έχουν μεγάλο κίνητρο να αποκτήσουν κοινωνική δύναμη και κύρος πατώντας πάνω στην 

αδυναμία των άλλων, επιδιώκουν να ταπεινώσουν ή να απειλήσουν τον εκπαιδευτικό και την 

εξουσία του στην τάξη. Μαθητές που εκφοβίζουν άλλους ή έχουν την τάση να διεκδικούν την 

εξουσία στην τάξη, έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν αδυναμίες του εκπαιδευτικού και κυρίως 

όταν ο ρόλος του ως ηγέτη είναι ασαφής, είναι αδύναμος στο διδακτικό αντικείμενό του, 

παρουσιάζει αβεβαιότητα στις κοινωνικές σχέσεις ή δεν είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο όταν οι 

κανόνες της τάξης απειλούνται ή σπάνε (Dodge & Coie, 1987 . Roland, 1999). 

Η επιθετικότητα των μαθητών προς το δάσκαλό τους έχει τις ρίζες της στην εξουσία του δασκάλου, 

στην αδυναμία ή και στην άρνηση του μαθητή να πειθαρχήσει και να αποδεχθεί τη σχολική 

κουλτούρα, στην αγνόηση της προσωπικότητας του παιδιού κατά την αξιολόγηση, στην απόδοση  

στερεοτύπων και ετικετών, στη διάψευση των προσδοκιών των παιδιών για το δάσκαλό τους και 

στην ίδια την επιθετικότητα του εκπαιδευτικού (Βερνάρδος, 2013).  

Η επιθετική συμπεριφορά των μαθητών εναντίον των εκπαιδευτικών δεν έχει μελετηθεί διεθνώς 

τόσο όσο η επιθετική συμπεριφορά μεταξύ μαθητών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια θεωρείται ως 

ένας σημαντικός παράγων του αυξημένου στρες των εκπαιδευτικών και συστατικό στοιχείο της 

επαγγελματικής εξουθένωσής τους (Reddy et al. 2013). Ο Walker και οι συνεργάτες του (1996) 

ισχυρίζονται ότι περισσότεροι από έξι χιλιάδες εκπαιδευτικοί  απειλούνται από μαθητές ετησίως, 

ενώ περισσότεροι από 200 τραυματίζονται από μαθητές στα σχολεία των ΗΠΑ.  

Η φύση της επιθετικότητας μεταβάλλεται με την ηλικία. Όσον αφορά τον παράγοντα «φύλο», οι 

ειδικοί υποστηρίζουν ότι στα αγόρια η επιθετική συμπεριφορά είναι συχνότερη απ’ ότι στα 

κορίτσια. 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν απόψεις, στάσεις και αυτοδηλούμενες συμπεριφορές 

ή προθέσεις συμπεριφοράς καθηγητών που εργάζονται σε γυμνάσια της χώρας, σχετικά με το 

φαινόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς μαθητών προς καθηγητές.  

Τα ερωτήματα είναι: 

1. Δέχτηκαν οι καθηγητές που εργάζονται σε γυμνάσιο κάποιας μορφής βία; Αν ναι, πώς 

αντιμετώπισαν το ζήτημα, από ποιους περίμεναν βοήθεια; Έλαβαν αυτή τη βοήθεια; 

2. Υπάρχει συσχέτιση της ειδικότητας του καθηγητή με την επιθετικότητα προς αυτόν;  

3. Υπάρχει συσχέτιση της ηλικίας του καθηγητή με την επιθετικότητα εκ μέρους των μαθητών;  
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4. Μπορεί να σκιαγραφηθεί ένα προφίλ του καθηγητή που αντιμετωπίζει προβλήματα με τη 

διδακτική διαδικασία και με επιθετικότητα προς αυτόν;  

Τα ερωτήματα αυτά επανέρχονται σε έρευνες στην Ελλάδα και διεθνώς (Brophy & McCaslin 1992 

. Lewis, 1997 . Haberman, 2004 . Walker,  2005 . Φραγκιαδάκη, 2014 . Vaaland & Roland, 2013 . 

Παναγάκος, 2016), όμως η παρούσα έρευνα διεξήχθει σε περιόδο κρίσης και η πιθανώς, να δώσει 

κάποιες διαφορετικές ερμηνείες. 

Η έρευνα υπόκειται σε περιορισμούς και εξαρτήσεις που οφείλονται στο σχετικά μικρό χρονικό 

περιθώριο που δόθηκε για να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί, στο μικρό μέγεθος του δείγματος σε 

σχέση με τον πληθυσμό, στη μέθοδο δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε, στην μη αναλογική 

εκπροσώπηση ανδρών-γυναικών στο δείγμα και πιθανώς στο ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε. 

Χρησιμοποιήσαμε ένα δείγμα ευχέρειας ή ευκολίας, καθώς πρακτικοί περιορισμοί χρόνου και 

κόστους στη διαδικασία συλλογής δεδομένων μας οδήγησαν να επιλέξουμε διαδικτυακούς 

εθελοντές (online panels), που προσφέρονται για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές έρευνες μέσω email 

ή μέσω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και έχουν την ικανότητα συμπλήρωσης Google Forms. Η 

μεθοδολογία που αξιοποιήσαμε ήταν η Δειγματοληψία χιονοστιβάδας (Snowball Sampling)  με 

στοιχεία αναλογικής δειγματοληψίας (Διαμαντόπουλος, 2012). 

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του δείγματος έχουν ως εξής: 

α) Να είναι καθηγητές Γυμνασίου που εξέφρασαν την επιθυμία να πάρουν μέρος στην έρευνα.  

β) Να είναι εν ενεργεία, έτσι ώστε να καταθέσουν τις πρόσφατες εμπειρίες τους.  

γ) Να υπάρχει αναλογία γυναικών-ανδρών, παρόμοια με την κατανομή στον εκπαιδευτικό 

πληθυσμό των γυμνασίων της χώρας, κάτι που όμως δεν επιτεύχθηκε.  

Η έρευνα υλοποιήθηκε από 30 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2018. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε 

σε ηλεκτρονική φόρμα, χρησιμοποιώντας τις φόρμες της Google (η οποία βρίσκεται στην 

παρακάτω διεύθυνση: goo.gl/ivCFmB και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γυμνασίων όλης της χώρας, καθώς και σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

μεμονωμένων εκπαιδευτικών. Τα 171 ήταν πλήρως συμπληρωμένα και χρησιμοποιήθηκαν  για 

περαιτέρω στατιστική επεξεργασία. 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 19 ερωτήσεις κλειστού τύπου και μια ανοικτού. Οι 4 πρώτες 

αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία και οι υπόλοιπες 15 ήταν ερωτήσεις πολλαπλής  επιλογής ή 

τύπου Likert. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μόνο το ζήτημα της επιθετικής συμπεριφοράς 

μαθητών προς εκπαιδευτικούς. Εκτός από τις δημογραφικές ερωτήσεις (φύλο, ηλικία, τύπος 

γυμνασίου, περιοχή εργασίας, τάξεις όπου διδάσκει και ειδικότητα), το ερωτηματολόγιο 

διερεύνησε ζητήματα που αφορούν την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών προς τους 

εκπαιδευτικούς. Στο ερωτηματολόγιο οι ανεξάρτητες μεταβλητές (κατηγορικές) είναι τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού. Από εξαρτημένες μεταβλητές που αφορούν 

απόψεις, στάσεις, αυτοδηλούμενες συμπεριφορές και πρόθεση συμπεριφοράς των καθηγητών 

goo.gl/ivCFmB
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διαμορφώθηκαν πέντε (5) σύνθετες μεταβλητές για να περιγράψουν καλύτερα την αθροιστική 

κατάσταση των ερωτήσεων που αφορούσαν:  

1. Είδος ενοχλητικής συμπεριφοράς μαθητών που παρεμποδίζουν το μάθημα του 

συγκεκριμένου καθηγητή, 

2. Τρόπους αντιμετώπισης της παρεμπόδισης,  

3. Μορφές βίας που έχουν δεχθεί προσωπικά οι καθηγητές,  

4. Από ποιόν περίμεναν βοήθεια και  

5. Από ποιον πήραν βοήθεια για την επίλυση του προβλήματος.  

 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στα έγκυρα ερωτηματολόγια (Ν=171) πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις περιγραφικής στατιστικής.  

Το ποσοστό των γυναικών στο δείγμα είναι 70,2% και των ανδρών 29,8%. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ 

(2017) κατά μέσο όρο στις χώρες που συμμετέχουν στον οργανισμό αυτό, το 68% των καθηγητών 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όχι λυκείου) είναι γυναίκες. Τα ποσοστά αυτά περίπου 

συμφωνούν με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Στον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι ένας στους 

δύο εκπαιδευτικούς (50,3%) είναι στην ηλιακή ομάδα 51-60 ετών σε αντίθεση με το μικρό ποσοστό 

των εκπαιδευτικών που είναι μικρότεροι από 40 ετών, όπου μόνο ο ένας στους δέκα (11,7%) 

υπηρετεί. Ένα πρώτο συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι η μεγάλη μέση ηλικία του δείγματος, 

κάτι που είναι ήδη γνωστό στην Ελλάδα, καθώς η μέση ηλικία των καθηγητών είναι αρκετά 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του ΟΟΣΑ (OECD 2017) το ποσοστό των γηραιότερων καθηγητών (άνω των 50 ετών) στις χώρες του 

ΟΟΣΑ αυξήθηκε από 35% σε 39% για τους άνδρες και από 28% σε 34% για τις γυναίκες..  

Πίνακας 1. Ηλικία-Συχνότητες και ποσοστά 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό 

<30 1 0,6 

30-40 20 11,7 

41-50 58 33,9 

51-60 86 50,3 

>60 6 3,5 

Σύνολο 171 100 
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Η κατανομή των ειδικοτήτων φαίνεται στον Πίνακα 2. Έγινε ομαδοποίηση των ειδικοτήτων με τον 

τρόπο που έχει ομαδοποιήσει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2017), προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλη 

διασπορά εξαιτίας του μεγάλου αριθμού διαφορετικών ειδικοτήτων στα γυμνάσια,. Στη δεξιά 

στήλη παρατίθενται τα ποσοστά συμμετοχής των ειδικοτήτων στο σύνολο των καθηγητών που 

διδάσκουν στα γυμνάσια το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2017). 

  

Πίνακας 2. Ειδικότητες εκπαιδευτικών-συχνότητες και ποσοστά 

 Συχνότητα Ποσοστό% ΚΑΝΕΠ% 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ 8 4,7 5,6 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45 26,3 26,8 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 15 8,8 10,8 

ΦΥΣΙΚΩΝ 31 18,1 12 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 34 19,9 15,5 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 10 5,8 8,2 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 2,9 7 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 2,9 5,8 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 10 5,9 1,4 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 8 4,7 6,9 

Σύνολο 171 100 100 

  

Έλεγχοι έδειξαν ότι η κατανομή δεν ακολουθεί κανονικότητα και ως εκ τούτου χρησιμοποιούσαμε 

μη παραμετρικές διαδικασίες. 

Από τη συσχέτιση μεταξύ ειδικότητας και βίας που ασκείται από άλλους (μαθητές/μαθήτριες) 

προς τους καθηγητές, προκύπτει στατιστικά θετική σημαντική συσχέτιση η οποία αναδεικνύει ότι 

η βία που ασκείται στους καθηγητές ειδικότητας μεγαλύτερης του ΠΕ7 είναι μεγαλύτερη από τη 

βία που δέχονται οι ειδικότητες ΠΕ01 έως ΠΕ03. Να σημειώσουμε ότι οι καθηγητές των 

ειδικοτήτων αυτών, έχουν κατά κανόνα λιγότερες ώρες διδασκαλίας (μονόωρα ή δίωρα 

μαθήματα) σε κάθε τμήμα και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε περισσότερα του 

ενός σχολεία. 
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Πίνακας 3. Συσχέτιση Ειδικότητας με Ηλικία και Βία από άλλους  

  Ηλικία 

Βία 

από 

άλλους 

  

Ειδικότητα Correlation 

Coefficient 

-

,220** 

,205** 

  Sig. (2-tailed) ,004 ,007 

  N 171 171 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι οι γυναίκες (κωδικός 2) δηλώνουν ότι δέχονται πιο σοβαρές 

μορφές βίας από τους άντρες (κωδικός 1).  

 

Πίνακας 4. Συσχέτιση φύλου,  τάξη διδασκαλίας και σοβαρή μορφή βίας  

    

Πιο σοβαρή μορφή 

βίας μαθητών 

  

Φύλο Correlation 

Coefficient 

  ,202** 

  Sig. (2-tailed)   ,008 

  N   171 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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Στον Πίνακα 5 οι ερωτώμενοι δηλώνουν σε ποσοστό 61,4% ότι όλες οι αναφερόμενες μορφές βίας 

(στο ερωτηματολόγιο) είναι σοβαρές. Στο ερωτηματολόγιο δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλών 

επιλογών, διότι ενδιέφερε κυρίως το επίπεδο συμφωνίας ως προς τις διάφορες μορφές βίας. Ένας 

στους δέκα εκπαιδευτικούς αναφέρει τη λεκτική βία, την σωματική βία και την δημοσίευση στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

  

Πίνακας 5. Ποια είναι η πιο σοβαρή μορφή βίας που ασκεί ένας μαθητής στον καθηγητή; -Συχνότητες και ποσοστά 

  Συχνότητα Ποσοστό% 

Απειλή για την άσκηση κάποιας - οποιασδήποτε μορφής 

βίας 

6 3,5 

Λεκτική βία (προσβολή, υποτιμητική αναφορά, βρισιά, 

χυδαιολογία) 

17 9,9 

Σωματική βία (σπρώξιμο, χτύπημα με χέρια ή πόδια, 

χτύπημα με αντικείμενο) 

19 11,1 

Κλοπή περιουσιακού στοιχείου (κινητό, τάμπλετ, λάπτοπ, 

γυαλιά) 

3 1,8 

Καταστροφή περιουσιακού στοιχείου (όπως τα 

προηγούμενα) 

3 1,8 

Δημοσίευση-αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 

απρεπείς χαρακτηρισμούς 

15 8,8 

Όλες όσες προαναφέρθηκαν 105 61,4 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 3 1,8 

Σύνολο 171 100 

  

Από τη μελέτη του Πίνακα 6 προκύπτει ότι λίγο περισσότεροι του ενός τρίτου των καθηγητών 

δηλώνουν ότι περίπου ένας μαθητής ανά τμήμα εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά προς τους 

καθηγητές, ενώ περίπου ίδιο ποσοστό δηλώνει πως ο αριθμός αυτός είναι δύο έως τέσσερις 

μαθητές. Όσοι δηλώνουν ότι κανένας μαθητής δεν εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά είναι 27%. 

 

Πίνακας 6. Πόσοι μαθητές ανά τμήμα εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά έναντι των καθηγητών τους; Συχνότητες 

και ποσοστά 
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  Συχνότητα Ποσοστό% 

Κανένας 46 26,9 

Ένας 61 35,7 

Δύο έως τέσσερις 58 33,9 

Πέντε έως οκτώ 6 3,5 

Σύνολο 171 100 

  

Στον Πίνακα 7 φαίνεται ότι ένα ποσοστό καθηγητών κοντά στο 27% δηλώνει πως έχει δεχτεί μια 

φορά επιθετική συμπεριφορά (όπως αυτές που αναφέρονται στον Πίνακα 5) και ένα ποσοστό 

23,4% δύο έως πέντε φορές. Το ποσοστό όσων έστω και μια φορά δέχτηκαν επιθετική 

συμπεριφορά, που ξεπερνά αρκετά το 50%, είναι πολύ  σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Βέβαια 

υπάρχει ένα ποσοστό που πλησιάζει το 8% που δηλώνει ουσιαστικά πως δέχεται συχνά επιθετική 

συμπεριφορά από μαθητές/μαθήτριες.  

Πίνακας 7. Πόσες φορές έχετε δεχτεί εσείς επιθετική συμπεριφορά από μαθητή/μαθήτρια  

  Συχνότητα Ποσοστό% 

Ποτέ 72 42,1 

Μία φορά 46 26,9 

Δύο ως πέντε φορές 40 23,4 

Πέντε έως δέκα φορές 6 3,5 

Περισσότερες από δέκα 

φορές 

7 4,1 

Σύνολο 171 100 
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Από τον Πίνακα 8 προκύπτει ότι σχεδόν 60% των καθηγητών δηλώνουν ότι κανένας 

μαθητής/μαθήτρια δεν εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά εναντίον τους. Το γεγονός όμως είναι 

ότι ένα ποσοστό 40% των καθηγητών δηλώνουν ότι τουλάχιστον ένας μαθητής ανά τμήμα 

εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά εναντίον των καθηγητών. 

Από τη μελέτη των πινάκων 7 και 8 προκύπτει μια διαφοροποίηση των ποσοτικών δεδομένων.  

Στον Πίνακα 8 οι καθηγητές δηλώνουν σε ποσοστό 60% ότι κανένας μαθητής/μαθήτρια δεν 

εκδηλώνει εναντίον τους επιθετική συμπεριφορά, από τον Πίνακα 7 προκύπτει ότι το ποσοστό 

όσων δήλωσαν ότι ποτέ δεν δέχτηκαν επιθετική συμπεριφορά είναι 42,1%.   

Η διαφορά στα δύο ποσοστά, ενώ φαίνεται πως δεν είναι στατιστικά σημαντική, ίσως έχει 

παιδαγωγική σημασία, ως προς την ειλικρίνεια των απαντήσεων. Τα δεδομένα αυτά απαιτούν 

περαιτέρω έρευνα. Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ αναφέρει ότι από το 1995 ως το 1999 περίπου 

το 20% των καθηγητών δημοσίων σχολείων δήλωσαν ότι κακοποιήθηκαν προφορικά, το 8% 

δήλωσε ότι ήταν δέχτηκε απειλές για σωματική βία και το 2% δήλωσε ότι δέχτηκε σωματική 

επίθεση στα σχολεία (Kondrasuk et al., 2005). 

 

Πίνακας 8. Πόσοι μαθητές/μαθήτριες ανά τμήμα εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά εναντίον σας; -συχνότητες 

και ποσοστά 

  Συχνότητα Ποσοστό% 

Κανένας 102 59,6 

Ένας 49 28,7 

Δύο ως τέσσερις 18 10,5 

Περισσότεροι από τέσσερις 2 1,2 

Σύνολο 171 100 

  

 

Στον Πίνακα 9 φαίνεται πως η πιο συνήθης μορφή βίας που ασκείται κατά των καθηγητών είναι η 

λεκτική βία (41%), ενώ η απειλή για άσκηση βίας έρχεται δεύτερη με 21,6%. Η σωματική 

βία  φαίνεται να είναι στατιστικά αμελητέα (1,2%).  
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Πίνακας 9. Ποιες μορφές βίας έχετε δεχτεί εσείς προσωπικά; συχνότητες και ποσοστά  

   Συχνότητα Ποσοστό% 

Απειλή για την άσκηση κάποιας – 

οποιασδήποτε μορφής βίας 

37 21,6 

Λεκτική βία (προσβολή, υποτιμητική 

αναφορά, βρισιά, χυδαιολογία 

70 41 

Σωματική βία (σπρώξιμο, χτύπημα με χέρια 

ή πόδια, χτύπημα με 

2 1,2 

Καταστροφή περιουσιακού στοιχείου (όπως 

τα προηγούμενα) 

4 2,3 

Απόπειρα κλοπής 6 3,5 

Κλοπή περιουσιακού στοιχείου (κινητό, 

τάμπλετ, λάπτοπ, γυαλιά 

2 1,2 

Άλλο 19 11,1 

Δεν ξέρω /δεν απαντώ 31 18,1 

Σύνολο 171 100 

  

 

Από τον Πίνακα 10 προκύπτει ότι 83% είναι το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι έγινε προσπάθεια να 

επιλυθεί το πρόβλημα ενώ περίπου 13% δηλώνουν ότι δεν έγινε προσπάθεια επίλυσης του 

προβλήματος. 
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Πίνακας 10. Έγινε προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα; ή Όχι ; -συχνότητες και ποσοστά 

  Συχνότητα Ποσοστό% 

Ναι 142 83 

Όχι 22 12,9 

Δεν γνωρίζω 7 4,1 

Σύνολο 171 100 

 

Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι σε ποσοστό περίπου 70% οι καθηγητές δηλώνουν ότι παρά την 

προσπάθεια που έγινε (σε ποσοστό 83%) να επιλυθεί το πρόβλημα, αυτό δεν επιλύθηκε και ίσως 

παραμένει. Ένα ποσοστό περίπου 23% δηλώνει ότι το πρόβλημα επιλύθηκε.  

Πίνακας 11. Θεωρείτε ότι επιλύθηκε το πρόβλημα ή όχι; 

  Συχνότητα Ποσοστό% 

Ναι 39 22,8 

Όχι 119 69,6 

Δεν γνωρίζω 13 7,6 

Σύνολο 171 100 

 

Συζήτηση και προτάσεις 

Από τα αποτελέσματα των Πινάκων 6,7 και 8 δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων όσον αφορά την επιθετικότητα εναντίον καθηγητών, ωστόσο, προκύπτει ότι ένα 

ποσοστό 58% των καθηγητών γυμνασίου έχει δεχτεί τουλάχιστον μια φορά κάποια μορφή βίας 

από μαθητές. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ ψηλό για να θεωρηθεί μικρό ή αμελητέο. Μια έρευνα 

πάνω στο ίδιο θέμα με διαφορετική μεθοδολογία θα μπορούσε ίσως να ρίξει περισσότερο φως.  

Από την μετα-έρευνα του Reddy και των συνεργατών του (2013) προκύπτει ότι η προφορική 

επίθεση προς τους καθηγητές είναι η πιο συχνή μορφή βίας που ασκείται προς αυτούς, όπως 

προκύπτει από 21 Αμερικανικές και διεθνείς μελέτες. Άλλες  μορφές βίας εναντίον των καθηγητών 
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που αναφέρθηκαν είναι η απειλή, η προσβολή, το μπούλινγκ, και η παρενόχληση. Ως λόγους για 

την επιθετική τους συμπεριφορά έναντι των καθηγητών, οι μαθητές αναφέρουν παράλογες 

απαιτήσεις των καθηγητών, άδικη μεταχείριση και διαφωνία με τους καθηγητές, την τιμωρία, την 

αναστάτωση που είχαν, την υπεράσπιση φίλων και την πρόκληση από τους καθηγη τές (Chen & 

Astor, 2009). 

Στο ερώτημα «Αν έγινε προσπάθεια εκ μέρους του σχολείου να επιλυθεί το ζήτημα-πρόβλημα και 

αν η προσπάθεια ευοδώθηκε» οκτώ στους δέκα δηλώνουν ότι έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης 

της επιθετικής συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας τον εποικοδομητικό ρόλο του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Εδώ θα ήταν χρήσιμη η περαιτέρω έρευνα, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος του 

Συλλόγου Διδασκόντων στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της τάξης. Από τις απαντήσεις στο 

ερώτημα αν επιλύθηκε το πρόβλημα (Πίνακας 11) γίνεται  φανερό ότι οι προσπάθειες επίλυσης 

του προβλήματος δεν ευοδώνονται συνήθως, αφού η απάντηση Ναι (επιλύθηκε) καλύπτει το 

(περίπου) 23%, ενώ οι απαντήσεις Όχι (δεν επιλύθηκε) αγγίζουν το 70%. Η ένδειξη αυτή επιβάλλει 

να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα της χαμηλής αποτελεσματικότητας των προσπαθειών 

επίλυσης. 

Στο ερώτημα  «Αν οι ίδιοι οι καθηγητές δέχτηκαν κάποιας μορφής βία», απαντούν έξι στους δέκα 

ότι δέχτηκαν κάποια μορφή βίας. Από τις απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου προκύπτει μια σύγχυση σχετικά με την έκταση του φαινομένου της 

επιθετικότητας προς τους καθηγητές.  

Στο ερώτημα «Υπάρχει συσχέτιση της ειδικότητας του καθηγητή με την επιθετικότητα προς το  

πρόσωπό του;» προκύπτει πως οι καθηγητές που δέχονται περισσότερη βία , είναι αυτοί/ες που 

διδάσκουν κατά κανόνα λιγότερες ώρες (μονόωρα ή δίωρα μαθήματα) σε κάθε τμήμα ή διδάσκουν 

στο σχολείο λιγότερες από πέντε ημέρες, κάτι που δυσκολεύει την εγκαθίδρυση στενής 

συναισθηματικής σχέσης μαθητών -καθηγητών. 

Τα περιστατικά βίας κατά των εκπαιδευτικών φαίνεται να αυξάνονται στις ΗΠΑ (CEA 2018, APA 

2018, Huang et al 2017), ενώ για την Ελλάδα δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία, 

προκειμένου να διασταυρώσουμε τα ευρήματα.  Σύμφωνα με την APA (2018) 80% των 

εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ θυματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2011-12. Το 20% έχουν υποστεί 

λεκτική βία, 10% έχουν απειληθεί με φυσική βία και 5% έχουν υποστεί επίθεση.  

Για το ερώτημα αν «Μπορεί να σκιαγραφηθεί ένα προφίλ του καθηγητή που «αντιμετωπίζει 

προβλήματα με τη διδακτική διαδικασία και με επιθετικότητα προς το πρόσωπό του», προέκυψε 

ότι ο καθηγητής αυτός έχει καλλιτεχνική ειδικότητα (ΠΕ08). Κατά κανόνα, οι καθηγητές 

καλλιτεχνικών μαθημάτων, επειδή τα μαθήματά τους είναι συνήθως μονόωρα, αλλάζουν σχολείο 

εργασίας κάθε χρόνο ή διδάσκουν σε δύο ή τρία σχολεία κάθε σχολική χρονιά. Με την έννοια αυτή, 

καθώς και επειδή δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την οικοδόμηση συναισθηματικής σχέσης με 

τους μαθητές/μαθήτριες, είναι πιθανό να εκδηλώνεται εναντίον τους μια συμπεριφορά 

διαφορετική από εκείνη που εκδηλώνεται προς τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του σχολείου.  
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3. Συμπεράσματα 

Η επιθετική συμπεριφορά στις αίθουσες διδασκαλίας αποτελεί μείζονα πρόκληση για τους 

καθηγητές και έναν από τους συχνότερους λόγους για τους εκπαιδευτικούς που εγκαταλείπου ν το 

επάγγελμά τους (Evertson & Weinstein, 2006). Τέτοια συμπεριφορά των μαθητών απειλεί αφενός 

την εξουσία των εκπαιδευτικών (Toby 1994 · Vaaland et al 2011) και αποτελεί επίσης απειλή για 

τη μαθησιακή διαδικασία εκμάθησης (Evertson & Weinstein, 2006 · Infantino & Little, 2005). 

Η επιθετική συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στους καθηγητές, αντιμετωπίζεται κυρίως 

εμπειρικά και όχι επιστημονικά. Ακόμη και εκπαιδευτικοί που  θεωρούνται εμπειρογνώμονες στην 

αντιμετώπιση δύσκολων μαθητών, εργάζονται συνήθως με γενικές ευρετικές (Heuristic) μεθόδους 

που απέκτησαν μέσω της εμπειρίας και όχι από καλά διαρθρωμένες γνώσεις που αποκτώνται 

μέσω της τυπικής εκπαίδευσης (Brophy & McCaslin 1992). Από την παρούσα έρευνα δεν προκύπτει 

σοβαρό πρόβλημα επιθετικότητας μαθητών/μαθητριών προς τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο 

υπάρχει ένα ποσοστό καθηγητών, κυρίως ειδικοτήτων που διδάσκουν για λίγες ώρες σε κάθε 

τμήμα, που έχουν δεχτεί πολλές φορές κάποιας μορφής επιθετική συμπεριφορά από 

μαθητές/μαθήτριες. Για τους καθηγητές αυτούς θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο συστηματικής 

υποστήριξης και πρόληψης των φαινομένων επιθετικότητας από το σχολείο και από άλλες 

υποστηρικτικές δομές (ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ). 

Φαίνεται ότι το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων της  

επιθετικής συμπεριφοράς προς καθηγητές. Καθηγητές κυρίως καλλιτεχνικών φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα. Αποτελεί όμως πρόβλημα η αναποτελεσματικότητα 

των πρωτοβουλιών. Το εύρημα αυτό πρέπει να προβληματίσει τους ενδιαφερόμενους, ώστε να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα με πρόληψη αλλά και με παρέμβαση και υποστήριξη μετά την 

εκδήλωση των φαινομένων. Φαίνεται ότι αφενός η αναποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, 

αφετέρου η απροθυμία για παροχή βοήθειας σε όσους καθηγητές τη ζητούν, δημιουργούν ένα 

πλαίσιο απογοήτευσης και παραίτησης μεταξύ όσων καθηγητών έχουν ανάγκη βοήθειας για να 

ξεπεράσουν προβλήματα στην τάξη.  
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Κατσάνος Ιωάννης  
                                                                      ikatsan@uoa.gr 

Υποψήφιος διδάκτορας, Εκπαιδευτικός ΠΕ83 

 

Περίληψη  

Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η κοινωνική αυτή ανομοιογένεια έχει αντίκτυπο και στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ιδίως στις μαθητικές κοινότητες των ΕΠΑ.Λ.. Σε αυτές 

παρατηρούνται κατ’ επανάληψη φαινόμενα ανεπιθύμητων συμπεριφορών, τα οποία οδηγούν 

στην ανάγκη για την ανάπτυξη διαδικασιών πρόληψης φαινομένων ενδοσχολικής βίας και 

εκφοβισμού. 

Η αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. σε 

περιβάλλον ολιστικής προσέγγισης, θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά  προς την κατεύθυνση 

της άμβλυνσης του υψηλού ποσοστού τέτοιων φαινομένων, με στόχο την εκπαίδευση για όλους.  

 

Λέξεις κλειδιά: ενδοσχολική βία, σχολικός εκφοβισμός, ομαδοσυνεργατική μάθηση, 

οικοσυστημική προσέγγιση 

 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, έχει πάρει μεγάλες 

διαστάσεις τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς. Οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική 

εκπαίδευση και ειδικότερα στα ΕΠΑ.Λ. και αφορούν τόσο στην πολυπολιτισμική σύνθεση του 

μαθητικού πληθυσμού όσο και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, 

πολυπληθή τμήματα, εκπαιδευτική μεθοδολογία και στόχευση, είναι πιθανόν να δημιουργήσουν 

αρνητικά φορτισμένο παιδαγωγικό κλίμα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη φαινομένων βίας και 

εκφοβισμού. Η αξιοποίηση της μεθοδολογικής προσέγγισης των εργαστηριακών μαθημάτων προς 

αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να βοηθήσει για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων  

2. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός  

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Dan Olweus (1991), ο οποίος διερεύνησε για πάνω από δύο δεκαετίες 

τη φύση του σχολικού εκφοβισμού, ένας μαθητής ή μια μαθήτρια υφίσταται σχολικό εκφοβισμό, 

όταν εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις που 

εκδηλώνονται από έναν ή περισσότερους συμμαθητές ή συμμαθήτριές του/της. Μέσα από 
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μετέπειτα έρευνες, ο σχολικός εκφοβισμός προσδιορίστηκε ως μια μορφή σκόπιμης επιθετικής 

συμπεριφοράς που εκφράζεται μέσω επαναλαμβανόμενων ενεργειών από έναν 

μαθητή/μαθήτρια ή από ομάδα μαθητών/μαθητριών με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (Guerin, 

Hennessy, 2002, Rigby, 2008).  

Η Αρτινοπούλου (2001) επισημαίνει ότι η δυσκολία απόδοσης του όρου στα ελληνικά οδηγεί στην 

υιοθέτηση των όρων «σχολική βία ή παραβατικότητα ή εκφοβισμός», έννοιες που δύσκολα 

οριοθετούνται καθώς εξαρτώνται από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο αλλά και τις ιστορικές και 

πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες διατυπώνονται και χρησιμοποιούνται.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν και διαφοροποιούν το φαινόμενο του εκφοβισμού από 

τα μεμονωμένα περιστατικά επιθετικότητας στο σχολικό πλαίσιο είναι τα ακόλουθα:  

• Η πρόθεση του δράστη να βλάψει το θύμα  

• Η υπεροχή σε σωματική δύναμη και εξουσία που έχει ο δράστης ή οι δράστες απέναντι στο 

θύμα ή τα θύματα, η ανισορροπία δηλαδή σε σωματική ή ψυχική δύναμη που υπάρχει 

μεταξύ θύτη και θύματος. Για τον παραπάνω λόγο, ο όρος εκφοβισμός δεν περιλαμβάνει τις 

επιθετικές ενέργειες μεταξύ δύο μαθητών/μαθητριών που έχουν την ίδια μυϊκή ή 

ψυχολογική δύναμη. Βασικό, επομένως, στοιχείο που έρχεται ως συνέπεια του παραπάνω 

χαρακτηριστικού είναι η αδυναμία του θύματος να υπερασπιστεί τον εαυτό του (Olweus, 

1991).  

• Η επαναληπτικότητα. Ένα περιστατικό θεωρείται εκφοβισμός όταν επαναλαμβάνεται το 

λιγότερο δύο με τρεις φορές τον μήνα και το περισσότερο μία ή περισσότερες φορές την 

εβδομάδα (Olweus,  1993)  

• Η εκδήλωση του εκφοβισμού μέσω ενός ατόμου ή μέσω ομάδας ατόμων. Όπως διαφαίνεται 

από τον ίδιο τον ορισμό του εκφοβισμού, οι εκφοβιστικές ενέργειες μπορεί να εκδηλώνονται 

από έναν μαθητή ή μία μαθήτρια ή από ομάδα μαθητών/μαθητριών.  

• Η εκδήλωση σε συγκεκριμένους χώρους. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του σχολείου 

εκδηλώνεται κυρίως σε αυτούς για τους οποίους δεν υπάρχει σημαντική επίβλεψη από 

εκπαιδευτικούς (Olweus,  1993).  

• Η αίσθηση ευχαρίστησης που βιώνει ο δράστης και, αντίστοιχα, η αίσθηση καταπίεσης που 

βιώνει το θύμα (Rigby,  2008). 

 

3. Παράγοντες του σχολικού εκφοβισμού 

Οι παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση βίας στο σχολείο είναι τόσο κοινωνικής προέλευσης 

όσο και ιδιοσυγκρασιακής. Συνήθως τα αίτια είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η κοινωνική 

ανισότητα, η φτώχεια, ο υπερπληθυσμός και ο συνωστισμός, η ματαίωση, η διαφορετικότητα,  

αλλά και η ελλιπής καλλιέργεια, οι ελλιπώς αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, η επιρροή 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι κοινωνικές νόρμες (Αρτινοπούλου,  2001, Μπεζέ,  1998). 

Επίσης, η εφηβεία ως στάδιο ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της ταυτότητας του ατόμου, 

χαρακτηρίζεται από αντιδράσεις όπως εχθρική στάση προς τους άλλους, εναντίωση προς κάθε 
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μορφή εξουσίας, έλλειψη αυτοπεποίθησης ή αίσθημα παντοδυναμίας. Η βία είναι για τους 

έφηβους μέσο με το οποίο επιζητούν να προκαλέσουν την προσοχή, να αυτοπροσδιοριστούν, να 

γίνουν αποδεκτοί από την ομάδα των συνομηλίκων και να πείσουν τους ίδιους και τους άλλους 

ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι.  

Η οικογενειακή συγκρότηση και η μέθοδος ανατροφής των παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο για 

την εκδήλωση και άσκηση βίας από τον ανήλικο. Αρνητικές καταστάσεις μέσα στην οικογένεια 

σημαντικές για την πρόκληση επιθετικών προτύπων αποτελούν: η παραμέληση, ο υποβιβασμός, 

η υπερπροστασία, η άσκηση βίας μέσα στην οικογένεια, ο ελλιπής διαθέσιμος χρόνος στο παιδί, η 

ελλιπής τρυφερότητα, υποστήριξη, ενθάρρυνση, οι οικογενειακές συγκρούσεις και προβλήματα 

όπως το διαζύγιο, η παθητική συμπεριφορά γονέων και η αλλαγή κατοικίας σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (Olweus,  1993). 

Σε μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, οι λόγοι που καταγράφονται πως οδηγούν σε αύξηση 

κρουσμάτων βίας, σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της οικογένειας, την αύξηση της 

μονογονεϊκότητας, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου των γονέων και την αδιαφορία τους. Επίσης 

παρατηρείται συσχέτιση με την ανεργία και το χαμηλό οικονομικό επίπεδο εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης (Παπάνης, 2008). Οι συνθήκες διαβίωσης για μια οικογένεια που βιώνει 

οικονομική κρίση είναι πολύ στρεσογόνες, εφόσον οι γειτονιές παύουν να προσφέρουν ασφάλεια 

στους κατοίκους και τα νοικοκυριά αναγκαστικά πληθαίνουν.  

Πολλοί μαθητές μιμούνται αρνητικές συμπεριφορές που υιοθετούν τα μέλη της δημοφιλούς 

«κλίκας» ομηλίκων και επηρεάζεται η κρίση τους για το καλό και το κακό,  προκειμένου να γίνουν 

πιο αποδεκτοί στο πλαίσιο της ομάδας των δημοφιλών φίλων στο σχολείο (Νικολάου, 2004).  

Η κοινωνική απόρριψη οδηγεί παιδιά χαμηλόμισθων και μικρομεσαίων οικογενειών σε 

προσαρμογή και συμμόρφωση (conformity), δεν αντιδρούν και δεν αναφέρουν το περιστατικό σε 

κανέναν/μία, ενώ παιδιά της κυρίαρχης τάξης τείνουν με μεγαλύτερη ευκολία να γίνουν επιθετικά 

όταν δεχτούν απειλές, υπερασπιζόμενα έτσι την κοινωνική τους θέση και μαζί τα προνόμια της 

κοινωνικής τάξης όπου ανήκουν (Ψάλτη, Κωνσταντίνου, 2007). 

Η έρευνα των Παπαλεωνίδα & Μπεχράκη (2007), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση συγκεντρώνονται παιδιά μη προνομιούχας κοινωνικής προέλευσης, 

με χαμηλή σχολική επίδοση και συνήθως χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονέων, για τα οποία έχει 

καταστεί επιβεβλημένη η γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας. Όλα τα παραπάνω συνάδουν με 

το γεγονός ότι υπάρχει ανομοιογένεια στο μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ., δεδομένο που 

δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για αποκλίνουσες συμπεριφορές και φαινόμενα σχολικής βίας και 

εκφοβισμού. 

4. Μορφές του σχολικού εκφοβισμού  

Ο Dan Olweus (1993) ήταν ο πρώτος που διέκρινε τον εκφοβισμό σε άμεσο και έμμεσο, μία 

διάκριση που αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς οι έμμεσες μορφές δύσκολα αναγνωρίζονται 

και γίνονται αποδεκτές ως εκφοβιστικές συμπεριφορές και ενέργειες. Συγκεκριμένα, το φαινόμενο 
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του εκφοβισμού στο πλαίσιο του σχολείου εκφράζεται με τις ακόλουθες μορφές (Bright, 2005 

Guerin,  Hennessy,  2002, Olweus,  1993): 

• Σωματική μορφή: Περιλαμβάνει άμεσες σωματικές επιθέσεις όπως χτυπήματα, σπρωξίματα, 

κλωτσιές. 

• Λεκτική Μορφή: Αναφέρεται σε άμεσα και επαναλαμβανόμενα πειράγματα, χλευασμούς, 

απειλές, ειρωνείες, κοροϊδίες. 

• Κοινωνική Μορφή: Περιλαμβάνει τον εσκεμμένο κοινωνικό αποκλεισμό από ομάδα 

συνομηλίκων, τη διάδοση ψευδών, συνήθως, φημολογιών, το κλείδωμα σε αίθουσα 

σχολείου, τα κακόβουλα και κακοήθη σημειώματα προς το θύμα.  

• Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στις ακόλουθες 

διακριτές μορφές του σχολικού εκφοβισμού (Agatston et al., 2007, Guerin, Hennessy, 2002, 

Oliver, Candappa,  2003, Smith,  2004). 

• Κλοπή χρημάτων και αντικειμένων, που έχει στην κατοχή του το θύμα.  

• Σεξουαλικός εκφοβισμός: Αφορά στην επαναλαμβανόμενη σεξουαλική παρενόχληση.  

• Φυλετικός εκφοβισμός: Στρέφεται κατά ατόμων ή ομάδων ατόμων που έχουν διαφορετική 

εθνική προέλευση και αποτελούν εθνική μειονότητα.  

• Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: Εκφοβισμός μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων και 

υπολογιστών. 

 

5. Έρευνες για τον εκφοβισμό στην Ελλάδα 

Το 2008 σε έρευνα 544 μαθητών και μαθητριών λυκείου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε 

ότι ο πιο κοινός τύπος ηλεκτρονικού εκφοβισμού λάμβανε χώρα μέσω των κινητών τηλεφώνων, 

με το γενικότερο συμπέρασμα να καταδεικνύει με σαφήνεια τη σύνδεση της συχνότητας 

θυματοποίησης και εκφοβισμού μέσω του κινητού τηλεφώνου με το διαδίκτυο (Ψάλτη κ.ά., 2012). 

Εν συνεχεία, η έρευνα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων με τίτλο «Δημιουργική και 

ασφαλής χρήση του Διαδικτύου από νέους και νέες 13 έως 18 ετών» πραγματοποιήθηκε σε 

μαθητές γυμνασίων και λυκείων με βασικό άξονα τις δικτυακές συνήθειες των εφήβων, ενότητα 

των οποίων αποτελούν και οι καταστάσεις θυματοποίησης. Αναλυτικότερα, οι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι: «η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών/μαθητριών δεν έχει ενοχλήσει κάποιον 

μέσω Ιnternet (66%) και δεν έχει ενοχληθεί από κάποιον μέσω internet (68%)».  Ωστόσο μέσα από 

μια δεύτερη ανάλυση των στατιστικών τους ευρημάτων αναδεικνύεται μια σημαντική τάση των 

μαθητών/ τριών, της τάξης του 15%, που εμπλέκονται σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις είτε ως 

θύματα είτε ως θύτες (Καταρέλος, Παπαδόπουλος, 2009). 

Επίσης και το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο πραγματοποίησε 

μεγάλης κλίμακας έρευνα, στην οποία φαίνεται ότι  αθροιστικά το 36,1 % των μαθητών/ τριών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπήρξε θύμα και επιπλέον ότι τα αγόρια  είναι θύτες σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (30,64%) σε σχέση με  τα κορίτσια (17,97%) (Αρτινοπούλου, κ.α., 2016).  
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6. Παρεμβάσεις για τον εκφοβισμό  

Στην Ελλάδα καθυστέρησε η υλοποίηση οργανωμένων παρεμβάσεων συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Από τους πρώτους που λειτούργησαν προληπτικά και παρεμβατικά ήταν οι 

Andreou, Didaskalou και Vlachou (2007), οι οποίες ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα παρέμβασης 

στηριζόμενο στους τρείς άξονες: α) γνωστοποίηση  σε μαθητές/ τριες για το πρόβλημα του 

εκφοβισμού και την επικινδυνότητα του και τους πιθανούς τρόπους θυματοποίησης (awareness 

training) β) δημιουργία ευκαιριών για αντανάκλαση του εαυτού (self-reflection) ώστε οι μαθητές/ 

τριες να εξοικειωθούν με τους διάφορους ρόλους που ανέλαβαν στη διαδικασία εκφοβισμού μέσα 

από συζητήσεις σε μικρές ομάδες ή δυάδες και γ) υποχρέωση σε νέες συμπεριφορές (assertiveness 

training), διατύπωση νέων νόμων της τάξης (re-networking the class), εύρεση διαφορετικών 

τρόπων προσέγγισης/επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ συμμαθητών/ τριών μέσα από παιχνίδια 

ρόλων. Όσοι μαθητές/τριες επιθυμούσαν εκπαιδεύτηκαν εθελοντικά να πάρουν τον ρόλο του 

υποστηρικτή/κτριας με στόχο να εμφυσήσουν στους/στις συμμαθητές/τριές τους συναισθήματα 

ενσυναίσθησης και  φιλοκοινωνικές δεξιότητες, έτσι ώστε να τους ενθαρρύνουν να αναλάβουν 

δράση με αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι σε βίαιες συμπεριφορές.  

Μείζονος σημασίας για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας 

αποτέλεσε το πρόγραμμα που διοργανώθηκε το 2015 από το Υπουργείο Παιδείας και το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης  

και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού», το οποίο ήταν ενταγμένο 

στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013, και στο γενικότερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών στου Υ.ΠΑΙ.Θ. για 

την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (ΣΒΕ)». Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα αυτό επιμορφώθηκαν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων σε θέματα σχολικού 

εκφοβισμού (Αρτινοπούλου,  κ.α., 2016).  

7. Η οικοσυστημική προσέγγιση 

Σύμφωνα με την οπτική του Bronfenbrenner, το αναπτυσσόμενο άτομο δεν αντιμετωπίζεται 

απλώς ως μία μεμονωμένη μονάδα, αλλά ως ένα «βιο-ψυχο-κοινωνικό ον», που επηρεάζει με τον 

τρόπο του τα συστήματα που ελέγχουν τη συμπεριφορά του. Δεν έχει νόημα να απομονώσουμε 

το άτομο ακολουθώντας μια τιμωρητική στάση, αλλά να μελετήσουμε τις συμπεριφορές του σε 

σχέση με το άμεσο ή έμμεσο κοινωνικό του περιβάλλον και να παρέμβουμε χρησιμοποιώντας τις 

δυνατότητες που μας παρέχονται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα (Πετρογιάννης,  2003). 

8. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και πρακτικές  

Οι προσεγγίσεις της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας θεωρείται ότι υπάγονται σε δύο κατά βάση 

σχολές σκέψης, στη σχολή του Vygotsky και στη σχολή του Piaget, καθώς και σε παραδόσεις που 

αντλούν από την Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ψυχολογία (Ματσαγγούρας, 2004). Η πρώτη σχολή 

λοιπόν αντλεί από το πεδίο της Ψυχοκοινωνιολογίας και ειδικότερα από τις αρχές του κοινωνικού  

κονστρουκτιβισμού, όπως αυτές σχηματοποιήθηκαν από τον Vygotsky (1986). Η εν λόγω σχολή 

εστιάζει στην κοινωνικοπολιτισμική ανάπτυξη της μάθησης και πρεσβεύει πως η ατομική μάθηση 
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συγκροτείται μέσω των διαρκών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στις οποίες συμμετέχει το άτομο. 

Στη σχολή του Piaget ο ρόλος των ομάδων έγκειται στη δυναμική των διαφορετικών απόψεων που 

έχουν οι συμμαθητές/τριες στις ομάδες, οι οποίες (απόψεις) αρχικά διαταράσσουν τη γνωσιακή 

ισορροπία των παιδιών, όμως στη συνέχεια οδηγούν στη γνωσιακή τους ανάπτυξη. Είναι 

σημαντικό ότι αναγνωρίζεται και στις δύο θεωρίες η θετική συνεισφορά της ομαδοσυνεργασίας 

στη μάθηση και στις διαδικασίες απόκτησής της (Ματσαγγούρας,  2004).  

Σε ό,τι αφορά στα ελληνικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων, στο πλαίσιο ευρείας 

επιμορφωτικής δράσης, κεντρικά σχεδιασμένης, που έλαβε χώρα κατά το σχολικό έτος 2011-2012, 

η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ήταν ένας από τους βασικούς άξονες επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2012). Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο είναι 

ενδεικτικό το γεγονός πως έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά μεθοδολογικά μοντέλα αξιοποίησης των 

ομάδων στη σχολική τάξη (Topping, 2005). Ενδεικτικό επίσης είναι το γεγονός πως διεθνώς 

υπάρχει εστίαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προωθούν τη συλλογική σκέψη και τη 

συνεργατική συζήτηση και μάθηση, όπως είναι για παράδειγμα σχετικό πρόγραμμα του 

Πανεπιστημίου του Cambridge (Littleton, et. al., 2005). Οι παραπάνω ενδεικτικές τάσεις 

μαρτυρούν το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει προκληθεί γύρω από το ζήτημα της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Εκτός από τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα της αξιοποίησης των ομάδων στη σχολική τάξη, 

όπως αυτά απορρέουν από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, ενδιαφέρον έχει η επισήμανση πως μια  

παράμετρος, η οποία επηρεάζεται θετικά από την εργασία των μαθητών/τριών σε ομάδες  είναι η 

κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της επικοινωνίας και των 

κοινωνικοπολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ τους. Επιπλέον, η αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικών 

μεθόδων θεωρείται ότι συνεισφέρει στην επίλυση κοινωνικών συγκρούσεων σε μια τάξη, ενώ 

ταυτόχρονα εξασκεί τους/τις μαθητές/τριες σε διαδικασίες εργασίας οι οποίες θα τους είναι 

απαραίτητες στην πορεία τους μετά το σχολείο (Slavin, 1996). 

9. Η παρέμβαση 

Η παρέμβασή μας έγινε σε σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., όπου το ποσοστό ανομοιογένειας στις τάξεις 

των ΕΠΑ.Λ είναι μεγάλο, γεγονός που ευνοεί την εμφάνιση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας 

και του εκφοβισμού. Σκοπός μας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της 

ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης ως προς την κατεύθυνση της πρόληψης της ενδοσχολικής βίας, 

στο πλαίσιο της οικοσυστημικής θεωρίας, κατά τη διάρκεια εργαστηριακών μαθημάτων, με στόχο 

τη δημιουργία θετικού παιδαγωγικού κλίματος. Επιλέξαμε τμήμα 12 μαθητών/τριών στον Τομέα 

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, στην Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων και το δίωρο εργαστηριακό μέρος στο μάθημα 

Ηλεκτροτεχνία (2Θ+2Ε). Με την ανάπτυξη  του ομαδικού πνεύματος επικοινωνίας και με γνώμονα 

την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, επιχειρήθηκε η εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης, η βελτίωση 

της αυτοπεποίθησης του/της κάθε μιας μαθητή/τριας και τελικά η ανάπτυξη του σεβασμού στη 

διαφορετικότητα και στα δικαιώματα των άλλων. Κατά το 1ο τετράμηνο μετά από παρατήρηση 

συμπεριφορών των μαθητών/τριών του συγκεκριμένου τμήματος  στον αύλειο χώρο και κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων, διαπιστώθηκε ζήτημα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Το 
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φαινόμενο παρατηρήθηκε ανάμεσα σε συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες (θύτες, θύματα)  και είχε 

τη μορφή τόσο λεκτικής όσο και σωματικής βίας (με αφορμή, για παράδειγμα τη δυσκολία στη 

χρήση μηχανημάτων και εργαλείων). Έγιναν συζητήσεις με τον Σύλλογο Διδασκόντων και 

επιβεβαιώθηκε η αρχική παρατήρησή μας. Προς επιπλέον επίρρωση των παρατηρήσεων μας, 

κατασκευάσαμε το κοινωνιόγραμμα του τμήματος (με τη χρήση του λογισμικού Group Dynamics), 

τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται στην συνέχεια και συνάδουν με τις διαπιστώσεις μας 

(Σχήμα 1).  

Σχήμα 1: Κοινωνιόγραμμα πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση 

 Έγινε διακριτική παρέμβαση για επικοινωνία μαθητή/τριών με τον Καθηγητή -Σύμβουλο, όπως 

προβλέπεται από το πρόγραμμα ΜΝΑΕ (Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.), στη συνέχεια ενημερώσαμε 

τον  Διευθυντή και  τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, τους γονείς των 

μαθητών/τριών και τέλος, σε  συγκεκριμένες περιπτώσεις, είχαμε τη συνέργεια του ψυχολόγου 

του σχολείου. Μέσα από τις διαδικασίες της ομάδας, με θετική ενίσχυση (αναπλαισίωση) 

επιδιώξαμε την εδραίωση  της συναισθηματικής ηρεμίας των μαθητών/τριών ως επιθυμητής 

συμπεριφοράς. Παράλληλα αναπτύχθηκε η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, τόσο στο 

θεωρητικό μέρος όσο και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, με βάση την ενίσχυση της 

αλληλεκτίμησης, της αλληλεγγύης και του  πνεύματος συνεργασίας (Molnar, Lindquist,  1998).  

Συγκεκριμένα με την έναρξη της 5ης εβδομάδας του 1ου τετράμηνου χωρίσαμε τους μαθητές σε 

ομάδες σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα (Σχήμα 2).  

 

Σχήμα 2: Η σύνθεση των ομάδων 
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(Ο Γιώργος και ο Δημοσθένης είναι οι μαθητές που δέχονταν επιθετική συμπεριφορά από τους 

Σαντιλιάνο, Στέφανο και Τζουλιάνο). Στη συνέχεια έγινε ανά εβδομάδα διαρκής καταμερισμός 

ρόλων,  εναλλαγή της ανάθεσης των ρόλων και εναλλαγή της σύνθεσης των ομάδων (συντονιστής, 

ειδικός στο χειρισμό των οργάνων, γραμματέας, παρασκευαστής). Επιπλέον προχωρήσαμε, με τη 

σύμφωνη γνώμη των μαθητών, σε καταγραφή των παρατηρήσεών μας ανά εβδομάδα και 

συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να λαμβάνουμε συνεχή ανατροφοδότηση 

των δράσεων μας, έτσι ώστε να γίνουν πιθανές τροποποιήσεις με στόχο την κατά το δυνατόν 

μεγαλύτερη επίτευξη των στόχων μας. Με την πάροδο του χρόνου κατέστη δυνατόν να 

σταθεροποιηθούν οι συνθέσεις των ομάδων αλλά και να μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή 

στη σύνθεση των ομάδων χωρίς να παρουσιάζονται ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε και από την επικοινωνία μας με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και 

από το κοινωνιόγραμμα στο οποίο φαίνεται και η επιθυμητή αλλαγή (Σχήμα 3).  

Σχήμα 3: Η σύνθεση των ομάδων 

 Τα αποτελέσματα της παρέμβασης χαρακτηρίζονται θετικά ως απόρροια μιας επιτυχούς 

ομαδοσυνεργατικής παρέμβασης (Tolmie, et. al., 2010).  Θα ήταν χρήσιμο επίσης να επισημανθεί 

ότι σε άλλο εργαστηριακό μάθημα, στο ίδιο τμήμα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ένας από του ς 

δύο μαθητές που δεχόταν επιθετική συμπεριφορά, να εξακολουθήσει να την υφίσταται, καθώς 

αναγκαζόταν να γράψει τις εργασίες όλων των μελών της ομάδας προκειμένου να τον αφήνουν 

ήσυχο. Η παρατήρηση αυτή καταγράφεται ως έναυσμα για την περαιτέρω επεξεργασία  και την 

κατάθεση επιπρόσθετων δράσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες 

και να συμβάλουν στην καθολικότερη πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.  

10. Συμπεράσματα 

Η ανάγκη για  πρόληψη φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού  είναι αναντίρρητη. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, η συμβολή της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων, με όρους και 

προϋποθέσεις ομαδοσυνεργατικής μεθοδολογίας, αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα 

πρόληψης του φαινομένου και δημιουργίας όρων ολιστικής προσέγγισης και διαχείρισής του. 
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Περίληψη  

Οι συγκρούσεις και η σχολική βία αναφέρονται πλέον ως ένα έντονο κοινωνικό φαινόμενο με 

αρνητικές επιπτώσεις τόσο  στην ψυχολογία όσο  και στον συναισθηματικό κόσμο των μαθητών.  

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης και εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων στις σχολικές 

μονάδες για την ανάπτυξη της ικανότητας εποικοδομητικής επίλυσης διαφορών είναι ο ορισμός 

«διαμεσολαβητών» στην επίλυση συγκρούσεων.  

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε 

τις συγκρούσεις και το φαινόμενο της σχολικής βίας και στην παρούσα μελέτη προτείνεται η  

εφαρμογή της με τη χρησιμοποίηση του Θεάτρου Σκιών.  

Οι μαθητές αφού εκπαιδευτούν παίρνουν τον ρόλο του Διαμεσολαβητή - Καραγκιόζη, βοηθώντας 

στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των συμμαθητών τους.  

Τα παιδιά με τη σχολική διαμεσολάβηση αναζητούν από μόνα τους τις αιτίες που προκαλούν τη 

σχολική βία, εντοπίζουν τις διαστάσεις που προσλαμβάνει και καθορίζουν από μόνα τους τρόπους 

αντιμετώπισής της.  

 

Λέξεις κλειδιά: Συγκρούσεις, σχολική βία, καινοτομία, θέατρο σκιών,  πρόληψη,  σχολική 

διαμεσολάβηση 

 

1. Εισαγωγή 

Σήμερα, διαφορετικοί επιστημονικοί χώροι και πεδία έχουν αναγνωρίσει, αναδείξει και μελετήσει 

το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας, στις πολλαπλές μορφές και 

διαστάσεις του και προτείνουν, μέσα από την πρόληψη και την παρέμβαση, διάφορες 

προσεγγίσεις και μεθόδους για την αποτελεσματική  αντιμετώπισή του. 

Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέθοδος και πρακτική ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων και 

διαφορών εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο περιστολής της βίας σε οποιαδήποτε έκφανσή της 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια συνοπτική, αλλά πλήρης οπτική της μεθόδου της 

«σχολικής διαμεσολάβησης» από θεωρητική και πρακτική σκοπιά ώστε να χρησιμοποιηθεί η 
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διαδικασία αυτή σε μικρά και σε μεγάλα προβλήματα σχολικού εκφοβισμού στο πλ αίσιο ενός 

συνεργατικού σχολείου μέσα στο οποίο οι μαθητές θα καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και 

εποικοδομητικού διαλόγου. 

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: 

Η εργασία ξεκινάει με τον τίτλο, την περίληψη και τις λέξεις κλειδιά.  

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή στην οποία γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση 

του προβλήματος της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και αναλύεται η μέθοδος της «σχολικής 

διαμεσολάβησης» με τη χρησιμοποίηση του θεάτρου σκιών η οποία προτείνεται  ως πρακτική 

ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, αιτιολογείται η επιλογή του θέματος και παρουσιάζεται η 

δομή της εργασίας. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη θεωρία. Σε πρώτο επίπεδο   αποσαφηνίζεται η  έννοια της 

«σχολικής διαμεσολάβησης» και δίδεται ο ορισμός ο οποίος  και ιυοθετείται από τη συγκεκριμένη 

εργασία.  

 Σε δεύτερο επίπεδο προσδιορίζεται  και περιγράφεται η ιδέα της καινοτομίας της σχολικής 

διαμεσολάβησης με τη χρήση του θεάτρου σκιών καθώς και οι βασικές αρχές και τα βήματα της 

διαδικασίας  με τα οποία μπορεί να εκπαιδευτεί κανείς πάνω σ’ αυτήν.   

 Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα κριτήρια επιτυχίας από την 

υλοποίηση/εφαρμογή της προτεινόμενης καινοτομίας ενώ στο τέλος αναλύονται τα βήματα 

υλοποίησης  και αξιολόγησης της καινοτομίας.  

Τέλος  παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τηνεφαρμογή της καινοτομίας αυτής.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Αποσαφήνιση εννοιών 

2.1.1. Σχολική Διαμεσολάβηση 

Η σχολική διαμεσολάβηση ανήκει στο φάσμα των μορφών επίλυσης των συγκρούσεων  οι οποίες 

επιδιώκουν την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ικανοποίηση των διαφωνούντων μέσα από ένα δίκαιο 

αποτέλεσμα. Σαν διαδικασία είναι κλιμακούμενη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε μικρά όσο 

και σε μεγάλα προβλήματα (Pynchon, 2012). Εναρμονίζεται με τις νέες εκπαιδευτικές παραδοχές 

και πραγματώνεται μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα καλλιεργήσουν δεξιότητες 

συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου.  

Πιο συγκεκριμένα η έννοια της σχολικής διαμεσολάβησης ορίζεται και ο ορισμός αυτός 

υιοθετείται στην παρούσα εργασία: 

 «ως η διαδικασία ειρηνικής επίλυσης μιας σύγκρουσης στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ 

δύο ή περισσότερων διαφωνούντων μαθητών με τη βοήθεια ενός τρίτου και ουδέτερου μαθητή -

του λεγόμενου διαμεσολαβητή- μέσα από μια δομημένη διαδικασία με σαφή όρια, ενεργητική 
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συμμετοχή και άμεση επικοινωνία μεταξύ των μερών με σκοπό μια εποικοδομητική επίλυση της 

διαφωνίας» (Αρτινοπούλου, 2010). 

Συνοψίζοντας, η σχολική διαμεσολάβηση είναι μία πρακτική επίλυσης των σχολικών συγκρούσεων 

και έχει εφαρμογή με τον διάλογο, την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση. Αποτελεί μία 

μορφή ειρηνικής επίλυσης επιθετικών συμπεριφορών όπου οι μαθητές οικειοποιούνται την 

επίλυση του προβλήματος ή της διαφοράς τους, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους, πάντα 

καθοδηγούμενοι από εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές.  

2.2. Προσδιορισμός και περιγραφή της ιδέας της καινοτομίας της σχολικής διαμεσολάβησης με 

τη χρήση του Θεάτρου Σκιών. 

Ζούμε σε μια κοινωνία όπου  κυριαρχούν η  αδιαφορία, η ατομικότητα η μη ανοχή στη 

διαφορετικότητα ενώ αντίθετα η μεγάλη ανοχή στον ρατσισμό και τη βία. Το σχολείο αποτελεί τον 

καθρέφτη αυτής της κοινωνίας. Στον ορισμό από τον πρωτοπόρο ερευνητή του σχολικού 

εκφοβισμού Dan Olweus τονίζονται οι συνεχείς αρνητικές ενέργειες των συμμαθητών που 

θυματοποιούν έναν άλλον συμμαθητή τους: «Ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή 

θυματοποιείται όταν υποβάλλεται, κατ΄ επανάληψη και κατ΄ εξακολούθηση, σε αρνητικές 

ενέργειες από έναν ή περισσότερους άλλους μαθητές» (Olweus, 1986).  

Σύμφωνα με τον ορισμό, για να υπάρχει εκφοβιστική συμπεριφορά, τότε τέσσερα στοιχεία πρέπει 

να συνυπάρχουν: 

• Συστηματικότητα με επανάληψη της συγκεκριμένης συμπεριφοράς.  

• Σκοπιμότητα και εσκεμμένη πράξη. 

• Ανισορροπία δύναμης ως αποτέλεσμα κατάχρησης δύναμης.  

• Πρόκληση σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής ή/και μαθησιακής βλάβης.  

Οι ενέργειες αυτές προκαλούν τόσο σωματική όσο και συναισθηματική βλάβη.  

Επομένως, εκφοβισμός ορίζεται η «συστηματική κατάχρηση υπεροχής/ισχύος» (Rigby, 2002), η 

οποία χαρακτηρίζεται από σκοπιμότητα, συστηματικότητα και ανισορροπία δύναμης. Η επιθετική 

συμπεριφορά, καθώς και η ανισορροπία δύναμης μπορεί να είναι τόσο σωματική όσο και 

ψυχολογική και είναι απρόκλητη. Μορφές του εκφοβισμού είναι ο άμεσος ή σωματικός 

εκφοβισμός, ο λεκτικός εκφοβισμός, ο έμμεσος ή κοινωνικός εκφοβισμός, ο εκβιαστικός, ο οπτικός 

εκφοβισμός, ο σεξουαλικός εκφοβισμός, ο ρατσιστικός εκφοβισμός και ο διαδικτυακός 

εκφοβισμός.  

Σήμερα για να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις και το φαινόμενο της σχολικής βίας διαθέτουμε 

κάποια εργαλεία. Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τις 

συγκρούσεις και το φαινόμενο της σχολικής βίας και στην παρούσα μελέτη έλαβε χώρα με τη 

χρησιμοποίηση του Θεάτρου Σκιών. Το  Θέατρο Σκιών,  είναι αυτό που  κατεξοχήν  καλλιεργεί  την  

ομαδικότητα, οι μαθητές συνεργάζονται και σέβονται ο ένας τον άλλο, έτσι καλλιεργείται η 

αποδοχή της διαφορετικότητας, η αλληλεγγύη και η κατανόηση των άλλων,  στοιχεία που 

θωρακίζουν τα σχολεία και την κοινωνία απέναντι στη βία.  
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Εξάλλου, ο ρόλος του Καραγκιόζη που αναφέρεται στην πολυπολιτισμικότητα και τη 

διαφορετικότητα (χαρακτηριστικά στοιχεία της ελληνική κοινωνίας και του σημερινού σχολείου) 

εμφανίζεται πολυπρόσωπος, διδάσκοντας από μόνος του τον σεβασμό και την αναγνώριση του 

άλλου.  

Ο Καραγκιόζης μαγεύει τους μαθητές που έχουν συγκρουστεί με την ονειρική τεχνική της 

εναλλαγής της σκιάς και του φωτός. Με το γέλιο που αβίαστα προκαλεί, δίνει την εύθυμη πλευρά 

της ζωής και την αισιόδοξη αντιμετώπιση και των πιο δύσκολων καταστάσεων.  

Η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί έναν πολιτισμένο τρόπο ειρηνικής επίλυσης των 

συγκρούσεων, που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον της σχολικής κοινότητας. Πρόκειται για μία 

διαδικασία, όπου τα ίδια τα παιδιά που έχουν μια διαφορά μεταξύ τους – έχοντας τη βοήθεια ενός 

εκπαιδευμένου ουδέτερου τρίτου προσώπου,  του διαμεσολαβητή -παραθέτουν τις διαφωνίες 

τους μέσα σε ένα περιβάλλον διαλόγου, όπου υπάρχει σεβασμός στις απόψεις όλων, με σκοπό να 

βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση, η οποία να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους. 

Επικεφαλής της σχολικής διαμεσολάβησης ορίζεται ένας Συντονιστής - ο Καραγκιόζης, ο οποίος 

είναι φυσικά εκπαιδευμένος και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του προγράμματος. Θα είναι 

αυτός ο οποίος θα καλλιεργεί σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές,   θα ανιχνεύει και θα 

συμβάλλει στην επίλυση των οποιοδήποτε προβλημάτων τους. 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων μπορούν αρχικά να εκπαιδευτούν στις συγκεκριμένες 

τεχνικές που απαιτούνται, ωστόσο επειδή η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εθελοντικό 

χαρακτήρα καλό θα ήταν η παρουσία του εκπαιδευτικού να τυγχάνει κοινής αποδοχής από όλους 

όσους εμπλέκονται (Schrumpf, Crawford & Bodine, 1997). 

Εν συνεχεία επιλέγονται οι μαθητές που θα εκπαιδευτούν ως διαμεσολαβητές με διάφορα 

κριτήρια όπως,  οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες, η αγάπη τους προς το Θέατρο Σκιών και τον 

Καραγκιόζη, η δέσμευσή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά και η διάθεσή τους να 

προσφέρουν. Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται στη σχολική διαμεσολάβηση είναι: 

• Εθελοντική διαδικασία 

• Ειλικρίνεια 

• Πολιτισμένος διάλογος 

• Σεβασμός στις απόψεις και των  δύο πλευρών 

• Εχεμύθεια 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:  

Όταν προκύψει επεισόδιο σύγκρουσης μεταξύ συμμαθητών και θέλουν να λυθεί με ειρηνικό 

τρόπο, τότε τοποθετούν το αίτημά τους στο κουτί της διαμεσολάβησης που υπάρχει έξω  από το 

γραφείο των εκπαιδευτικών. Ο έχοντας τον ρόλο του διαμεσολαβητή-Καραγκιόζη, αφού διαβάσει 

το αίτημα, κάνει μια πρώτη επαφή ξεχωριστά με την κάθε πλευρά προκειμένου να επιφέρει την 

ψυχραιμία και να αποκλιμακώσει την ένταση, να πάρει κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά και να 

ενημερώσει για τους κανόνες της διαδικασίας, τονίζοντας πως θα τηρηθεί η εχεμύθεια. Εάν και οι 

δύο πλευρές είναι σύμφωνες ορίζεται ώρα και μέρα συνάντησης. 
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Ακολουθεί η επίσημη συνάντηση όπου γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:  

• Ο διαμεσολαβητής-Καραγκιόζης παίρνει θέση με τη φιγούρα του πίσω από το πανί.  

• Στη συνέχεια, εξηγεί ξανά τη διαδικασία παρουσιάζοντας τους κανόνες που πρέπει να 

τηρηθούν κατά τη διαμεσολάβηση, εξασφαλίζει τη δέσμευση των διαφωνούντων για 

εμπιστευτικότητα και  ειλικρίνεια, δηλαδή ότι θα πουν την αλήθεια.   

• Οι δυο πλευρές συστήνονται και εκφράζουν τα συναισθήματά τους σχετικά με την 

κατάσταση τόσο απέναντι στο πρόβλημα όσο και απέναντι στην άλλη πλευρά.  

 

Με το που εκφράζουν τα συναισθήματά τους οι μαθητές ρυθμίζουν τις κοινωνικές τους σχέσεις 

εκφράζοντας τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις διαθέσεις τους. Τα μικρότερα  παιδιά 

χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση ώστε να γίνουν πιο ικανά να εκφράζουν και να 

αναγνωρίζουν τα δυσάρεστα συναισθήματα που πυροδοτούν οι συγκρούσεις (Γιαννοπούλου, 

2015).  

Η κάθε πλευρά εκφράζει τους στόχους της μέσα από  τα στοιχεία που θεωρεί ότι είναι σημαντικά 

και αφορούν το συγκεκριμένο πρόβλημα.  

Ο διαμεσολαβητής-Καραγκιόζης, κάνει περίληψη των ιστοριών με τρόπο που να δείχνει ότι έχει 

καταλάβει την κατάσταση και τα γεγονότα. Οι δυο πλευρές επαληθεύουν.  

Με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή-Καραγκιόζη, οι δύο πλευρές επικεντρώνονται στα κοινά 

σημεία, στη βάση των οποίων μπορούν να διαπραγματευθούν.  

Ο  διαμεσολαβητής- Καραγκιόζης,  ρωτάει τις δύο  πλευρές εάν έχουν να προτείνουν κάποιες 

λύσεις που να γίνονται αποδεκτές και από τους δύο. Οι διαφωνούντες αξιολογούν τα θετικά και 

τα αρνητικά των λύσεων που έχουν προταθεί και επιλέγουν εκείνη που εξυπηρετεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό και τους δύο. Ο διαμεσολαβητής-Καραγκιόζης, δεν πιέζει τους συμμετέχοντες να επιλέξουν 

κάποια συγκεκριμένη λύση ούτε αποφασίζει για εκείνους.   

Μαζί με τη λύση επιλέγεται και μια καλή εναλλακτική της, με σκοπό να καταλάβουν οι 

διαφωνούντες ότι στις διαφωνίες δεν υπάρχουν μονόδρομοι.  

Ο  διαμεσολαβητής - Καραγκιόζης,  επαναλαμβάνει τη συμφωνία προκειμένου να επαληθευτεί και 

από τις δυο πλευρές και να εξασφαλιστεί πως όλοι μίλησαν χωρίς να φοβούνται.  

Οι συμπλεκόμενοι συντάσσουν γραπτή συμφωνία για τη λύση που αποφάσισαν και δεσμεύονται 

ότι θα τη διατηρήσουν. Επίσης, συμφωνούν να συναντηθούν σε μια μελλοντική συνάντηση με 

σκοπό την ανατροφοδότηση.  

Ο διαμεσολαβητής – Καραγκιόζης, συγχαίρει όσους εμπλέκονται για τη συνεργασία ορίζοντας το 

τέλος της συνάντησής τους (Αρτινοπούλου, 2010).  

Η κύριοι στόχοι της διαδικασίας της καινοτομίας της σχολικής διαμεσολάβησης με τη 

χρησιμοποίηση του θεάτρου σκιών θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: 
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• Οι μαθητές να ευαισθητοποιούνται στην επίλυση των θεμάτων που τους απασχολούν.  

• Να μειώνεται η βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφορά και να αποφεύγεται η διάλυση 

φιλικών σχέσεων, βελτιώνοντας την επικοινωνία με τα άλλα παιδιά. 

• Να νιώθουν ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον όπου θα κυριαρχεί ένα κλίμα συνεργασίας, 

αυτονομίας και εποικοδομητικού διαλόγου.  

• Να νιώθουν φιλικά για τους συμμαθητές τους, γεγονός που θα οδηγεί στη βελτίωση εν γένει 

της σχολικής καθημερινότητας. 

• Να μειώνονται τα πειθαρχικά προβλήματα και οι συγκρούσεις.  

• Να αναπτύσσονται στρατηγικές και  να  διαχειρίζονται μελλοντικά προβλήματα βρίσκοντας 

κοινά αποδεκτές λύσεις(Αρτινοπούλου, 2010). 

 

Η διαμεσολάβηση με τη χρησιμοποίηση του Θεάτρου Σκιών χρησιμοποιείται σαν μέσο 

προσέγγισης και διερεύνησης της ενδοσχολικής βίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία υποστηρίζει την 

αυτενέργεια των μαθητών. Ο μαθητής  είναι  ένα  ενεργό  μέρος αυτής  της  διαδικασίας  και  όχι  

ένας  παθητικός παρατηρητής.  

Μέσα από το Θέατρο Σκιών αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η δημιουργικότητα και αποτελούν 

ένα ισχυρότατο μέσο μεταφοράς μηνυμάτων και συναισθημάτων.  

Όπως βλέπουμε στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα, οι στρατηγικοί στόχοι της καινοτομίας 

είναι κατά πρώτο λόγο η εφαρμογή της καινοτομίας και κατά δεύτερο, η μείωση των κρουσμάτων 

βίας και σχολικού εκφοβισμού. Οι δείκτες μέτρησης προόδου και επιτυχίας της καινοτομίας 

αναφέρονται στον βαθμό ικανοποίησης από την εφαρμογή της καινοτομίας και τον αριθμό των 

περιπτώσεων διαμεσολάβησης με τη χρησιμοποίηση του θεάτρου σκιών που θα 

πραγματοποιηθούν. Επιδιωκόμενες τιμές των δεικτών μέτρησης είναι η εφαρμογή της 

διαμεσολάβησης να είναι πάνω από το 60%, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων να είναι κάτω από 

δέκα, σε ετήσια βάση. Τέλος, οι δράσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι της εφαρμογής της 

διαμεσολάβησης, είναι η συνεργασία  και η πιστή  τήρηση της εφαρμογής του προγράμματος, ενώ 

για να επέλθει μείωση των κρουσμάτων βίας και  σχολικού εκφοβισμού θα πρέπει να οργανωθούν 

ημερίδες και συνέδρια και να πραγματοποιηθούν ομιλίες ώστε να ενημερωθούν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι για το μείζον θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.  
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Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας καινοτομία-μάθηση 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΟΔΟΥ/ΕΠΙΤΥΧΙ

ΑΣ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ 

ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΤΟΧΟΣ 1: 

Εφαρμογή 

Διαμεσολάβησης 

Βαθμός 

ικανοποίησης από 

την εφαρμογή της 

καινοτομίας 

Πάνω από 60% Συνεργασία  και 

πιστή  τήρηση της 

εφαρμογής του 

προγράμματος 

ΣΤΟΧΟΣ 2: Μείωση 

κρουσμάτων 

βίας& σχολικού 

εκφοβισμού 

Αριθμός 

περιπτώσεων 

διαμεσολάβησης 

με τη 

χρησιμοποίηση 

του θεάτρου σκιών 

Κάτω από 10 ανά 

διδακτικό έτος 

Ομιλίες-Ημερίδες-

Συνέδρια-

Ενημέρωση 

 

2.3. Αναμενόμενα αποτελέσματα και κριτήρια επιτυχίας από την υλοποίηση/εφαρμογή της 

προτεινόμενης καινοτομίας 

          Η προτεινόμενη καινοτομία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ συνομηλίκων στο σχολείο και στην αποφυγή κρουσμάτων σχολικής βίας. Ιδίως η 

προώθηση της έννοιας της συγχώρεσης, αλλά και της ενσυναίσθησης μέσω της διαμεσολάβησης, 

είναι στρατηγικά σημαντική και μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά για τον περιορισμό βίαιων 

συμπεριφορών, καθώς όπως αναφέρθηκε, η ενσυναίσθηση είναι αυτή που λείπει πολλές φορές 

από τους δράστες πράξεων σχολικού εκφοβισμού. 

Επίσης θα ενισχυθεί η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να επιλέγουν 

ειρηνικούς τρόπους για να ξεπερνούν τις συγκρούσεις.  Τα παιδιά  ενθουσιάζονται με την ιδέα να 

γίνουν τα ίδια οι φορείς αυτού του μηνύματος σε όλο το σχολείο και την τοπική εκπαιδευτική και 

ευρύτερη κοινωνία, δεδομένου του ότι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το θέατρο σκιών και θα 

εκφράσουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο την αντίθεσή τους στη βία και την απόρριψη του 

«άλλου».  

Η επιτυχία της καινοτομίας θα κριθεί από την καθημερινή επαφή και εμπειρία με 

εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και στελέχη εκπαίδευσης, από τις καταγραφές στη φόρμα 

καταγραφής περιστατικών βίας του σχολείου, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία και τις δράσεις 

των σχολικών μονάδων που θα  υιοθετήσουν τη σχολική διαμεσολάβηση με τη χρησιμοποίηση του 

θεάτρου σκιών για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.  
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Τέλος,  από τη συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα και στις δράσεις, καθώς και από τη 

μείωση περιστατικών βίας, οι μαθητές ευαισθητοποιούνται και τροποποιούν σε σημαντικό βαθμό 

τη συμπεριφορά τους.  

2.4. Βήματα υλοποίησης  και αξιολόγηση της καινοτομίας  

        Προκειμένου να εφαρμοστεί/υλοποιηθεί η καινοτομία της σχολικής διαμεσολάβησης με τη 

χρησιμοποίηση του θεάτρου σκιών και να επιτευχθούν οι στόχοι της πρέπει να αναληφθούν 

κάποιες δράσεις:  

• Αναζήτηση των ανθρώπων που έπρεπε να εμπλακούν στην καινοτομία  

• Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών  

• Εισαγωγή εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παιδιών  

• Ενιαία πολιτική όλων των εμπλεκόμενων με την εκπαιδευτική διαδικασία για την 

αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας 

• Αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων των μαθητών.   

• Παρακίνηση των μαθητών/-τριών για ανάληψη πρωτοβουλιών 

• Καλή οργάνωση   

• Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων 

• Δημιουργία ομάδας εργασίας εκτός ωρολογίου προγράμματος για μεγαλύτερη  ευελιξία  και  

άνεση  χρόνου 

• Ειδικά  διαμορφωμένη  αίθουσα  χωρίς  θρανία  για  ελεύθερη  κίνηση  και έκφραση των 

μαθητών 

• Δραστηριότητες για να καλλιεργήσουμε το σεβασμό στη διαφορετικότητα  

• Δραστηριότητες για την αναγνώριση και τη διαχείριση του θυμού για  να ενισχυθεί η 

ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να επιλέγουν τρόπους,  για  να 

ξεπερνούν τις συγκρούσεις 

• Δραστηριότητες που μιλούν για τη δύναμη και τη χαρά της προσφοράς και της 

γενναιοδωρίας.  

Για την προώθηση δε της καινοτομίας, πρέπει να παρασχεθούν όλες οι απαιτούμενες 

επαγγελματικές γνώσεις.  

Αρχικά ως προς την επιμόρφωση, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναζήτουν την προσωπική ολοκλήρωσή 

τους ως επαγγελματίες μέσα από τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Η επιμόρφωση πρέπει να 

προβλέπει την αντιμετώπιση από τους εκπαιδευτικούς μελετών περίπτωσης, αλλά και υπαρκτών 

περιστατικών που συμβαίνουν στο δικό τους άμεσο σχολικό περιβάλλον κατά την εφαρμογή της 

διαδικασίας της σχολικής διαμεσολάβησης με τη χρησιμοποίηση του θεάτρου σκιών. 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην επιμόρφωση στους χώρους εργασίας (ενδοσχολικές), όπου οι 

εκπαιδευτικοί θα έλθουν σε άμεση επαφή με αυθεντικές καταστάσεις και προβλήματα. Με αυτό 

τον τρόπο θα αποκτήσουν δεξιότητες και θα διαμορφώσουν αντιλήψεις και στάσεις που θα τους 

επιτρέψουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές στο σχολείο.  

Πρέπει να ενθαρρυνθούν συνδέσεις σε ολόκληρο τον «οργανισμό». Να καταβληθούν 

προσπάθειες ώστε οι επιμορφώσεις να είναι ενδοσχολικές. Οι ανάγκες  της επιμόρφωσης αλλά και 
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το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων να έχουν προσδιοριστεί  από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.   

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος της σχολικής διαμεσολάβησης με τη χρησιμοποίηση του 

θεάτρου σκιών απαραίτητη πρέπει να θεωρείται  και η αξιολόγηση.   

Θα πρέπει να αξιολογηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων και των μαθητών από την 

εφαρμογή της καινοτομίας με ένα ερωτηματολόγιο, που θα τους δοθεί στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. 

Θα πρέπει να καταγραφεί ο αριθμός των μαθητών που χρησιμοποίησαν την καινοτομία της 

διαμεσολάβησης με τη χρησιμοποίηση του θεάτρου σκιών με τη λήξη του διδακτικού έτους, και 

έτσι θα αξιολογηθεί η χρησιμότητα της.   

Θα πρέπει να  σημειωθεί ο  αριθμός παραπόνων από γονείς και μαθητές από την εφαρμογή  της 

καινοτομίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.  

Τέλος θα πρέπει να  καταγραφεί το ποσοστό των εκπαιδευτικών των όμορων σχολείων που 

συμμετείχαν σε επιμόρφωση για τη σχολική διαμεσολάβηση με τη χρησιμοποίηση του θεάτρου 

σκιών, με τη λήξη του διδακτικού έτους. 

 

3. Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή  της σχολικής διαμεσολάβησης με τη χρησιμοποίηση του θεάτρου σκιών έχει πολλά 

πλεονεκτήματα. Αναζητώντας το παιδαγωγικό όφελος από την εφαρμογή της καινοτομίας, 

διαπιστώνουμε ότι δομείται από κοινού με τους μαθητές μια κουλτούρα απελευθερωτικής 

παιδαγωγικής. Η απελευθερωτική κουλτούρα προσφέρει την ευκαιρία στους συγκρουόμενους να 

μετασχηματίσουν το νόημα της μάθησης και της κοινωνικής εμπειρίας με βάση τα δικά τους 

ψυχοκοινωνικά στάνταρ και όχι όπως αυτά εισάγονται απρόσωπα από συγκεντρωτικά 

προγράμματα σπουδών, όπου ο μαθητής αποτελεί μάλλον μια ιδεοτυπική εικόνα (Freire & Shor, 

2011). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρεμβαίνει ελάχιστα, κυρίως για να δώσει τα ερεθίσματα 

που θα επεξεργαστούν οι µαθητές/τριες αλλά και για να τηρούνται οι κανόνες στο πλαίσιο της 

καλής επικοινωνίας και του σεβασµού ανάµεσα στα µέλη της οµάδας και του διαμεσολαβητή – 

καραγκιόζη -στην περίπτωση που δεν είναι εξοικειωμένοι σε παρόμοιο περιβάλλον μάθησης. 

Οι σχέσεις ανάμεσα στους συνομηλίκους ενισχύονται και καλλιεργείται η ενσυναίσθηση ανάμεσα 

στους μαθητές. Να τονίσουµε ότι το πρόγραµµα επιδρά σε διαφορετικές όψεις του εκφοβισµού 

και σε διαφορετικά επίπεδα, καθώς παρέχει υποστήριξη από τους συνοµηλίκους, ενώ κανείς δε 

φέρει την ταμπέλα του δράστη ή του θύµατος. Έτσι οι µαθητές αισθάνονται ισότιµα µέλη της 

οµάδας, καλλιεργούν και αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, νοιώθουν χαρούμενοι που συμμετέχουν 

και δημιουργούν. 
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Περίληψη  

 Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τα αποτέλεσματα έρευνας που διεξήχθη σε σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδεύσης αναφορικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, ενός 

σοβαρού προβλήματος σε διεθνή κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα έχει σκοπό τη διερεύνηση 

των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς: α)παράγοντες που συντελούν στην εξάπλωση του 

φαινομένου σε σχολεία της εν λόγω εκπαιδευτικής βαθμίδας, β)αποτελεσματικές στρατηγικές για 

την αντιμετώπισή του. Η συλλογή δεδομένων έγινε με χρήση ερωτηματολογίου με ανοικτού και 

κλειστού τύπου ερωτήσεις και η επεξεργασία τους ποσοτικά και ποιοτικά. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι για το θέμα, έχουν 

επίγνωση της αυξητικής πορείας του, θεωρούν πως η αντιμετώπιση εκφοβιστικών συμπεριφορών 

στο σχολικό πλαίσιο είναι ευθύνη τους, δεν συμφωνούν όμως ως προς το τι συνιστά εκφοβιστική  

συμπεριφορά. Αναδεικνύεται η ανάγκη πολύπλευρης επιμόρφωσης, η συνδρομή σχολικού 

συμβούλου, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και οικογένειας για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση. Τέλος, τονιζεται η σημασία της καλλιέργειας των πολλάπλών τύπων νοημοσύνης: 

διαπροσωπικής. ενδοπροσωπικής κ.λπ. των μαθητών (Θεωρία H. Gardner), για την επίτευξη της 

ολόπλευρης ανάπτυξής τους, την καταπολέμηση και πρόληψη  του σχολικού εκφοβισμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός-bullying, στάσεις-απόψεις εκπαιδευτικών, αντιμετώπιση, 

ολόπλευρη ανάπτυξη, πολλαπλή νοημοσύνη  

 

1. Εισαγωγή 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού – θυματοποίηση συνιστά σοβαρό πρόβλημα για πολλές 

χώρες του κόσμου, καθώς καταγράφει παντού αυξητική πορεία και η ύπαρξή του επηρεάζει 

αρνητικά όχι μόνο το σχολικό περιβάλλον, αλλά γενικότερα την ήρεμη, ψυχολογικά υγιή και ομαλή 

διαβίωση των μελών μιας κοινωνίας (Kiriakidis, 2014∙ Λαμπροπούλου, Μάνεσης, 2016∙ Lekunze, 

2017). Σε διεθνές επίπεδο καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον για τη μελέτη και τον περιορισμό 

του, ενώ στην ελληνική σχολική πραγματικότητα η μελέτη, διερεύνηση και αποτύπωσή του 

εντοπίζεται στις τελευταίες δεκαετίες (Παπαγιάννη, Γαλανάκη 2013∙ Παπαλαζάρου, 

Αθανασιάδου,2014).  

Οι συμπεριφορές θυματοποίησης (bullying) επηρεάζουν αρνητικά τόσο την ακαδημαϊκή πορεία 

των μαθητών που εμπλέκονται, όσο και την ψυχολογική και κοινωνική συμπεριφορά τους 

(Kiriakidis, 2014∙ Λαμπροπούλου, Μάνεσης, 2016· Giavrimis, 2017· Lekunze, 2017). 
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Στις παρεμβάσεις που κάθε φορά υιοθετούνται στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος είναι 

απαραίτητη η εμπλοκή των εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους είναι σημαντικός για την 

αντιμετώπιση, κυρίως δε, τη μείωση και πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών, καθώς αυτοί έρχονται 

σε επαφή καθημερινά με τους μαθητές, παρατηρώντας τις συμπεριφορές τους, όχι μόνο μέσα 

στην τάξη, αλλά και στους υπόλοιπους χώρους και κυρίως στην αυλή του σχολείου, όπου και 

εντοπίζονται τα περισσότερα σχετικά περιστατικά. Σύμφωνα, όμως, με τη βιβλιογραφία, οι 

στάσεις και απόψεις τους δεν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά, ενώ στη χώρα μας η εξέταση του 

φαινομένου σε εφήβους στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υστερεί  σε σχέση με τη 

σχετική διερεύνηση στο χώρο της πρωτοβάθμιας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις έρευνες 

τονίζεται η σπουδαιότητα του φαινομένου, η αυξανόμενη εκδήλωσή του, η ανάγκη για λήψη 

σοβαρών μέτρων και η εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης και πρόληψης 

(Παπαγιάννη, Γαλανάκη, 2013∙ Kiriakidis, 2014· Skinner et al., 2014∙ Μάνεσης, Λαμπροπούλου, 

2014∙ Παπαλαζάρου, Αθανασιάδου,2014∙ Λαμπροπούλου, Μάνεσης, 2016).  

2. Σχολικός εκφοβισμός (bullying): Οριοθέτηση 

Παρά την διεθνώς αυξητική παρουσία, τη διογκούμενη ένταση και το ερευνητικό ενδιαφέρον για 

τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, η σαφής εννοιολόγηση του όρου και η διατύπωση ενός 

ορισμού αποδεκτού από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας δεν έχει γίνει ακόμα εφικτή. Στο 

εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για τον σχολικό εκφοβισμό αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον ορισμό του 

Olweus «ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο σχολικού εκφοβισμού ή θυματοποιείται, όταν 

υποβάλλεται, κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από έναν οι 

περισσότερους άλλους μαθητές». (Ανδρέου κ.ά., 2016).  

Σύμφωνα με τον Kiriakidi (2014), οι διεθνείς έρευνες που υπάρχουν για το φαινόμενο του bullying  

είναι πολλές, εντούτοις δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, εξαιτίας του ότι οι μέθοδοι 

διερεύνησής του ποικίλουν, οπότε και οι ορισμοί που δίνονται είναι πολλοί.  

Βασικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την εκδήλωσή της εκφοβιστικής συμπεριφοράς είναι η 

σκόπιμη, απρόκλητη και επαναλαμβανόμενη επιθετική ενέργεια (σωματική, λεκτική ή 

ψυχολογική), η οποία χαρακτηρίζεται από ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ των εμπλεκόμενων 

μερών, ενώ προκαλεί φόβο και άλλα αρνητικά συναισθήματα ή/και βλάπτει το θύμα (Kiriakidis, 

2014). Ωστόσο, ως προς το χαρακτηριστικό της επανάληψης, υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι δεν 

θεωρούν απαραίτητη την παρουσία του και δεν το αποδέχονται ως αναγκαίο κριτήριο, καθώς 

θεωρούν ότι είναι δυνατόν και μόνο ένα περιστατικό να χαρακτηριστεί ως εκφοβιστική  

συμπεριφορά, όταν αυτό είναι τέτοιο ώστε να προκαλούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στον 

αποδέκτη-θύμα συναισθήματα φόβου, άγχους και ταπείνωσης (Coyne, Monks, 2011· Smith, 2011· 

Politi, 2014).  

Ως προς τις μορφές, διακρίνεται σε άμεσο και σχεσιακό, όπου ο άμεσος αφορά σε βίαιες 

συμπεριφορές (σωματικές και λεκτικές προσβολές/απειλές κ.λπ. που απευθύνονται άμεσα στο 

θύμα), ενώ ο σχεσιακός αφορά στον αποκλεισμό από την ομάδα έως και τον ευρύτερο κοινωνικό 

αποκλεισμό, σε ντροπιαστικά σχόλια και διάδοση φημών με πρόκληση αρνητικώ συναισθήματα 

στο θύμα (άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση, τάση για αυτοκτονία κ.λπ.). Ιδιαίτερη αύξηση 

εντοπίζεται στον εκφοβισμό με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (cyberbullying), ο οποίος αν και δεν 

λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο σχολικό περιβάλλον, σχετίζεται με αυτό. ενώ η ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ώστε να μην επιδεικνύουν παθητική στάση και να 
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αναλαμβάνουν από την αρχή του φαινομένου πρωτοβουλίες για την άμεση αντιμετώπισή του. 

(Tanya, Qing, 2007∙ Αμανάκη, Γαλανάκη,2014∙ Hymel, Swearer, 2015∙ Κοντογιάννης, 2016).  

Από τα εμλεκόμενα μέρη, οι θύτες επιθυμούν συνειδητά τις εκφοβιστικές συμπεριφορές ως μέσο 

κυριαρχίας και επιβολής. Τα θύματα αντιδρούν είτε παθητικά (λύπη, στενοχώρια ή/και 

φαινομενική αδιαφορία) είτε επιθετικά (θυμός, αντεπιθέσεις), ενώ –δεδομένης της διαφοράς 

ισχύος– δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αποτελεσματικές τακτικές αντίδρασης, οπότε συχνά 

ανταποκρίνονται με τρόπους που διαιωνίζουν τον κύκλο του εκφοβισμού. Τέλος, οι παρατηρητές 

λειτουργούν ως καταλύτες και είτε παρακολουθούν παθητικά είτε εμπλέκονται δρώντας υπέρ ή 

κατά του θύματος (Coyne, Monks, 2011). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ύπαρξη του εν λόγω φαινομένου είναι σύνθετοι και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιστημονική θεωρία που προσεγγίζονται. Έτσι, αιτίες του 

εντοπίζονται στη μοναδικότητα της ψυχοσύνθεσης κάθε νέου συνδυαζόμενη με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας και τα κοινωνικά του πρότυπα, στη δομή και σύνθεση της 

οικογένειας, το κοινωνικό-οικονομικό της υπόβαθρο, τις ψυχοσυναισθηματικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται στους κόλπους της, στις στάσεις-απόψεις του πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο εντάσσεται οικογένεια και σχολική κοινότητα, όπως και στο σχολικό κλίμα και τον τρόπο 

που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπισή του (Παπαλαζάρου, Αθανασιάδου, 2014∙ 

Yung, 2018· Giovazolias et al., 2010∙ Κοντογιάννης, 2016∙ Ρεντίφης, 2016).  

2.1. Εκπαιδευτικοί και σχολικός εκφοβισμός  

Η ιδιαίτερη σημασία του ρόλου των εκπαιδευτικών έγκειται στο γεγονός ότι οι αντιλήψεις τους 

επηρεάζουν καταλυτικά την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Το νόημα 

που προσδίδουν στον όρο, οι θετικές προσδοκίες τους σχετικά με τη βελτίωση της συμπεριφοράς 

των μαθητών που εκδηλώνουν εκφοβιστική συμπεριφορά, οι πεποιθήσεις τους αναφορικά με τα 

όρια της δυνατότητάς τους να παρέμβουν και να αποτρέψουν την πιθανή εκδήλωσή της στο 

μέλλον, επηρεάζουν τις παρεμβατικές τους ενέργειες και την αποτελεσματική υποστήριξη 

σχετικών προγραμμάτων. Έτσι, οι στάσεις και απόψεις τους ως προς το φαινόμενο χρήζουν 

ιδαίτερης διερεύνησης (Giovazolias et al., 2010· Skinner et al., 2014∙ Λαμπροπούλου, Μάνεσης, 

2016). 

Ο όρος «απόψεις και στάσεις» των εκπαιδευτικών στην έρευνα αυτή αναφέρεται στις προσωπικές 

αξίες, τις συνειδητές ή υποσυνείδητες πεποιθήσεις, έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα στο 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, αναφορικά με τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά του όρου 

«σχολικός εκφοβισμός». Αναφέρεται, επίσης, στις αντιλήψεις τους σχετικά με τις μορφές του 

φαινομένου και τις ενέργειες που θεωρούν ότι συνιστώνται για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση και μείωσή του (Mc Master, 2015∙ Γλαρέντζου κ.ά., 2009). 

Σημαντική επίδραση (άμεση και έμμεση) για την διαμόρφωση των απόψεων των εκπαιδευτικών 

ως προς τις αιτίες εμφάνισης του σχολικού εκφοβισμού και τις ενέργειες που εκείνοι θεωρούν ότι 

πρέπει να αναλαμβάνουν για την αντιμετώπισή του, ασκούν ποικίλοι παράγοντες, όπως 

διαφαίνεται στο σχήμα 1, οι οποίοι συνδέονται στενά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα σύνθετο 

πλέγμα από αλληλοδιαπλεκόμενες συνιστώσες.  
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Η «προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού» αναφέρεται στην προσωπική γνώση για τη διδασκαλία, 

τις διδακτικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις/αποφάσεις/ενέργειες του εκπαιδευτικού, όπως 

διαμορφώνονται από την εμπειρία του ως μαθητή, την κυρίαρχη διδακτική κουλτούρα και τις 

επιστημονικές του γνώσεις. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τις παιδαγωγικές 

επιλογές του μέσα στην τάξη και τον τρόπο αντίδρασης σε περιστατικά άσχημης συμπεριφοράς 

(Ματσαγγούρας, 2003, 2004, 2005∙ Πασιάς κ.ά., 2016∙ Κοντογιάννης, 2016).  

Το «εκπαιδευτικό προσωπικό» αναφέρεται στην ποιότητα των συνεργατικών σχέσεων με 

διευθυντές, άλλα ηγετικά στελέχη και τους άλλους εκπαιδευτικούς η οποία επηρεάζει θετικά τις 

στάσεις τους απέναντι στα προβλήματα βίαιης συμπεριφοράς, αποτρέπει τη διαίώνισή τους, ενώ 

επιδρά στη διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος. (Skinner et al., 2014· Lekunze, 2017). 

Το «σχολικό κλίμα» είναι η ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στο περιβάλλον της σχολικής 

μονάδας, η ποιότητα και ο χαρακτήρας της, μέσα από το δίκτυο των κοινωνικών και ακαδημαϊκών 

σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των μελών που την απαρτίζουν. Το θετικό σχολικό κλίμα  

δημιουργεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπου αναπτύσσονται 

συναισθηματικές (ενσυναίσθηση) και κοινωνικές δεξιότητες (Andreou,2015· McMaster, 2015· 

Bryson et al., 2018).  

Ο «μαθητής» αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, όπως φύλο, 

ηλικία, ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά (αυτοεκτίμηση-αυτοαντίληψη) και κοινωνικές 

δεξιότητες που εκδηλώνει, οι οποίες επηρεάζονται από την «οικογένεια», το οικογενειακό του 

περιβάλλον (κοινωνικο-οικονομικό, ψυχοσυναισθηματικό της υπόβαθρο και φροντίδα) και το 

σχολικό κλίμα. Η  «επιμόρφωση» αφορά σε δραστηριότητες και διαδικασίες που παρέχονται 

στους εκπαιδευτικούς για επικαιροποίηση και διεύρυνση των γνώσεών τους κατά την εργασιακή 

τους πορεία, οι οποίες συμπληρώνουν την κατακτημένη τους γνώση και εμπειρία, ενώ συμβάλουν 

και στην βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου (Παπαγιάννη, 

Γαλανάκη, 2013∙ Δουλκερίδου, 2015∙ Ρεντίφης, 2016∙ Lekunze, 2017). 

 

 

Σχήμα 1: Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις/απόψεις των εκπαιδευτικών 
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Στη χώρα μας οι έρευνες είναι αποσπασματικές, καθώςεξετάζουν τις στάσεις και απόψεις των 

εκπαιδευτικών σε περιορισμένη κάθε φορά κλίμακα. Έτσι, τα ερευνητικά δεδομένα είναι λιγοστά, 

και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την έκταση και τις ανάγκες στήριξης όσων σχετίζονται με το 

φαινόμενο (Γιαννακοπούλου κ.ά., 2010∙ Αρτινοπούλου κ.ά., 2016).  

3. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και ειδικότερα τις 

απόψεις τους σχετικά με τους παράγοντες που συντελούν στην εξάπλωση του φαινομένου σε 

σχολεία της εκπαιδευτικής αυτής βαθμίδας, όπως και τις απόψεις τους αναφορικά με τις 

στρατηγικές που θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπισή του.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί είναι τα εξής:  

1) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους λόγους εξάπλωσης του φαινομένου του 

σχολικού εκφοβισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 

2) Με ποιους τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών; 

3.1. Αναγκαιότητα και σημαντικότητα της έρευνας 

Οι έρευνες που αφορούν το θέμα του σχολικού εκφοβισμού συναινούν, αφενός στην ανησυχητικά 

αυξητική του πορεία και αφετέρου στη μεγάλη βαρύτητα του ρόλου των εκπαιδευτικών, καθώς 

αυτοί βρίσκονται σε στενή επαφή με τους μαθητές στον χώρο του σχολείου και καλούνται να 

αντιμετωπίσουν όσα περιστατικά επιθετικότητας παρουσιάζονται. Παράλληλ α, συμφωνούν ότι ο 

βαθμός σχετικής ευαισθητοποίησής τους, μαζί με τη θέλησή τους να παρέμβουν με 

αποτελεσματικότερο τρόπο, είναι δυνατόν να συντελέσει στη μείωση τέτοιων φαινομένων. 

Επιπλέον, τονίζουν ότι, εφόσον οι στάσεις και αντιλήψεις τους έχουν επίπτωση στον τρόπο που 

αντιδρούν στο σχολείο, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν, προκειμένου οι όποιες παρεμβάσεις θα 

υιοθετηθούν και θα εφαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς, να έχουν περισσότερο 

αποτελεσματικό χαρακτήρα (Διαβράζος, Μπιλίρη, 2014∙ Skinner et al., 2014). Καθώς, όμως, έχει 

δοθεί μεγάλη ερευνητική βαρύτητα κυρίως στις απόψεις των μαθητών και –ως προς τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών– οι έρευνες επικεντρώνονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η διερεύνηση 

των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθίσταται ιδιαιτέρως 

αναγκαία. Από την άλλη, οι αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου στη μαθητική κοινότητα και στη 

λειτουργία του σχολείου, το καθιστούν παράγοντα που επηρεάζει καταλυτικά τις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις των παιδιών, τη συναισθηματική και ψυχολογική τους υγεία, τη διαδικασία ομαλής 

κοινωνικοποίησής τους και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, τη στιγμή που 

βρίσκονται στην κρίσιμη ηλικία της εφηβίας (Rivers et al., 2009∙ Αρτινοπούλου κ.ά, 2016∙ 

Λαμπροπούλου, Μάνεσης, 2016∙ Λογιώτης, κ.ά., 2016· Giavrimis, 2017). 

3.2. Μέθοδος της έρευνας 

Η έρευνα που έγινε ήταν συγχρονική, σκόπιμη περιγραφική, ποσοτική και ποιοτική, 

συμπληρώθηκε από 40 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αχαΐας και 

διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε Γυμνάσια και Λύκεια της Αχαΐας. Για τις ανάγκες 
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της χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, που περιείχε ερωτήσεις κλειστού και μία ανοικτού τύπου, 

οι οποίες επικεντρώθηκαν (πέραν των δημογραφικών στοιχείων) στους εξής τομείς:  

• ενέργειες που συνιστούν εκδήλωση σχολικού εκφοβισμού (bullying) 
• λόγοι εξαπλωσης του φαινομένου 

• τρόποι αντιμετώπισής του 
Η ανάλυση δεδομένων έγινε ποσοτικά (μέσω υπολογιστικών φύλλων Excel) για τις κλειστού τύπου 

ερωτήσεις και ποιοτικά, με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου για την ερώτηση ανοικτού 

τύπου. 

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 40 εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 18 ήταν άνδρες και οι 22 

γυναίκες. Από αυτούς, 1 είχε διδακτορικό, 4 μεταπτυχιακό δίπλωμα και οι υπόλοιποι 35 είχαν 

πτυχίο. Ως προς την ηλικία, οι 7 ήταν έως σαράντα πέντε ετών, οι 19 έως πενήντα πέντε και οι 14 

από πενήντα έξι και πάνω. Αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας, οι 4 είχαν προϋπηρεσία έως δέκα 

έτη, οι 14 από έντεκα έως είκοσι έτη, οι 13 από είκοσι ένα έως τριάντα έτη και οι 9 πάνω από 30 

έτη. Τέλος ως προς την επιμόρφωση για το φαινόμενο του bullying, 1 είχε παρακολουθήσει πάνω 

από τρία επιμορφωτικά σεμινάρια, 3 εκπαιδευτικοί δύο σεμινάρια, 9 ένα και οι υπόλοιποι 27 δεν 

είχαν παρακολουθήσει κάποιο σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο.  

4.1. Ενέργειες που συνιστούν σχολικό εκφοβισμό 

Αναφορικά με τις δηλώσεις στο ερώτημα: «ποιες ενέργειες συνιστούν εκφοβιστική συμπεριφορά» 

(βλέπε ποσοστιαία απεικόνιση των δηλώσεων των εκαιδευτικών στο σχήμα 2), η ενέργεια που 

συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής ήταν η άσκηση σωματικής βίας από ομάδα 

μαθητών (92,1%) και ακολούθησε ο κοινωνικός αποκλεισμός-απομόνωση από την ομάδα (86,8%). 

Ακολούθως, η άσκηση σωματικής βίας από έναν μαθητή (84,2%), τα κοροϊδευτικά 

σχόλια/ειρωνεία στα ηλεκτρονικά μέσα (84,2%), η διακίνηση ανάρμοστου/προσβλητικού υλικού 

στα ηλεκτρονικά μέσα από έναν μαθητή (84,2%) και από ομάδα μαθητών (81,5%), όπως και η 

λεκτική σεξουαλική παρενόχληση (81,5%) κατέλαβαν επίσης υψηλές θέσεις μεταξύ των 

δηλώσεων. Τη χαμηλότερη ποσοστιαία θέση κατέλαβε η κοροϊδία (52,6%) και οι διακρίσεις 

(55,2%). 
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Σχήμα 2: Ποσοστιαία απεικόνιση απόψεων των εκπαιδευτικών για ενέργειες που συνιστούν σχολικό εκφοβισμό  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι δηλώσεις-ενέργειες που καταγράφηκαν στο ερωτηματολόγιο 

αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως εκδηλώσεις εκφοβισμού (bullying), όπως και ότι –ενώ 

τα κοροϊδευτικά σχόλια στο διαδίκτυο έλαβαν υψηλά ποσοστά– η κοροϊδία με την παραδοσιακή 

της μορφή (δια ζώσης) έλαβε συγκριτικά χαμηλότερα ποσοστά. Παρόμοια ποσοστά έλαβαν και οι 

διακρίσεις μεταξύ των εφήβων. 

4.2. Λόγοι εξάπλωσης 

Σχετικά με το ερώτημα «ποιοι λόγοι συντελούν στην εξάπλωση του σχολικού εκφοβισμού;»  
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οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι λόγοι που αφορούν την προσωπικότητα θυτών και θυμάτων (βλέπε 

σχήμα 3) είναι οι εξής: 

• η εκφοβιστική συμπεριφορά δεν είναι φυσιολογική εκδήλωση της εφηβείας  

• δεν ισχυροποιεί τον χαρακτήρα του θύματος,  
• τα αγόρια είναι τα συχνότερα εμπλεκόμενα άτομα σε τέτοιες συμπεριφορές  

• οι θύτες τείνουν να επαναλαμβάνουν τέτοιες συμπεριφορές, δεν έχουν καλές επιδόσεις 
στα μαθήματα, αλλά είναι συνήθως δημοφιλείς σε αντίθεση με τα θύματα 

• οι παρατηρητές μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά 

• Επιπλέον, ως λόγοι που σχετίζονται με εξωτερικούς παράγοντες αναδείχθηκαν τα εξής:  
• αρνητική επιρροή των ηλεκτρονικών μέσων και της κατάχρησής τους 

• περιορισμένο γονεϊκό ενδιαφέρον και ενημέρωση  
• μη εμπλοκή σε εκπαιδευτικές δράσεις  

• κακή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων 
 

 

Σχήμα 3: Απεικόνιση Μ.Ο. (μέσων όρων) απόψεων εκπαιδευτικών για τους λόγους εξάπλωσης του σχολικού εκφοβισμού 
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4.3. Τρόποι αντιμετώπισης 

Ως προς το ερώτημα «με ποιους τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα ο 

σχολικός εκφοβισμός» οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις εξής απόψεις, όπως απεικονίζονται στο 

σχήμα 4: 

Αξιολογήθηκαν με υψηλούς όρους τα: 

• ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα σχολικού εκφοβισμού και συνδρομής άλλων ειδικοτήτων: 
ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικού συμβούλου 

• αντιμετώπιση του φαινομένου στην τάξη και στο διάλειμμα ως  ευθύνη των εκπαιδευτικών  

• ανάγκη ψυχολογικής στήριξης και συζήτησης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη  
• συμμετοχή γονιών σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  

• ενώ η αυστηρή τιμωρία θεωρήθηκε ως ο λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης. 
 

 

 

Από την ποιοτική ανάλυση που διενεργήθηκε στην ανοικτού τύπου ερώτηση φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί:  

Σχήμα 4: Απεικόνιση Μ.Ο. (μέσων όρων) απόψεων των εκπαιδευτικών για τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού 
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• ανησυχούν για την έξαρση του φαινομένου και για την ανοχή της κοινωνίας 
• δίνουν σημασία στη συνδρομή του οικογενειακού περιβάλλοντος και της τοπικής 

κοινότητας 
• θεωρούν αναγκαία την ψυχολογική στήριξη και συζήτηση με τα εμπλεκόμενα μέρη  

• αναδυκνύουν τη συμμετοχή γονιών και κηδεμόνων σε προγράμματα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  

• εκφράζουν τη βαρύτητα της επαγρύπνησης για την επιτυχία της πρόληψης  
 

5. Συμπεράσματα 

Από την έρευνα που διεξήχθη διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι και 

ευαισθητοποιημένοι για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, νιώθουν υπεύθυνοι και ικανοί να 

αντιμετωπίζουν εκφοβιστικές συμπεριφορές στο σχολικό πλαίσιο, έχουν όμως ανάγκη 

εξειδικευμένης επιμόρφωσης και συνδρομής ειδικών επιστημόνων για το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, 

είναι χαρακτηριστικό ότι δεν συμφωνούν ως προς το τι συνιστά εκφοβιστική συμπεριφορά, 

στοιχείο που επιβεβαιώνεται από τη σχετική βιβλιογραφία (Αμανάκη, Γαλανάκη, 2014∙ Μάνεσης, 

Λαμπροπούλου, 2014∙ Giavrimis, 2017). Η σωματική βία συνιστά γι’ αυτούς την πιο αναγνωρίσιμη 

μορφή εκφοβισμού, όμως τα: κοροϊδία, ειρωνεία και διάδοση φημών τα αξιολογούν ως 

εκφοβιστικές συμπεριφορές λιγότεροι εκπαιδευτικοί, τη στιγμή που ανάλογες συμπεριφορές 

μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα (κοροϊδευτικά σχόλια, ειρωνεία, προσβολές, απειλές στα 

ηλεκτρονικά μέσα: cyberbullying) θεωρούνται ως εκδήλωση bullying από το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος. 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αυξητική πορεία του φαινομένου, τη σύνδεσή του με το 

οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως όταν το ενδιαφέρον των κηδεμόνων είναι περιορισμένο για τις 

επιδόσεις των παιδιών και λείπει η καλή συνεργασία με το σχολείο. Κατανοούν ότι δεν αποτελεί 

φυσιολογικό αναπτυξιακό φαινόμενο, ότι επιρρεάζεται αρνητικά από τα ηλεκτρονικά μέσα, 

τονίζουν τα πενιχρά μέσα της αυστηρής τιμωρίας, την αξία της ψυχολογικής στήριξης, της 

σύναψης κοινά αποδεκτών κανόνων, της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις-προγράμματα 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης τόσο των μαθητών, όσο και της οικογένειας. Αναγνωρίζουν την 

σημασία της συνεργασίας με την ηγεσία, τους συναδέλφους, τον σχολικό σύμβουλο και τις άλλες 

ειδικότητες, όπως και τη βαρύτητα της επιμόρφωσης και της πρόληψης.  

Προκειμένου λοιπόν να αποφεύγονται στο μέλλον εκφοβιστικές συμπεριφορές και για να μην 

υπάρχουν θύτες και θύματα χρειάζεται η οικογένεια και κυρίως το σχολείο να εστιάζουν στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Στην επίτευξη αυτού του στόχου 

συμβάλλει τα μέγιστα η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης  του H. Gardner (Νταλλή, 

2015∙ Νταλλή, Φλουρής, 2019∙ Φλουρής, 2020). Ιδιαίτερα, με την καλλιέργεια της διαπροσωπικής 

και της ενδοπροσωπικής νοημοσύνης είναι δυνατόν να καταπολεμούνται και να προλαμβάνονται 

εκφοβιστικά φαινόμενα και κοινωνικές διακρίσεις/αδικίες, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν και 

αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργαζόμενοι σε πλαίσιο ισοτιμίας και αλληλοκατανόησης, ενώ 

παράλληλα ενθαρρύνονται να γνωρίζουν σε βάθος τον εαυτό τους. Έτσι, εντοπίζουν σταδιακά τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία τους, αναζητούν κατάλληλη βοήθεια και τελικά πετυχαίνουν την 

προσωπική βελτίωση και ενδυνάμωση (Νταλλή, 2015∙ Flouris et al, 2016∙ Φλουρής, 2020). 
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Περίληψη 

Στο σχολικό περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, εμφανίζεται το φαινόμενο της ενδοσχολικής 

επιθετικότητας ή ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η απρόσκλητη, 

συστηματική, επαναλαμβανόμενη επιθετικότητα με σκοπό την επιβολή,καταδυνάστευση και πρόκληση 

σωματικού και ψυχικού πόνου από μαθητές σε μαθητές στον κατεξοχήν χώρο κοινωνικοποίησης των 

παιδιών. Έχει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στη ψυχική, όσο και στη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 

μαθητών.Στην εκδήλωση του φαινομένου συμβάλλει η αλληλεπίδραση ατομικών και  περιβαλλοντικών 

παραγόντων, αλλά κα τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών καθώς  επίσης και τα χαρακτηριστικά του 

οικογενειακού περιβάλλοντος.Τα Μ.Μ.Ε αλλά και η χρήση του διαδικτύου συχνά προβάλλουν τη βία, 

κάτι που έχει ως συνέπεια τη δημιουργία αντικοινωνικών προτύπων, καθώς, όταν το παιδί παρακολουθεί 

ένα επιθετικό πρότυπο είσαι πολύ πιθανόν να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά. Με βάση τα 

παραπάνω θεωρήσαμε χρήσιμο να διερευνήσουμε στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών/τριών του 

σχολείου μας απέναντι στο φαινόμενο της σχολικής βίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός,θύτης,θύμα,διερεύνηση απόψεων μαθητών.  

 

Εισαγωγή 

To φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (Bullying) αποτελεί μέρος της σχολικής  πραγματικότητας, 

προκαλώντας σημαντικές ψυχοκοινωνικές συνέπειες,  ενώ, παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, 

λαμβάνει και νέες διαστάσεις, το  επονομαζόμενο Cyber Bullying. Ως εκ τούτου, η ενημέρωση και η 

ευαισθητοποίηση  σχετικά με το φαινόμενο χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και η κινητοποίηση για 

την  αντιμετώπιση του φαινομένου είναι διεθνής (Γαλανάκη, 2010). Η επιθετικότητα είναι αποτέλεσμα 

του συνδυασμού εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών, μπορεί να εκφραστεί λεκτικά, ψυχολογικά και 

σωματικά.Τα άτομα που θεωρούνται ευάλωτα να δεχτούν την επιθετικότητα σε όλες τις μορφές της είναι 

οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.  
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 Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια μορφή βίας μεταξύ παιδιών ή εφήβων που εμφανίζεται  και 

λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο στο σχολείο. 

Είναι ένα γνωστό φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί από πολύ παλιά.Ο Dan Olweus θεωρείται 

πρωτοπόρος γιατί ήταν ο πρώτος επιστήμονας που  ερεύνησε το φαινόμενο και έλαβε και σχετική 

διάκριση για τη δουλειά του. Ο Olweus όρισε τον σχολικό εκφοβισμό ως εξής: «Ένας μαθητής/μία 

μαθήτρια (εκφοβίζεται) θεωρείται θύμα εκφοβισμού, όταν εκτίθεται επανειλημμένα και σε διάρκεια 

χρόνου σε αρνητικές ενέργειες ενός ή περισσότερων μαθητών οι οποίοι δρουν χωρίς να προκληθούν 

άμεσα» (1993,σ.9). 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού: 

α) Η επιδίωξη του μαθητή δράστη (θύτης) να προκαλέσει σωματικό ή ψυχικό πόνο στο μαθητή θύμα,  

β) Η επανάληψη και η συστηματικότητα της εκδήλωσης του φαινομένου  ανάμεσα στους θύτες και τα 

ίδια τα θύματα  

γ) Το γεγονός ότι ο δράστης είναι πιο ισχυρός από το θύμα είτε με  όρους σωματικής, είτε με όρους 

ψυχικής δύναμης.  

Τα είδη του σχολικού εκφοβισμού : 

ΑΜΕΣΟΣ:Περιλαμβάνει ευθείες σωματικές επιθέσεις (χτυπήματα, κλωτσιές,  σπρωξίματα, φτύσιμο, 

τρικλοποδιές, κλέψιμο, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, κτλ) ή λεκτικές επιθέσεις (κοροϊδία, 

προσβολές, βρίσιμο, χειρονομίες) 

ΕΜΜΕΣΟΣ:Περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως η συκοφαντία,  ο αποκλεισμός ή η απομόνωση 

(εκβιασμός, απειλή, προδοσία, απαίτηση  χρημάτων ή αντικειμένων, κτλ).  

Θύτες και Θύματα στον Σχολικό Εκφοβισμό 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι, παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές σημαντικές προσπάθειες 

και δράσεις ακόμα και πανευρωπαϊκού επιπέδου, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της 

ενδοσχολικής βίας εξακολουθεί να εξελίσσεται σε ανησυχητικό βαθμό. Για τον λόγο αυτό, η προσπάθεια 

για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού εντείνεται από πολλές χώρες, οι οποίες, 

συχνά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργούν προγράμματα και διοργανώνουν εκστρατείες κατά της 

ενδοσχολικής βίας, στοχεύοντας στο να καλύψουν διαφορετικά μέρη και ηλικίες της σχολικής ζωής των 

παιδιών. 

Βέβαια, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, καταφεύγουν σε επιθετικές πράξεις που θεωρούνται κοινωνικά 

πιο συμβατές με το φύλο τους. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι διαφορές στις μορφές εκδήλωσης 

εκφοβισμού δεν είναι μεγάλες σε μαθητές μικρών ηλικιών (Sapouna, 2008), ενώ υπάρχει διαφοροποίηση 

ως προς το φύλο στην εφηβική ηλικία.  

Τα χαρακτηριστικά των μαθητών θυτών είναι συνήθως αγόρια με μεγάλη σωματική 

δύναμη αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά αντικοινωνική (Χαντζή, Χουντουμάδη & Πατεράκη, 
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2000). Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή  η βιαιότητα προέρχεται από αντίστοιχες εμπειρίες 

ενδοοικογενειακής βίας που βιώνουν στα σπίτια τους (Κακαβούλης, 2003).  

Οι θύτες επίσης παρουσιάζουν και οργανικά προβλήματα όπως νυχτερινή ενούρηση, διαταραχές του 

ύπνου, κεφαλαλγίες  αλλά και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα με κυριότερα τον αυτοκτονικό 

ιδεασμό, την κατάθλιψη και τις διαταραχές του συναισθήματος και της συμπεριφοράς (Ρούσσου, 2010).   

Τέλος είναι χαρακτηριστικό των μαθητών θυτών η εξαιρετικά αρνητική συμπεριφορά στο σχολείο, η 

οποία συνήθως εκδηλώνεται με προκλητικότητα απέναντι στους εκπαιδευτικούς, συχνή παραβίαση των 

σχολικών κανόνων και συνακόλουθες χαμηλές σχολικές επιδόσεις (Olweus, 2007). 

Τα χαρακτηριστικά των μαθητών θυμάτων είναι μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

ιδιαίτερη ανασφάλεια και εσωστρέφεια και άρα μάλλον αντικοινωνικά (Ασημακόπουλος,  κ.ά, 

2008).Μερικά θύματα αναπτύσσουν ένα σκληρό προσωπείο και κάνουν αντίποινα, ενώ άλλα αντιδρούν 

με παθητικότητα και κλάμα, απόσυρση  και παραίτηση από τη διεκδίκηση του δίκιου του.Τα παιδιά 

θύματα στις περισσότερες περιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά από το μέσο όρο προκαλώντας έτσι 

τη μήνη των μαθητών θυτών (Κοντοπούλου, 2007).Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να αφορά τις 

επιδόσεις τους, το χαρακτήρα τους, το σωματότυπό τους, την εθνική ή τη φυλετική τους προέλευση, κλπ. 

Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές θύματα και θύτες 

 Θύτες και θύματα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και οι συνέπειες είναι εξίσου σοβαρές και 

για τις δύο πλευρές,από την μία τα θύματα βιώνουν με εξαιρετικά τραυματικό τρόπο τις συνέπειες του 

σχολικού εκφοβισμού. Τα ιδιαίτερα αρνητικά αισθήματα του στιγματισμού, της ταπείνωσης και του 

εξευτελισμού, που βιώνουν οι μαθητές θύματα, τους σημαδεύουν ακόμα και για ολόκληρη την υπόλοιπη 

ζωή τους (Olweus, 2007, Γιοβαζολιάς, 2008).Με άλλα λόγια θα λέγαμε πως σταδιακά τα παιδιά θύματα 

αναπτύσσουν χαρακτηριστικά συμπτώματα σχολικής φοβίας (Pepler, Rigby & Smith, 2004), η οποία 

μπορεί με τον καιρό να εξελιχθεί σε αγοραφοβία. 

Εκτός από τα θύματα πολύ σοβαρές είναι οι επιπτώσεις και για τους   θύτες (Flannery, Wester & Singer, 

2004). Μάλιστα η έρευνα δείχνει ότι οι συνέπειες και σε αυτή την περίπτωση είναι διαχρονικές και 

φτάνουν μέχρι και την ενήλικη ζωή (Sharp & Smith, 1994, Pepler, Rigby & Smith, 2004, Olweus, 1993). Οι 

μαθητές θύτες βιώνουν έντονα επίπεδα στρες, ενώ συχνό είναι το φαινόμενο της σταδιακής κοινωνικής 

τους απομόνωσης ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων σχολικών βαθμίδων (Olweus, 1993). 

Για τις δε περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι μπορεί,να βιώνουν τους ρόλους τόσο του θύτη όσο και του 

θύματος τα επίπεδα στρες είναι ακόμη πιο υψηλά. Αυτή η τελευταία κατηγορία έχει σημαντικά 

υψηλότερες πιθανότητες να φτάσει να εμφανίσει ακόμα και συμπτώματα αυτοκτονικού ιδεασμ ού 

(Espelage & Swearer, 2003). 

Οι σημαντικότερες αιτίες του σχολικού εκφοβισμού εντοπίζονται στην οικογένεια, τον τρόπο λειτουργίας 

του σχολείου,την επιρροή των ομάδων ομηλίκων,τα Μ.Μ.Ε και τέλος το διαδίκτυο.Σύμφωνα με τον 

Olweus οι γονείς, οι οποίοι έχουν επιθετική συμπεριφορά είναι θετικοί στο να να δέχονται και ίσως να 

επιβραβεύουν την επιθετική συμπεριφορά από τα παιδιά τους. Σύμφωνα  με τις έρευνες οι θύτες 

περιγράφουν ότι οι γονείς τους είναι κατά κύριο λόγο αυταρχικοί, ενώ μέσα στην οικογένεια δεν υπάρχει 
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χώρος να εκφραστεί το συναίσθημα, υπάρχει έλλειψη εκδήλωσης τρυφερότητας, ενώ κυριαρχεί η 

απόρριψη,από την άλλη εφαρμόζονται σκληρές σωφρονιστικές μέθοδοι. Τα σενάρια που έχουν 

εκφραστεί σχετικά με τις οικογένειες των θυμάτων συγκρούονται. Κάποιες μελέτες καταλήγουν στο ότι 

οι οικογένειες που μοιάζουν με αυτές των δραστών μπορεί να είναι εκείνες που θυματοποιούν τα παιδιά 

τους, ενώ άλλες μελέτες δείχνουν  ότι οι γονείς των θυμάτων είναι υπερβολικά προστατευτικοί.  

Ακόμη, η κακή ποιότητα των σχέσεων ανάμεσα στα αδέλφια φαίνεται πως αποτελεί προγνωστικό δείκτη 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ η επιθετικότητα ενός από τα παιδιά μιας οικογένειας σχετίζεται με 

την επιθετικότητα των αδερφών του.Ως εκ τούτου η τρόποι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού 

είναι η παρέμβαση με στόχο τους θύτες,τα θύματα και την σχολική τάξη.Η προσέγγιση του Olweus 

περιλαμβάνει παρέμβαση σε τρία επίπεδα,το σχολείο, την τάξη και τον μαθητή. 

 

4.Η Έρευνα 

Με βάση τα παραπάνω θεωρήσαμε χρήσιμο να διερευνήσουμε στάσεις και αντιλήψεις τω ν 

μαθητών/τριών του σχολείου μας απέναντι στο φαινόμενο της σχολικής βίας, καθώς επίσης και τις 

ενδεχόμενες μορφές βίας και του βαθμού που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο μας. Αξιοποιήθηκε 

διασκευασμένο σχετικό ερωτηματολόγιο του ΥΠΑΙΘ, το οποίο συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες του 

σχολείου μας.Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα ευκολίας συμμετείχαν 203 μαθητές και μαθήτριες του 1ου 

Γυμνασίου Αγ.Ι.Ρέντη “Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης”,96 κορίτσια (47,3%) και 107 αγόρια (52,7%).  

 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ % 

ΑΓΟΡΙΑ 107 52,7 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 96 47,3 

 

Ερωτήματα 

Στα ερωτήματα που θέσαμε στους μαθητές η κατάσταση απεικονίζεται ως εξής:  

Ερώτημα 1ο: “Θεωρείς καλές τις σχέσεις σου με τους συμμαθητές σου;" 

Αρκετά 57,1%, Πολύ 25,1%, Λίγο 11,8, Πολύ λίγο 3%, Καθόλου 3% 

Ερώτημα 2ο: “Ποια είναι η γνώμη σου για τη σχολική βία; 

Το 72,4% θεωρεί ότι είναι  πολύ σοβαρή υπόθεση. Το 22,2% θεωρεί ότι είναι αρκετά σοβαρή υπόθεση, 

όμως δε φταίνε οι μαθητές. Τέλος ένα μικρό ποσοστό 5,4% τη θεωρεί απλά παιχνίδι μεταξύ των 

μαθητών. 

Ερώτημα 3ο: “Ποια είναι η γνώμη σου για τους μαθητές που είναι βίαιοι” 
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Η πλειοψηφία 65% διαφωνεί με τη συμπεριφορά τους. Το 26,1 ενοχλείται από τη συμπεριφορά τους, 

αλλά τους καταλαβαίνει.  Το 5,4% τους φοβάται και το 3,4% ( 7 μαθητές) θέλει να τους μοιάσει.  

Ερώτημα 4ο: “Ασφάλεια ή ανασφάλεια στο σχολείο 

Το 34% αισθάνεται λίγη ανασφάλεια στο σχολείο. Σημαντικό ποσοστό  (24,6%) δεν απαντά.   Το 15,8% 

αισθάνεται συνέχεια ασφάλεια στο σχολείο.   Το 13,8% αισθάνεται πολύ μεγάλη ασφάλεια στο σχολείο. 

Το 11,3% αισθάνεται συνεχώς ανασφάλεια.  

 

 

Σχήμα 1 

 

 

Σχήμα 2 
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Ερώτημα 5ο: “Τρόπος συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο” 

Το 34, 5% θεωρεί ότι η συμπεριφορά των μαθητών είναι γενικά άσχημη. Σημαντικό ποσοστό  (33%) 

θεωρεί ότι η συμπεριφορά των μαθητών είναι άσχημη μόνο όταν υπάρχουν διαφωνίες. Το 14,8% 

πιστεύει ότι η συμπεριφορά των μαθητών είναι συνήθως καλή. Το 12,8%  δεν απαντά.   Το 4,9 % θεωρεί 

ότι είναι πολύ καλή. 

Ερώτημα 6ο: “Κάποιες φορές επέλεξες να αποφύγεις να πας την επόμενη ημέρα στο σχολείο επειδή είχε 

προηγηθεί κάποιο από τα περιστατικά βίας ή εκφοβισμού σε βάρος σου;  

Η πλειοψηφία (76,8%) απαντά ποτέ.  Το 10,3% απαντά σπάνια. 

Ερώτημα 7ο: “Έχεις πέσει θύμα εκφοβισμού ή βίας από άλλα παιδιά του σχολείου;  

Η πλειοψηφία (58,1%) απαντά ποτέ.  Το 24,6% απαντά σπάνια.  Το 11,3% απαντά μερικές φορές.  

Το 3,4 % απαντά συχνά και το  2,5% απαντά πολύ συχνά.  

Ερώτημα 8ο: “Έχεις ασκήσει βία; 

Η πλειοψηφία (61,1%) απαντά ποτέ.  Το 25,1% απαντά σπάνια.  Το 6,4% απαντά μερικές φορές. Το 2,5 % 

απαντά συχνά και το  4,9% απαντά πολύ συχνά. 

Ερώτημα 9ο: “Αισθάνεσαι ασφάλεια στο σχολείο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων;  

Αρκετά 37,4%, Πολύ 22,7%, Λίγο 15,8, Πολύ λίγο 11,33%, Καθόλου 12,8 % 

 

Σχήμα 3 
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Σχήμα 4,5 

 

Ερώτημα 10ο: “Σου εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά η προσοχή που δείχνει σε τέτοια θέματα η 

πλειονότητα των καθηγητών του σχολείου σου; 

Αρκετά 28,6%, Λίγο 27,6%, Πολύ λίγο 13,8%, Καθόλου 20,2 %,  Πολύ 9,9%.  
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Σχήμα 6 

 

Ερώτημα 11ο: “Θεωρείς ότι η συνεργασία των 15μελών και των 5μελών συμβουλίων με τη Διεύθυνση 

του σχολείου βοηθάει στην πρόληψη περιστατικών βίας; 

40,4% καθόλου, 24,1% λίγο,  15,3% πολύ λίγο,10,3% πολύ και 9,9% αρκετά.  

Ερώτημα 12ο: “Πιστεύεις ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες στο σχολείο σου συμβάλλουν στον 

περιορισμό των φαινομένων βίας και εκφοβισμού; 

31,5% Λίγο,  23,2% Καθόλου. 20, 7% Πολύ λίγο. 17,2% αρκετά και 7,4% Πολύ.  

Ερώτημα 13ο: “Θα ήθελες να συμμετάσχεις σε προγράμματα διαχείρισης συγκρούσεων για την 

καταπολέμησης της βίας; 

27,1% καθόλου.  25,1% αρκετά. 20,7% πολύ. 16,7% λίγο και 10,3% πολύ λίγο.  

 

4.Συμπεράσματα 

Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι οι μεταξύ τους   σχέσεις είναι αρκετά καλές ( 57,1%) και πολύ 

καλές (25,1%). Θεωρούν στη πλειοψηφία τους  (92,4%)  ότι η σχολική βία είναι  πολύ σοβαρή 

υπόθεση. Σε σχέση  με τους βίαιους μαθητές η πλειοψηφία (65%) διαφωνεί με τη συμπεριφορά τους. 

Ωστόσο, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό  (26,1%) ενοχλείται από τη συμπεριφορά τους, αλλά τους 

καταλαβαίνει.  

Αρκετοί μαθητές (34%) αισθάνονται ανασφάλεια στο χώρο του σχολείου. Σημαντικό ποσοστό  (24,6%) 

δεν απαντά,κάτι που μας προβλημάτισε. Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των μαθητών, μεγάλο 

αρκετά ποσοστό (34, 5%) θεωρεί ότι η συμπεριφορά των μαθητών είναι γενικά άσχημη. Επίσης αρκετά 
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μεγάλο  ποσοστό (33%) θεωρεί ότι η συμπεριφορά των μαθητών είναι άσχημη μόνο όταν υπάρχουν 

διαφωνίες. 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα  είναι  ότι  πλειοψηφία (58,1%) απαντά  ότι  δεν  έχει πέσει  ποτέ θύμα 

εκφοβισμού ή βίας από άλλα παιδιά του σχολείου ποτέ, ενώ αρκετά μεγάλο ποσοστό  (24,6%) απαντά 

σπάνια. Η πλειοψηφία των μαθητών (61,1%) απαντά ότι  ποτέ δεν έχει ασκήσει βία.   

Οι μαθητές  αισθάνονται αρκετά ασφαλείς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Αποκαλυπτικό όμως 

είναι ότι ένα ποσοστό 20,2% δεν εισπράττει προσοχή και επαγρύπνηση από τους εκπαιδευτικούς.Ένα 

ακόμη ενδιαφέρον εύρημα  είναι  ότι  το 40,4 των μαθητών  ότι η συνεργασία του  15μελούς και των 

5μελών συμβουλίων με τη Διεύθυνση του σχολείου   δε βοηθάει  καθόλου στην πρόληψη περιστατικών 

βίας. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι (1στους2) μαθητές δεν πιστεύουν ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες 

συμβάλλουν στον περιορισμό των φαινομένων βίας και εκφοβισμού.  

Τέλος, αρκετοί μαθητές(1 στους 2) θα ήθελαν συμμετάσχουν  σε προγράμματα διαχείρισης 

συγκρούσεων για την καταπολέμησης της βίας. 

Καταλήγοντας θα πρέπει η παραπάνω έρευνα να εμπλουτιστεί και να γενικευθεί προκειμένου να 

κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών και λαμβάνοντάς τες υπόψη στο σχεδιασμό 

δράσεων  να καταστήσουμε ασφαλέστερο το χώρο του σχολείου.Το σχολείο πρέπει να αποφεύγει την 

καλλιέργεια ανταγωνιστικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές. Αντίθετα θα πρέπει με όλες τις 

εκφάνσεις της λειτουργίας του να προωθεί την ενδυνάμωση της συνεργασίας και τη σφυρηλάτηση των 

αρμονικών σχέσεων ανάμεσα σε όλους τους μαθητές.Τέλος η πρόληψη του φαινομένου είναι εξίσου 

σημαντική,αλλά και σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδηλωθεί κρούσματα σχολικού εκφοβισμού, η 

αντιμετώπισή τους πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα αποφεύγει τον στιγματισμό του παιδιού που 

εμπλέκεται στην κάθε κατάσταση, καθώς και της οικογένειάς του(Αρτινοπούλου, 2001).  
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Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός  εμφανιζόταν από παλαιότερα στον χώρο του σχολείου και σήμερα απασχολεί 

σοβαρά όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για μια μορφή επιθετικής 

συμπεριφοράς, εσκεμμένης και επιζήμιας που υποδηλώνει επιθυμία για εκφοβισμό και κυριαρχία. Ο 

εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν αφορά μόνο τον μαθητή που 

εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι παρόντες, μαθητές ή ενήλικες. Σκοπός είναι 

να οριστούν και να διαλευκανθούν οι έννοιες της βίας και του σχολικού εκφοβισμού, να παρουσιαστούν 

οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου και ένα πρόγραμμα πρόληψης και να αποδειχτεί η 

σημαντικότητα της ευαισθητοποίησης  των εμπλεκόμενων στη σχολική ζωή, σε θέματα ασφάλειας των 

παιδιών. Μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές και έρευνες σύγχρονων μελετητών και με μια μελέτη 

περίπτωσης φαινομένου σχολικού εκφοβισμού, ύστερα από ποιοτική έρευνα, θα αποδείξουμε τη 

σημαντικότητα του τρόπου διαπαιδαγώγησης των παιδιών από την οικογένεια και από τους 

εκπαιδευτικούς, με την εφαρμογή προγραμμάτων ψυχοκινητικής αγωγής, ώστε να ενισχυθούν οι 

διαπροσωπικές τους σχέσεις και να ενδυναμωθεί η αυτοεικόνα τους.  

Λέξεις κλειδιά: θύμα, θύτης, παρατηρητές, αυτοεικόνα, ενσυναίσθηση  

 

Εισαγωγή 

Η επιθετικότητα και ο σχολικός εκφοβισμός είναι φαινόμενα που εμφανίζονταν από παλαιότερα στο 

χώρο του δημοτικού σχολείου, σε πολλές χώρες του κόσμου και τις τελευταίες δεκαετίες και στην 

Ελλάδα, απασχολώντας σοβαρά όσους συμπεριλαμβάνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

συμμετέχουν στη σχολική ζωή. 

Πάρα πολύ συχνές είναι οι διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων πολιτών για την επιθετική 

και βίαιη συμπεριφορά των παιδιών προς άλλους συνομηλίκους τους, αλλά και ενήλικες, με αποτέλεσμα 

να προβληματίζονται καθημερινά γι’ αυτήν την κατάσταση, η οποία αντικατοπτρίζει όμως, την 

πραγματικότητα που επικρατεί στη σημερινή κοινωνία και η οποία επιδεινώνεται σε κάθε μορφή κρίσης. 

Η συχνότητα παραπομπής παιδιών και εφήβων σε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για επιθετικές μορφές 

συμπεριφοράς, έχει αυξηθεί δραματικά. Η συχνή εκδήλωση αντικοινωνικής και παραπτωματικής 

συμπεριφοράς από παιδιά όλο και μικρότερης ηλικίας,  είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο, το 

mailto:gepapas@hotmail.com
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οποίο αποτελεί την αφετηρία μιας πληθώρας επιστημονικών ερευνών για την κατανόηση της αιτιολογίας 

του και τη μελέτη αποτελεσματικών μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισής του. (Γρηγόρης Σίμος, σελίδα 

83). 

Αν και η επιθετικότητα και ο σχολικός εκφοβισμός παρατηρούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 

από το προνήπιο ακόμη και το νήπιο, μερικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν την επιθετική συμπεριφορά ως 

συμπεριφορά που αγγίζει τα όρια του φυσιολογικού και τους προβληματίζει, μόνο, όταν προχωρά στην 

πρόκληση τραυματισμού (Ασημόπουλος, Χατζηπέμος, Διαρεμέ, Γιαννακοπούλου & Τσιάντης, 2008). 

Επομένως, δίνουν μικρότερη σημασία στη σοβαρότητα της κατάστασης και αναγνωρίζουν κυρίως τη 

σωματική μορφή βίας, αγνοώντας τις άλλες, λεκτική, ψυχολογική, κοινωνική κ. ά. 

 Οι στόχοι αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να οριστούν και να διαλευκανθούν οι έννοιες της 

επιθετικότητας και του εκφοβισμού, να γίνουν γνωστοί οι παράγοντες που συμβάλουν στην εκδήλωση 

του φαινομένου, ποιες είναι οι συνέπειες της επιθετικότητας στα παιδιά και ποιοι οι τρεις ρόλοι στον 

σχολικό εκφοβισμό. Ακόμη θα παρουσιαστούν οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου μια μελέτη 

περίπτωσης και ένα πρόγραμμα πρόληψης της σχολικής επιθετικότητας.  

 

Κεφαλαιο 1. Τι ειναι η επιθετικοτητα και ο σχολικος εκφοβισμος 

Σε μια προσπάθεια διερεύνησης της κατάστασης αυτής, θα προσπαθήσω να ορίσω τις δύο έννοιες χωρίς 

διαστρεβλώσεις και υπεραπλουστεύσεις ώστε να γίνουν κατανοητά όσα συμβαίνουν στη σχολική 

πραγματικότητα και να προχωρήσω στους λόγους εμφάνισης του φαινομένου και στις επιπτώσεις του 

στους μαθητές, καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισής του από τους εκπαιδευτικούς.  

Μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές και έρευνες σύγχρονων μελετητών και με μια μελέτη περίπτωσης 

φαινομένου σχολικού εκφοβισμού, ύστερα από ποιοτική έρευνα με συνέντευξη και συμμετοχική 

παρατήρηση, θα αποδείξουμε τη σημαντικότητα του τρόπου διαπαιδαγώγησης των παιδιών από την 

οικογένεια και από τους εκπαιδευτικούς, με την εφαρμογή προγραμμάτων ψυχοκινητικής αγωγής, που 

καλλιεργούν την κοινωνικότητα, αντικρούουν βίαιες συμπεριφορές, σέβονται τις ιδιαιτερότητες των 

μαθητών και διαμορφώνουν υγιείς και ανεξάρτητες προσωπικότητες.  

Στόχος είναι να οριστεί η έννοια του σχολικού εκφοβισμού και να παρουσιαστούν οι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην εκδήλωσή του. Ακόμη θα σκιαγραφηθεί το κλινικό προφίλ ενός μαθητή Δημοτικού με 

εκφοβιστική συμπεριφορά και θα παρουσιαστεί μια δέσμη παρεμβάσεων προκειμένου να βελτιωθεί η 

συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές του. Επίσης θα γίνει μια μικρή αναφορά στη σύναψη ενός 

συμβολαίου τιμής και αποτίμηση αυτού.  

Επιθετικότητα 

Επιθετικότητα είναι μια πράξη κατά την οποία κάποιος πληγώνει ή βλάπτει κάποιον άλλο από πρόθεση 

(Parke & Slaby, 1983). Άρα ένα καθοριστικό στοιχείο για να χαρακτηριστεί μια συμπεριφορά ως επιθετική 

είναι η πρόθεση. Όμως η επιθετικότητα περνάει διάφορα στάδια και αποτελεί ένα φυσιολογικό, αν και 

ενοχλητικό μέρος της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης που στη βρεφική ηλικία εμφανίζεται ως θυμός 

(Herbert, 1998).  
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Ωστόσο με το πέρασμα των χρόνων, από τη βρεφική στην παιδική ηλικία και από την παιδική στην 

εφηβική και κατόπιν στην ενήλικη ζωή, οι εκδηλώσεις της επιθετικότητας διαφοροποιούνται. Ανάλογα 

με τη συχνότητα και την ένταση, τον αριθμό των επεισοδίων και τη διάρκεια, αλλά και τη ν αίσθηση που 

αφήνουν, χαρακτηριστικά στοιχεία και αυτά της επιθετικής συμπεριφοράς, προσδιορίζουν και την 

αναγκαιότητα παρέμβασης από τους εκπαιδευτικούς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτής.  

Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών, ο Frick και οι 

συνεργάτες του (1993) πραγματοποίησαν έρευνα σύμφωνα με την οποία η επιθετική συμπεριφορά 

μπορεί να αναλυθεί με βάση δύο διαστάσεις: Η πρώτη διάσταση κάνει τη διάκριση μεταξύ 

καταστροφικής και μη καταστροφικής επιθετικής συμπεριφοράς, ενώ η δεύτερη κάνει τη διάκριση 

μεταξύ φανερής και συγκεκαλυμμένης επιθετικής συμπεριφοράς (Γρηγόρης Σίμος, 2002). Είναι φανερό, 

λοιπόν, ότι σύμφωνα με τις γνώμες των συγγραφέων, υπάρχει μια διαταραχή διαγωγής των παιδιών, 

που προκαλούν προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν, θα οδηγήσουν σε 

μεγάλο κίνδυνο παιδιά και εφήβους. 

Σχολικός εκφοβισμός 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στα σχολεία και ο Farrington 

(1993) ορίζει τον σχολικό εκφοβισμό ως τη φυσική, λεκτική και ψυχολογική επίθεση ή προσβολή, που 

έχει πρόθεση να προκαλέσει ανησυχία φόβο ή πόνο στο θύμα. Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying), είναι 

μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς κατά κανόνα εσκεμμένη και επιζήμια, συχνά επίμονη, κάποιες 

φορές συνεχιζόμενη επί εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και έτη. Αυτοί που τον υφίστανται, είναι πού 

δύσκολο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά συστηματική κατάχρηση 

εξουσίας και υποδηλώνει μια επιθυμία για εκφοβισμό και κυριαρχία. Επομένως, πρόκειται για μια 

επιθετική συμπεριφορά που εμφανίζεται αναίτια, χωρίς να προηγείται κάποια πρόκληση στο θύτη από 

το θύμα. Έτσι έχουμε μια ανισορροπία ισχύος μεταξύ δύο παιδιών, με το δυνατότερο να ασκεί πίεση στο 

αδύναμο για μεγάλη χρονική περίοδο.  

Σύμφωνα με τον Olweus (1993), ο σχολικός εκφοβισμός συνδέεται με μία ανισότητα δύναμης, σύμφωνα 

με την οποία οι μαθητές που δέχονται τις αρνητικές πράξεις είναι αδύναμοι να υπερασπιστούν τους 

εαυτούς τους και αβοήθητοι μπροστά στους επιτιθέμενους.  « Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι 

και ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν αφορά μόνο τον μαθητή που εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, 

αλλά και όσους είναι παρόντες, δηλαδή τους παρατηρητές, που μπορεί να είναι μαθητές ή ενήλικες» 

(από δημοσιευμένο άρθρο, σελ. 1) 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι απλά μια τυχαία επιθετική συμπεριφορά που επιφέρει κάποιες 

περιστασιακές αρνητικές επιπτώσεις στον μαθητή – θύμα. Είναι εσκεμμένα κακόβουλη συμπεριφορά 

που επιδιώκει να προκαλέσει στο θύμα πέρα από σωματική βλάβη και ένα είδος ψυχικού και 

συναισθηματικού ακρωτηριασμού, που το οδηγεί σε ανικανότητα για δράση, εδραιώνοντας μέσα του 

την αίσθηση ότι η θυματοποίησή του είναι αναπόφευκτη και η αντίδρασή του μάταιη (Σοφία Σαγιά, 

Σωκράτης Μαγνήσαλης). 

Το απλό φιλικό πείραγμα ανάμεσα σε συμμαθητές δεν αποτελεί σχολικό εκφοβισμό, ο οποίος πρέπει να 

περιέχει: 
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• Πρόθεση 

• Συστηματικότητα 

• Ασσυμετρία σχέσεων 

• Καταδυνάστευση 

• Σωματική και ψυχική βλάβη 

Τα αγόρια φαίνεται ότι εμπλέκονται περισσότερο σε σωματικές επιθέσεις, ενώ τα κορίτσια στη ν 

περιθωριοποίηση και στη διάδοση φημών.  

Κατηγορίες μορφής βίας 

     Οι μορφές βίας που μπορεί να εμφανιστούν κατά την άσκηση του σχολικού εκφοβισμού αφορούν σε:  

• Άμεση λεκτική επίθεση (π.χ. λεκτικοί διαπληκτισμοί, προσβολές) 

• Έμμεση λεκτική επίθεση (π.χ. διάδοση φημών) 

• Άμεση σωματική επίθεση (π.χ. χτυπήματα, σπρώξιμο, φτύσιμο) 

• Έμμεση σωματική επίθεση (π.χ. κλοπές, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων) 

• Εξαναγκασμός (π.χ. να αγοράσει κάτι για κάποιον άλλο, να κλέψει κάτι) 

• Ψυχολογικός εκφοβισμός (π.χ. αποκλεισμός, περιθωριοποίηση) 

• Σεξουαλικός εκφοβισμός (π.χ. ενοχλητικά αγγίγματα ή λόγια) 

• Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (π.χ. ηλεκτρονικά μηνύματα, με στόχο την απειλή και την υποτίμηση).  

• Ρατσιστικός εκφοβισμός: Πρόκειται για μια ειδική περίπτωση εκφοβισμού, που εκφράζεται 

σωματικά, κοινωνικά ή ψυχολογικά και αποσκοπεί να στιγματίσει τη διαφορετικότητα του στόχου 

ως προς τη φυλή.  

 

Κεφάλαιο 2.  Ποιοι ειναι οι παραγοντες που συμβαλλουν στην εμφανιση της επιθετικοτητας και του 

σχολικου εκφοβισμου 

Οι σύγχρονες τάσεις στην αιτιολογία της εμφάνισης του φαινομένου είναι πολυπαραγοντικής μορφής 

και σχετίζονται με την προσωπικότητα του παιδιού, αλλά και με το οικογενειακό, σχολικό και το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του. Οι βιολογικοί, λοιπόν, παράγοντες αλληλοεπιδρούν με τους 

οικογενειακούς τους σχολικούς και τους κοινωνικούς παράγοντες και επιφορτίζουν συναισθηματικά τα 

παιδιά, οδηγώντας τα σε επιθετική και βίαιη συμπεριφορά.  

Έτσι, νευροβιολογικοί και νευροψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε γενετική προδιάθεση 

για την εμφάνιση της διαταραχής σε συνάρτηση με την παθογένεια του οικογενειακού και ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως επιθετικά πρότυπα, επιβολή αυστηρών τιμωριών κλπ. (Σίμος, 2002).   

Ο τρόπος διαπαιδαγώγησης από τους γονείς, οι συγκρούσεις, οι καβγάδες, οι  σωματικές τιμωρίες και η 

έλλειψη υποστήριξης του παιδιού από την οικογένειά του το γεμίζουν θυμό και  απογοήτευση, ενώ η μη 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών το αφήνουν απροστάτευτο στις οποιεσδήποτε επιθέσεις των συμμαθητών του 

και άλλων ενηλίκων (Κοκκέβη και συν., 2010). 
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Το σχολικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προβληματικής συμπεριφοράς, 

καθώς αρνητικές στάσεις των εκπαιδευτικών, όπως της αυτοεκπληρούμενης προφητείας και η έλλειψη 

γνώσεων για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική τάξη οξύνουν κάθε παραβατική συμπεριφορά 

(Στασινός,2013). Η απόδοση αρνητικών χαρακτηριστικών σε ένα άτομο κατευθύνουν τη συμπεριφορά 

των άλλων αρνητικά απέναντί του, με αποτέλεσμα τη μείωση της αυτοεικόνας του και την πρόκληση 

απομόνωσης ή επιθετικότητας (Μπρούζος, 1998). Η απουσία προγραμμάτων που καλλιεργούν την 

κοινωνικότητα των παιδιών και αναπτύσσουν την εποικοδομητική συνεργασία, δημιουργούν ένα 

σχολείο απρόσωπο και ανταγωνιστικό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον προκαλείται αδιαφορία και ανοχή σε 

βίαιες συμπεριφορές και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη συναισθηματική ζωή των παιδιών.  

 

Κεφάλαιο 3.  Συνεπειες της επιθετικοτητας και του σχολικου εκφοβισμου  

Η επιθετικότητα επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τους μαθητές που την υφίστανται, αλλά και τους μαθητές 

που την ασκούν, επίσης και εκείνους που σιωπηλά την παρακολουθούν. Οι συνέπειες επιβαρύνουν όλα 

τα παιδιά, γιατί δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας και φόβου για όλους, καθώς οι εμπλεκόμενοι μαθητές 

αποκρύπτουν από δασκάλους και γονείς τις εμπειρίες τους, φοβούμενοι ότι θα κατηγορηθούν για δειλία 

ή «κάρφωμα». 

Έτσι αυτή η σιωπή τροφοδοτεί τον σχολικό εκφοβισμό, οι επιπτώσεις του οποίου μπορεί να επηρεάσουν 

και τη μελλοντική ζωή των παιδιών. Η εμφάνιση και συγχρόνως η παράταση του σχολικού εκφοβισμού 

επηρεάζονται από παράγοντες, όπως ορισμένα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών, π.χ. την 

εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, από το οικογενειακό υπόβαθρο, τις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες, τις 

γνώσεις των εκπαιδευτικών και τη σχολική και κοινωνική κουλτούρα (Espelage & Swearer, 2003, στην 

Τσικρικά, 2009).  

Παρακάτω θα αναφέρω τις τρεις κατηγορίες παιδιών, δηλαδή τους τρεις ρόλους που εμφανίζονται στον 

σχολικό εκφοβισμό: τα θύματα, τους θύτες και τους παρατηρητές, καθώς και το κλινικό προφίλ ενός 

μαθητή της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.  

3.1 Τα παιδιά «θύματα» 

Τα παιδιά που γίνονται θύματα εκφοβισμού, είναι παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες και διαφέρουν από το 

σύνολο των συμμαθητών τους. Συνήθως έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έντονο άγχος και συμπτώματα 

κατάθλιψης, ενώ τείνουν να υποτάσσονται στις εντολές άλλων παιδιών.  

Ο Olweus (1999),αναφέρει ότι είναι μοναχικά παιδιά, με ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες και πολλές 

φορές μπορεί να εκδηλώσουν σχολική φοβία και δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων. Ζουν στο 

περιθώριο του σχολείου έχοντας συναισθηματική ανασφάλεια, που ενισχύει τη θυματοποίησή τους και 

τα στιγματίζει αρνητικά, δυσκολεύοντας την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον.  

3.2 Τα παιδιά «θύτες» 

Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, διακόπτουν συχνά τη φοίτηση σε 

αυτό και μελλοντικά μπορεί να αναπτύξουν εγκληματική συμπεριφορά και να εμφανίσουν 
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κατάθλιψη(Olweus,1993).Επίσης, χαρακτηρίζονται από έντονο παρορμητισμό και δεν τηρούν κανόνες 

και όρια με αποτέλεσμα να μην αυτοελέγχονται, να έχουν μειωμένη ενσυναίσθηση για τους άλλους και 

να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους.  

Πολλές φορές οι θύτες έχουν προηγουμένως θυματοποιηθεί από άλλους συνομηλίκους ή ενήλικες και 

διαιωνίζουν αυτή τη συμπεριφορά κι εκείνοι σε άλλους και τελικά τους επιβάλλονται διάφορες ποινές 

και κατασταλτικά μέτρα. Κατά τον Farrington (1993) τα προβλήματα δεν είναι μόνο συνεχή, αλλά 

μεταφέρονται και από γενιά σε γενιά, καθώς οι επιτιθέμενοι είναι πολύ πιθανόν να ασκούν βία στους 

συντρόφους τους και στα παιδιά τους, συνθήκη που διαιωνίζει τον κύκλο της βίας και αναπαράγει νέες 

γενιές επιθετικών παιδιών. 

3.3 Τα παιδιά «παρατηρητές» 

Τα παιδιά αυτά παρακολουθούν παθητικά τις σκηνές εκφοβισμού και υφίστανται έμμεσα τη βία, 

υιοθετώντας την αντίληψη ότι το δίκαιο είναι με το μέρος του ισχυρού. Οι σιωπηροί αυτοί θεατές 

απαλλάσσονται από τη δική τους ευθύνη στον εκφοβισμό, στην ουσία όμως, τον διατηρούν και τον 

ενισχύουν, επευφημώντας τους θύτες ή προσπαθώντας να εμπλακούν ενεργά    στην επιθετική 

συμπεριφορά. Έτσι εξοικειώνονται με πράξεις που προκαλούν πόνο και μπορεί στο μέλλον να 

αναπτύξουν εκφοβιστική στάση και να είναι επιρρεπείς σε αντισυμβατικές καταστάσεις με αρνητική 

επίδραση σε αυτά, όπως χρήση ουσιών, κλοπές κ. ά.  

3.4  Κλινικό προφίλ μαθητή ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού εκφοβιστικής συμπεριφοράς (θύτη) 

Σε αυτή την υποενότητα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ μαθητή της ΣΤ΄ τάξης 

Δημοτικού στη θέση του θύτη και αφορούν στην προσωπικότητά του και στις σχέσεις του με τους 

συνομηλίκους του και τους ενήλικες. 

Πρόκειται για ένα αγόρι 12 ετών που ασκεί εκφοβιστική συμπεριφορά τόσο στους συμμαθητές του όσο 

και στους μαθητές μικρότερων τάξεων, είτε μόνος του είτε μαζί με μερικούς άλλους μαθητές, που τον 

υποστηρίζουν.  Είναι πολύ επιθετικός και του αρέσει να δημιουργεί καβγάδες και συγκρούσεις με τους 

συμμαθητές του, αλλά και τους δασκάλους του. Είναι αρκετά παρορμητικός και νιώθει έντονη την 

ανάγκη να κυριαρχεί στους άλλους.  Σωματικά υπερέχει από τον μέσο συμμαθητή του και η στάση του 

απέναντι στη βία είναι περισσότερο θετική απ’ ό,τι των συνομηλίκων του.  

Δεν τηρεί κανόνες και όρια, με αποτέλεσμα να μην αυτοελέγχεται, να έχει χαμηλή ενσυναίσθηση, αλλά 

θετική αυτοεικόνα, αφού πολλές φορά υπερεκτιμά τις δυνατότητές του. Το επικαλυμμένο άγχος του, του 

προσδίδει μια άνεση κινήσεων κι ένα αίσθημα επάρκειας, με αποτέλεσμα να δείχνει σκληρός, δημοφιλής 

και με αυτοπεποίθηση. Μέσα στην τάξη υπάρχει διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, προκαλεί 

φασαρία και δεν έχει καλές επιδόσεις στα μαθήματα.  

Φέρεται άσχημα στους συμμαθητές του και σε μαθητές μικρότερων τάξεων, του ς παρενοχλεί στα 

διαλείμματα, τους κλέβει διάφορα αντικείμενα ή τους αναγκάζει  να του παραδώσουν το χαρτζιλίκι τους, 

το κολατσιό τους, χυμούς, σχολικά είδη  και άλλα, αποκτώντας αίσθηση κύρους και ελέγχου της ομάδας. 

Ικανοποιείται νιώθοντας ότι υποτάσσει τους άλλους και τους προξενεί κάποια βλάβη.  
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Εναντιώνεται στους δασκάλους του, δεν τους εμπιστεύεται, δεν πειθαρχεί στους κανόνες του σχολείου, 

προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή και να επιβληθεί με αντικοινωνικούς τρόπους, επιβάλλοντας με 

δόλια μέσα την εξουσία του στους ασθενέστερους,  χωρίς να σέβεται  την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Επειδή παρουσιάζει προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, είναι πολύ πιθανόν να διακόψει στο μέλλον 

τη φοίτηση και να αναπτύξει εγκληματική συμπεριφορά ή να εμφανίσει κατάθλιψη, όπως ισχυρίζεται ο 

Olweus (1993). 

Η έλλειψη υποστήριξης από την οικογένειά του, είναι φανερή, γιατί αδιαφορούν για τις επιδόσεις και τη 

συμπεριφορά του, υπάρχει απουσία συναισθηματικού δεσμού με το παιδί και έλλειψη επικοινωνίας και 

συνεργασίας με το σχολικό περιβάλλον. 

Γενικότερα η συμπεριφορά του μοιάζει να διαιωνίζει τη θυματοποίηση που έχει προηγουμένως δεχθεί 

από άλλους, γιατί κατά τον Farrington (1993), τα προβλήματα μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, καθώς 

οι επιτιθέμενοι είναι δυνατόν να ασκούν βία στους συντρόφους και στα παιδιά τους, συνθήκη που 

διαιωνίζει τον κύκλο της βίας και αναπαράγει νέες γενιές επιθετικών παιδιών.  

 

Κεφάλαιο 4. Τρόποι αντιμετώπισης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου  

Ο εκφοβισμός δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας και φόβου σχεδόν για όλους τους εμπλεκόμενους στη 

σχολική κοινότητα. Δυστυχώς οι ποινές και τα κατασταλτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος το περιπλέκουν περισσότερο, γιατί ο θύτης τα αντιλαμβάνεται ως άδικη 

κύρωση από κάποιον που έχει μεγαλύτερη εξουσία από τον ίδιο και τα θεωρεί ως εκδήλωση βίας, που 

τον γεμίζει θυμό και μνησικακία για το σύστημα και τους εκπροσώπους του.  

Η πρόληψη της επιθετικότητας απαιτεί μια συνολική προσέγγιση, που θα κινητοποιεί το σχολείο και την 

ευρύτερη κοινότητα (Smith, 2000). Γι’ αυτό πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές πρόληψης και 

αντιμετώπισης της βίας στο σχολείο με συνεχή αναζήτηση και συζήτηση γύρω από τη διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών, ώστε να διαμορφώσουν αξίες και στάσεις και να επιλύουν συγκρούσεις με ευαισθησία και 

γνώση, με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία τους. 

Οι Oliver και Candappa (2003), θεωρούν απαραίτητο μέρος συνολικότερης στρατηγικής το να ακούγονται 

με προσοχή οι απόψεις των μαθητών για τη σχολική επιθετικότητα και τη βία. Επομένως, οι 

εκπαιδευτικοί που είναι φορείς πρόληψης της επιθετικότητας στο σχολείο, παίζουν τον σημαντικότερο 

ρόλο για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και επιβάλλεται να επιμορφωθούν για να μπορούν να 

ξεχωρίζουν τις μορφές βίας, να ακούσουν με προσοχή τραυματικές εμπειρίες εκφοβισμού και να 

μπορέσουν μέσω της διαπαιδαγώγησης να προλάβουν την ανεξέλεγκτη επιθετική συμπεριφορά των 

παιδιών. Δεν θα περιοριστούν έτσι στην επιβολή κατασταλτικών μέτρων, αλλά ως λειτουργοί 

συμβουλευτικής, θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς κάθε κατεύθυνση. 

Τα προγράμματα παρέμβασης που εφαρμόζονται στα σχολεία βασίζονται σε διάφορα μοντέλα, όπως το 

οικολογικό και το συμπεριφορικό μοντέλο και αφορούν τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και 

στάσεων που πρέπει να αποκτήσουν τα άτομα αυτά (Στασινός, 2013). Έτσι για τον συγκεκριμένο μαθητή 

εκφοβιστικής συμπεριφοράς (θύτη), θα πρέπει να υιοθετηθούν οι παρακάτω τεχνικές διδακτικής 
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μεταχείρισης, ώστε να βελτιωθεί η συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές του, αλλά και προς 

όλους τους ενήλικες: 

• Συζήτηση και ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

• Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητή  

• Ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μέσα από ομαδικές εργασίες  

• Εύρεση κατάλληλων τρόπων έκφρασης της επιθετικότητας (πολεμικές τέχνες) 

• Συχνή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς 

• Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και καλλιέργεια αλτρουϊστικού κλίματος και ενσυναίσθησης  

• Συμβουλευτική συμμετοχή από ειδικούς παιδαγωγούς, συμβούλους και ψυχολόγους  

• Διαρκής επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 

• Ουσιαστική εφημερία στο διάλειμμα και κατάλληλη εποπτεία στους χώρους της αυλής 

• Διαμόρφωση θετικών προσδοκιών εκ μέρους του εκπαιδευτικού  

• Σύναψη ενός συμβολαίου τιμής ή συναντίληψης μεταξύ των δύο μερών, που η τήρησή του θα ευνοεί 

τη διαχείριση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς 

 

4.1 Συμβόλαιο τιμής και αποτίμηση 

Το συμβόλαιο τιμής είναι μια δεσμευτική συμφωνία που αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ή μέσο 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

μετατροπής και βελτίωσης της προβληματικής συμπεριφοράς (Στασινός, 2013). Επομένως, η ακριβής και 

σαφής περιγραφή της επιθυμητής συμπεριφοράς των προσδοκιών του κάθε μέλους, των κυρώσεων της 

μη τήρησης των όρων και των αμοιβών για ό,τι θετικό επιτυγχάνεται, είναι ο ιδανικός τρόπος γεφύρωσης 

της επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Κάθε μέλος του συμβολαίου, δηλαδή ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός συμπληρώνουν ένα έντυπο με τις 

επιθυμίες τους και το υπογράφουν επικυρώνοντάς το και συμφωνώντας στην τήρηση των όρων του για 

τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και τη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη. Και τα δύο 

μέρη δίνουν ευκαιρίες για διάλογο, για λήψη πρωτοβουλιών, για συνεργασία και σύναψη φιλικών 

σχέσεων, ακόμη για αποδοχή και κοινωνικοποίηση. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία στον καθένα να αναλάβει 

την ευθύνη των πράξεών του και να επανορθώσει, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του στους κανόνες 

της σχολικής πειθαρχίας, διαφορετικά μια νέα παράβαση θα επιφέρει τις σοβαρότερες ποινές.  

Η υποστήριξη από ένα άτομο εξουσίας, π.χ. δάσκαλο ή  γονέα, λειτουργεί ρυθμιστικά αναφορικά με την 

εσωτερίκευση του άγχους και συναφών συναισθημάτων και εξισορροπούνται οι σχέσεις εξουσίας, 

δίνοντας έμφαση στην αυτοεκτίμηση και στην ικανότητα διαχείρισης κρίσεων (Τάκη, 2015).  

Γενικότερα όλες οι παρεμβάσεις που θα επιβληθούν έχουν σκοπό να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές 

σχέσεις και να κοινωνικοποιήσουν τον μαθητή, να του γνωστοποιήσουν τα όρια της επιτρεπτής 

συμπεριφοράς του, να ενδυναμώσουν την ενσυναίσθησή του και να τον μάθουν να κερδίζει ηγετικές 

θέσεις με μόχθο και όχι με δόλιους τρόπους και εκφοβισμό. Η αξία του διαλόγου (Olweus, 1993) είναι 

καλύτερη από οποιαδήποτε ποινή για να περάσει ο δάσκαλος το μήνυμα της λήξης του εκφοβισμού στην 

τάξη και τη βελτίωση της συμπεριφοράς του.  
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Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως το σύνολο των παιδιών και εφήβων με διαταραγμένη 

συμπεριφορά φοιτούν στα σχολεία της γειτονιάς τους, μέσα στα πλαίσια της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης και το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εξαπλώνεται και εξελίσσεται με 

καταστροφικές συνέπειες για όλους. Γι’ αυτό απαιτείται μια συνολικότερη παρέμβαση στο σχολείο που 

θα εμπλέκει ενεργά εκπαιδευτικούς-γονείς-παιδιά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

Ο σεβασμός των μαθητών προς τον εαυτό τους και τους άλλους, η επικοινωνία και η συνεργασία, η 

ενσυναίσθηση και η αποδοχή είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του σχολείου, που θα 

δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, διαμορφώνοντας ανεξάρτητες και υγιείς 

προσωπικότητες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει  να ευαισθητοποιηθούν σε 

όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των παιδιών και να δημιουργήσουν δίκτυα επικοινωνίας 

συνεργασίας και πρόληψης. 

Εκπαιδευτικοί και γονείς θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά προς τα παιδιά και έτσι θα αποτελέσουν 

θετικά πρότυπα συμπεριφοράς και πρόσωπα εμπιστοσύνης. Θα ακούσουν με προσοχή και θα 

σεβαστούν τις απόψεις τους με ενδιαφέρον και αποδοχή, θα τα ενθαρρύνουν να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους και θα τους προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες για να ελέγχουν την 

παρορμητικότητά τους, να επιλύουν τις διαφορές τους,  με σεβασμό στον εαυτό τους και στον 

συνάνθρωπο.  
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Περίληψη  

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα πολύ συχνό φαινόμενο στο σύγχρονο σχολείο, με αρνητικά 

αποτελέσματα για τη σχολική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει δημιουργηθεί και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Η παρούσα 

βιβλιογραφική έρευνα έχει ως σκοπό την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το σχολικό 

εκφοβισμό και το προφίλ του μαθητή-θύτη. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στην πρόταση ενός 

προγράμματος πρόληψης που είχε θετικά αποτελέσματα στη μείωση του φαινομένου στα σχολεία 

που υλοποιήθηκε.  

 

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, μαθητής-θύτης, πρόγραμμα πρόληψης 

 

1. Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα πολύ συχνό φαινόμενο στο σύγχρονο σχολείο, με αρνητικά 

αποτελέσματα για τη σχολική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Αρχικά, με τον όρο σχολικό 

εκφοβισμό, αναφερόμαστε σε μια περίπτωση όπου ένας μαθητής ή μαθήτρια δέχεται 

επαναλαμβανόμενο εκφοβισμό και θυματοποιείται, μέσω αρνητικών συμπεριφορών από έναν ή 

περισσότερους συμμαθητές ή συμμαθήτριες του (Olweus, 1994). Σύμφωνα με τους Slonje & Smith 

(2008), ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ουσιαστικά μια συστηματική κατάχρηση της εξουσίας. Η 

παραπάνω σχέση είναι φυσικά ασύμμετρη, εφόσον ο θύτης, δηλαδή αυτός που ασκεί εκφοβισμό, 

υπερτερεί σε σωματική ή άλλη δύναμη έναντι του θύματος. Το θύμα επομένως δυσκολεύεται να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αντιδράσει στις ενέργειες του θύτη, καθώς διακατέχεται από 

συναισθήματα φόβου, ψυχικής έντασης και αγωνίας (Olweus, 1994, Στασινός, 2016). Το 

παραπάνω ζήτημα αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας και συγκεκριμένα η 

περίπτωση του μαθητή-θύτη. Αρχικά γίνεται αποσαφήνιση των όρων «σχολικός και διαδικτυακός 

εκφοβισμός» και παρουσιάζονται οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτούς. Ακολουθεί η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, με έρευνες που αφορούν στο σχολικό εκφοβισμό και το μαθητή-

θύτη και τέλος, προτείνεται το «Πρόγραμμα Πρόληψης για το Σχολικό Εκφοβισμό του Olweus» 

που υλοποιήθηκε στη Νορβηγία με θετικά αποτελέσματα (Olweus et al., 2019), καθώς και άλλες 

mailto:eleni.9.pap@gmail.com


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

349 
 

στρατηγικές πρόληψης (Lake, 2004, Beaty, Alexeyev, 2008, Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ, 2012, 

David-Ferdon, Hertz, 2007). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Αποσαφήνιση όρων 

2.1.1. Προσεγγίζοντας το σχολικό εκφοβισμό  

Ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Συγκεκριμένα συναντάται ως σωματικός 

(χτυπήματα, κλωτσιές, μπουνιές, σπρώξιμο, κλοπές προσωπικών αντικειμένων), λεκτικός 

(χλευασμός, πείραγμα, επωνυμίες), σχεσιακός (αποκλεισμός, διάδοση φημών), έμμεσος, άμεσος, 

διαδικτυακός, καθώς και εκφοβισμός που πραγματοποιείται με χρήση λεξιλογίου και χειρονομιών 

με σεξουαλικό περιεχόμενο (Wang et al., 2009, Olweus et al., 2019). Η συμπεριφορά του 

εκφοβισμού στοχεύει στο να βλάψει το θύμα ψυχολογικά, σωματικά ή λεκτικά και είναι 

επαναλαμβανόμενη στο χρόνο (Chang et al., 2013). Ο άμεσος εκφοβισμός πιο συγκεκριμένα, 

μπορεί να πάρει τη μορφή σωματικού και λεκτικού εκφοβισμού, ενώ ο έμμεσος αφορά σε 

εκφοβισμό μέσω κάποιου τρίτου προσώπου, ή σε εκφοβισμό που έχει σκοπό να δημιουργήσει 

καταστροφή στις σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων. Στην κατηγορία του έμμεσου εκφοβισμού 

μπορεί να συμπεριληφθεί η κοινωνική επιθετικότητα, η οποία έχει στόχο να μειώσει την 

αυτοπεποίθηση και το κοινωνικό προφίλ κάποιου, όπως η διάδοση φήμης (Slonje, Smith, 2008, 

Chang et al., 2013).  

Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει δημιουργηθεί και ένα νέο είδος 

εκφοβισμού, ο διαδικτυακός εκφοβισμός («cyberbullying»), ο οποίος πραγματοποιείται μέσω των 

τεχνολογικών συσκευών (Στασινός, 2016, Slonje, Smith, 2008). Πιο συγκεκριμένα μπορεί να πάρει 

τις παρακάτω μορφές: προσβολές και απειλές μέσω μηνυμάτων στο κινητό, στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και μέσω μηνυμάτων σύγχρονης επικοινωνίας (chat), δημοσίευση προσωπικών 

πληροφοριών και ανάρτηση προσβλητικών σχολίων στο διαδίκτυο, καθώς και απειλές/προσβολές 

κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση (online gaming) ή απόρριψη 

από αυτά (Musu-Gillette et al., 2018). Ωστόσο, η φυσική ή σωματική υπεροχή του θύτη έναντι του 

θύματος, η οποία παρατηρείται σε περιπτώσεις γενικού σχολικού εκφοβισμού, δεν παίζει 

σημαντικό ρόλο στην περίπτωση του διαδικτυακού εκφοβισμού (David-Ferdon, Hertz, 2007).  

2.1.2. Παράγοντες εκδήλωσης σχολικού εκφοβισμού  

Η εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού δεν αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο φέρουν εκ φύσεως 

οι άνθρωποι, αλλά πηγάζει από κοινωνικούς, ψυχολογικούς, πολιτισμικούς, θρησκευτικούς, 

εθνοτικούς και φυλετικούς παράγοντες (Στασινός, 2016). Η εκτεταμένη έκθεση των παιδιών σε  

καταστάσεις βίας, είτε αυτές προέρχονται από το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον είτε από την τηλεόραση, τα βιντεοπαιχνίδια και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, 

μπορούν να τους οδηγήσουν σε πρόκληση σχολικού εκφοβισμού (David-Ferdon, Hertz, 2007). 

Ακόμα, ατομικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η εσωτερίκευση και εξωτερίκευση των 

συναισθημάτων, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η κατάθλιψη, το άγχος, οι κοινωνικές 
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δεξιότητες και η ικανότητα ενσυναίσθησης, σχετίζονται με τον εκφοβισμό (Mischel, Kitsantas, 

2020). 

Ειδικά η οικογένεια διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση των προσωπικοτήτων 

των παιδιών, καθώς από εκεί μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να αποκτούν 

κοινωνικές δεξιότητες (David-Ferdon, Hertz, 2007). Συνήθως οι γονείς των μαθητών-θυτών είναι 

αυταρχικοί, δημιουργούν συνεχώς διαμάχες, παρουσιάζουν έλλειψη ένδειξης αγάπης και 

ζεστασιάς και χρησιμοποιούν ακατάλληλες μεθόδους πειθαρχίας, όπως η σωματική και η λεκτική 

τιμωρία. Τέτοιου είδους οικογένειες, δεν παρουσιάζουν συνοχή και δεν προσφέρουν ασφάλεια 

και σιγουριά στα παιδιά τους (Baldry, Farrington, 2000). Επίσης, μπορεί να ενυπάρχουν συζυγικά 

και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που συμβάλλουν στην παρουσία του φαινομένου. Μάλιστα 

σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά αυτά, είναι τα ίδια θύματα εκφοβισμού στο σπίτι τους (Beaty, 

Alexeyev, 2008). Από την άλλη, σύμφωνα με τον Olweus (1994) η υπερβολική ελευθερία μπορεί 

να συμβάλλει στην ανάπτυξη επιθετικής αντίδρασης στα παιδιά, καθώς και η ιδιοσυγκρασία του 

ίδιου του παιδιού, σε μικρότερο ωστόσο βαθμό. 

Αναφορικά με την έκθεση σε βίαιες σκηνές στην τηλεόραση, η Lake (2004) αναφέρει πως τα παιδιά 

που τις παρακολουθούν παρουσιάζουν αυξημένη επιθετικότητα, μαθαίνοντας πώς να αντιδρούν 

βίαια, αποδέχονται τη βία με ευκολότερο τρόπο και τη φαντασιώνονται, αναπτύσσουν 

απαισιοδοξία για τον κόσμο και δεν παρουσιάζουν ευαισθησία. 

Σύμφωνα με τον Τσιάντη (2008), πέρα από τους παραπάνω παράγοντες, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, 

καθώς και η αδυναμία των γονέων και εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους 

περιστατικά. Επιπλέον, η μη αποδοχή της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας σε μια 

χώρα, δημιουργούν φαινόμενα ρατσισμού και εχθρότητας, με αποτέλεσμα και τα παιδιά να 

οικειοποιούνται τέτοιου είδους αντιλήψεις, ασκώντας σχολικό εκφοβισμό σε παιδιά από άλλες 

εθνικότητες. Τα σχολεία που στην πλειοψηφία τους είναι αποκομμένα από την ευρύτερη κοινωνία 

και η απουσία ενασχόλησης με συναισθηματικά και συμπεριφορικά ζητήματα, δημιουργούν ένα 

πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη σχολικού εκφοβισμού (Τσιάντης, 2008). Το γεγονός ακόμα 

ότι δίνεται έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών και ειδικά των μεγαλύτερων τάξεων, 

δημιουργεί αντιζηλίες και αντιπαλότητα ανάμεσα στους μαθητές, αφού παιδιά χαμηλότερων 

επιδόσεων νιώθουν μειονεκτικότερα έναντι μαθητών με υψηλότερες επιδόσεις. Αυτό έχει ως 

πιθανό ενδεχόμενο, οι πρώτοι να ασκήσουν σχολικό εκφοβισμό στους δεύτερους (Τσιάντης, 

2008). 

2.2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

2.2.1. Έρευνες για το σχολικό εκφοβισμό 

Σύμφωνα με την έρευνα των Musu-Gillette et al. (2018) σε μαθητές ηλικίας 12-18 ετών, την οποία  

διεξήγαγαν στις Η.Π.Α., διαπιστώθηκε πως το 21% είχε δεχθεί σχολικό εκφοβισμό κατά τη διάρκεια 

του 2015. Υψηλότερο ποσοστό (13%) φάνηκε να κατέχει ο λεκτικός εκφοβισμός και στη συνέχεια 

οι φήμες που διαδίδονταν για μαθητές-θύματα (12%). Tο 7% των μαθητών άσκησε διαδικτυακό 
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εκφοβισμό, στο 5% παρατηρήθηκε τόσο σωματικός εκφοβισμός, όσο και σκόπιμη απόρριψη από 

δραστηριότητες, ενώ σε ποσοστό 4%, απειλές με πρόκληση βλάβης. Επιπλέον, σε μικρότερο 

ποσοστό διαπιστώθηκε ο εξαναγκασμός σε συγκεκριμένες ενέργειες παρά τη θέλησή τους (3%) 

και οι καταστροφές προσωπικής περιουσίας (2%).   

Επίσης, έχει διαπιστωθεί πως ο σχολικός εκφοβισμός ελαττώνεται με την αύξηση της ηλικίας και 

πως όσο μικρότεροι είναι οι μαθητές, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να έχουν γύρω 

τους κάποιον μεγαλύτερο που τους ασκεί εκφοβισμό (Olweus, 1994, Kumpulainen et al., 1999, Hay 

et al., 2004). Όσον αφορά το φύλο, υπάρχει διάκριση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, με τα αγόρια 

να υπερτερούν σε καταστάσεις σχολικού εκφοβισμού, τόσο ως θύτες όσο και ως θύματα 

(Στασινός, 2016, Baldry, Farrington, 2000, Olweus, 1994).  

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια αντικοινωνική συμπεριφορά, όπου επικρατεί η τάση να 

καταπατώνται οι κανόνες. Επομένως, παιδιά που ασκούσαν σχολικό εκφοβισμό κατά τη διάρκεια 

του σχολείου, έχουν αυξημένες πιθανότητες να γίνουν επιθετικοί ενήλικες με παραβατική 

συμπεριφορά και να εμπλακούν σε εγκληματικές πράξεις ή να κάνουν κατάχρηση αλκοόλ (Olweus, 

1994). Στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει και οι Bender & Lösel (2011), σύμφωνα με τους 

οποίους ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να είναι ένας πρώιμος δείκτης εκδήλωσης μελλοντικής 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Μάλιστα η έρευνά τους έδειξε πως παιδιά που ασκούσαν 

εκφοβισμό στο σχολείο, ήταν πολύ πιθανό να παρουσιάσουν αργότερα παραβατικότητα, 

επιθετικότητα, βία και ανεπιθύμητες συμπεριφορές (Bender, Lösel, 2011). Στην περίπτωση του 

Γυμνασίου, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και παρουσιάζει 

ποσοστό 15%, σύμφωνα με την έρευνα της Lake (2004). 

Η έρευνα της Waasdorp et al. (2011) εστιάζοντας στο κλίμα του σχολείου, ως καθοριστικό 

παράγοντα πρόληψης του εκφοβισμού, έδειξε πως οι μαθητές-θύτες, οι οποίοι αντιμετωπίζονταν 

αρνητικά από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους, ένιωθαν ότι δεν ανήκαν στο σχολείο 

τους και δεν αντιλαμβάνονταν τη σημασία της ασφάλειας.  

Σύμφωνα με την εθνική έρευνα του Υπουργείου Παιδείας της Κορέας (2018), ο σχολικός 

εκφοβισμός εκφράζεται τα τελευταία χρόνια περισσότερο έμμεσα, μέσω της συναισθηματικής 

παρενόχλησης, παρά άμεσα μέσω της σωματικής παρενόχλησης (Chung, Lee, 2020). 

2.2.2. Το προφίλ του μαθητή «θύτη»  

Οι περισσότερες έρευνες για το σχολικό εκφοβισμό εστιάζουν περισσότερο στο μαθητή-θύμα 

συγκριτικά με το μαθητή-θύτη (Beaty, Alexeyev, 2008). Αρχικά, σύμφωνα με τον Στασινό (2016), ο 

μαθητής-θύτης δεν μπορεί να κατανοήσει το δικαίωμα που έχουν όλοι στην ισότητα, την 

ασφάλεια, την ψυχική και σωματική ακεραιότητα. Εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, όπως με το 

να γίνεται παραβατικός, να καταπατά κανόνες και να εκδηλώνει βίαιες συμπεριφορές, σε αντίθεση 

με το μαθητή-θύμα, ο οποίος συνήθως εσωτερικεύει τα συναισθήματά του, παρουσιάζοντας 

κατάθλιψη, άγχος και χαμηλή αυτοπεποίθηση (Olweus et al., 2019). 

Ο μαθητής-θύτης παρουσιάζει κατά κύριο λόγο επιθετικότητα απέναντι στους συνομηλίκους του 

και σε μικρότερα παιδιά, αλλά αρκετά συχνά και απέναντι στους δασκάλους και στους γονείς του 



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

352 
 

(Olweus, 1994). Ο θύτης είναι συνήθως ηχηρή προσωπικότητα, όχι απαραίτητα μεγαλόσωμος 

μαθητής, έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση (Beaty. Alexeyev, 2008, Chang et al., 2013) και 

σύμφωνα με τον Olweus (1994) η συμπεριφορά αυτή συνδέεται με απούσα ή μειωμένη 

ενσυναίσθηση. Ο Duncan (1999) ακόμα διακρίνει δύο περιπτώσεις μαθητών που ασκούν 

εκφοβισμό. Από τη μια παρατηρείται ο μαθητής που είναι πιο μοχθηρός και θέλει να προκαλέσει 

κακό μέσω της επιθετικότητάς του και από την άλλη, ο μαθητής που ανήκει σε μια ομάδα, η οποία 

ασκεί εκφοβισμό σε παιδιά εκτός αυτής (Duncan, 1999).  

Ανάμεσα στους μαθητές-θύτες υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν υψηλή κοινωνική αντίληψη 

και εξυπνάδα, με αποτέλεσμα να μπορούν εύκολα να χειραγωγούν τους συνομηλίκους τους, χωρίς 

να γίνονται εύκολα αντιληπτά (David-Ferdon, Hertz, 2007). Συνήθως οι μαθητές-θύτες με αυτό το 

προφίλ δε λαμβάνονται υπόψη από τα προγράμματα πρόληψης (Beaty, Alexeyev, 2008).  

Κατά κύριο λόγο ένα παιδί που παρουσιάζει εκφοβιστική συμπεριφορά στο Γυμνάσιο, είναι πολύ 

πιθανό να είχε εκδηλώσει αντίστοιχη συμπεριφορά και  σε μικρότερη ηλικία, ήδη από τα 

προσχολικά του χρόνια (Στασινός, 2016). Σε αυτή την περίπτωση ένας μαθητής κατά την εφηβεία 

του, είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσει υψηλή παραβατικότητα, γεγονός που μπορεί να συσχετιστεί 

με ψυχοπαθολογικά αίτια, εξαιτίας της διάρκειας άσκησης του εκφοβισμού (Kumpulainen,  

Räsänen, 2000). Επίσης πολλά από τα παιδιά που ασκούν εκφοβισμό, έχουν συχνά υποστεί 

εκφοβισμό από άλλους στο παρελθόν (Kampulainen et al., 1999). Σύμφωνα με τη Lake (2004), ο 

μαθητής-θύτης στο Γυμνάσιο παρουσιάζει συνήθως επιθετικότητα, δεν αποδέχεται τη 

διαφορετικότητα, διακατέχεται από προκαταλήψεις, ασκεί βία, απειλεί, αρέσκεται στην 

κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών, στη χρήση όπλων και συνηθίζει να είναι μέλος συμμοριών. Στην 

ηλικία αυτή είναι πολύ συχνός και ο έμμεσος εκφοβισμός, που παίρνει, τη μορφή του σχεσιακού  

και κοινωνικού εκφοβισμού, όπως η δυσφήμιση άλλων παιδιών και η πρόκληση αποκλεισμού από 

διάφορες κοινωνικές ομάδες του σχολείου (Slonje, Smith, 2008, Chang et al., 2013). 

Όσον αφορά το φύλο του μαθητή-θύτη, υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά αγοριών 

και κοριτσιών (Στασινός, 2016, Baldry, Farrington, 2000, Olweus, 1994). Σύμφωνα με τους Baldry & 

Farrington (2000), τα αγόρια είναι πιο πιθανό να ασκήσουν άμεσο σωματικό εκφοβισμό, με σκοπό 

να βλάψουν σωματικά το θύμα, ενώ τα κορίτσια αρέσκονται σε έμμεσο εκφοβισμό, προκειμένου 

να βλάψουν ψυχολογικά το δέκτη. Σύμφωνα με τον Chang et al. (2013), τα κορίτσια είναι πιο 

πιθανό να ασκήσουν διαδικτυακό εκφοβισμό συγκριτικά με τα αγόρια.  

Επιπρόσθετα, οι Chung & Lee (2020) αναφέρουν πως τόσο οι μαθητές-θύματα, όσο και οι μαθητές-

θύτες πρέπει να αποτελούν μια ενιαία κατηγορία, αυτή των «θυτών-θυμάτων», καθώς πρώτα 

θυματοποιούνται από συνομηλίκους και στη συνέχεια ασκούν εκφοβισμό σε άλλους 

2.2.3.  Πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού  

Βαρύνουσας σημασίας αποτελεί η πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού, η οποία πρέπει να ξεκινά 

από τις πρώτες σχολικές βαθμίδες. Σύμφωνα με την πιο ολοκληρωμένη μετα-ανάλυση σχετικά με 

τα προγράμματα πρόληψης σχολικού εκφοβισμού, διαπιστώθηκε πως αποτελούν αποτελεσματικό 
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μέτρο μείωσής του, τόσο από τη σκοπιά της θυματοποίησης, όσο και από τη σκοπιά της διάπραξης 

εκφοβισμού σε ποσοστό 17-23 % (Ttofi, Farrington, 2009, 2011). 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η αποτελεσματικότητα 

του «Προγράμματος Πρόληψης για το Σχολικό Εκφοβισμό του Olweus» (Olweus Bullying  

Prevention Program-OBPP), για τη μείωση του σωματικού και λεκτικού εκφοβισμού, του έμμεσου 

και άμεσου εκφοβισμού, του διαδικτυακού εκφοβισμού, καθώς και του εκφοβισμού με χρήση 

λεξιλογίου και χειρονομιών με σεξουαλικό περιεχόμενο. (Olweus et al., 2019). Συγκεκριμένα 

διαπιστώθηκε, πως ήταν αποτελεσματικό για όλες τις ηλικιακές ομάδες και για όλες τις μορφές 

εκφοβισμού, τόσο στην περίπτωση του θύματος, όσο και στην περίπτωση του θύτη. Πιο ασθενής 

ήταν η επίδρασή του στο διαδικτυακό εκφοβισμό (Olweus et al., 2019). Τα αποτελέσματα της 

μακροχρόνιας έρευνας των Olweus, Solberg, & Breivik (2020) έδειξαν πως όσα σχολεία υιοθέτησαν 

τις αρχές του προγράμματος, μείωσαν σημαντικά τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και η 

μείωση αυτή ήταν εμφανής όχι μόνο στον πρώτο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και 

σε βάθος οκταετίας.  

Το πρόγραμμα πρόληψης του Olweus (OBPP) βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, τους 

οποίους είναι σημαντικό να θέτουν οι ενήλικοι στο σχολικό περιβάλλον. Το ειλικρινές ενδιαφέρον 

και η οικειότητα προς τους μαθητές είναι υψίστης σημασίας, καθώς και τα όρια που οφείλουν να 

θέτουν σε ανάρμοστες συμπεριφορές. Ακόμα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούν σταθερή θετική  

ενίσχυση σε αποδεκτές συμπεριφορές, η οποία λειτουργεί ως επιβράβευση και κινητοποιεί τους 

μαθητές, ώστε να παρουσιάζουν αποδεκτή συμπεριφορά. Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στην 

προσωπικότητα των ενηλίκων στο σχολικό περιβάλλον, καθώς πρέπει να επιδεικνύουν κατάλληλη 

συμπεριφορά για να αποτελούν και οι ίδιοι πρότυπα για τους μαθητές (Olweus et al., 2019).  

Ως προς την υλοποίηση, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε σχολικό, ατομικό, κοινοτικό επίπεδο 

και σε επίπεδο τάξης. Ως προς το σχολικό επίπεδο ορίζεται μια συντονίστρια ομάδα, η οποία 

διασφαλίζει τη λειτουργία του προγράμματος παρέμβασης, την καθοδήγηση του υπόλοιπου 

προσωπικού του σχολείου και την υιοθέτηση των κανόνων και των αρχών που σχετίζονται με το 

σχολικό εκφοβισμό (Olweus et al., 2019). 

Σε επίπεδο τάξης, πραγματοποιούνται συναντήσεις που σχετίζονται με το θέμα του σχολικού 

εκφοβισμού, όπου λαμβάνουν χώρα συζητήσεις και παιχνίδια ρόλων.  Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να εργαστούν διαθεματικά, εντάσσοντας το εν λόγω θέμα στο περιεχόμενο άλλων μαθη μάτων 

τους. Επιπρόσθετα, προτείνεται η περιοδική συμμετοχή των γονέων στις συναντήσεις κατά τη 

διάρκεια του σχολείου (Olweus et al., 2019). 

Σε ατομικό επίπεδο παρεμβάσεων, εκπαιδεύεται το προσωπικό, ώστε να επιτηρεί σημεία του 

σχολείου πιθανά να συμβούν επεισόδια εκφοβισμού και να πραγματοποιεί παρεμβάσεις με τους 

εμπλεκόμενους μαθητές και με τους γονείς τους όταν είναι απαραίτητο (Olweus et al., 2019). 

Όσον αφορά το κοινοτικό επίπεδο, συμμετέχει ένα μέλος της κοινότητας στην ομάδα συντονισμού 

και δίνεται έμφαση στη διάδοση των πρακτικών και των αρχών κατά του εκφοβισμού, εκτός των 

στενών ορίων της σχολικής κοινότητας (Olweus et al., 2019). 
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Με βάση το πρώτο πρόγραμμα παρέμβασης σχολικού εκφοβισμού του Olweus (1994) στη 

Νορβηγία, προκειμένου να βελτιωθεί η συμπεριφορά μαθητή που ασκεί σχολικό εκφοβισμό, θα 

μπορούσε αρχικά να δημιουργηθεί ένα φιλικό και ζεστό σχολικό περιβάλλον, το οποίο θα 

αποδέχεται τις κατά τα άλλα μη αποδεκτές συμπεριφορές και που θα προάγει τη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, σχολείου-οικογένειας, αλλά και του σχολείου με διάφορους ειδικούς. 

Στη συνέχεια είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα συμβόλαιο μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητών, το οποίο θα ορίζει την αποδεκτή και τη μη αποδεκτή συμπεριφορά, καθώς και τις 

επιπτώσεις παραβίασης των κανόνων. Φυσικά οι κυρώσεις δε θα είναι εχθρικές και επιθετικές 

προς το μαθητή. Στην περίπτωση που ο μαθητής-θύτης παρουσιάζει έστω και μικρή βελτίωση,  

κάνοντας κάποια καλή πράξη ή αν για ένα διάστημα δεν προκαλέσει εκφοβισμό, είναι σημαντικό 

να επιβραβεύεται (Olweus, 1994).  

Η προσοχή και η αγάπη είναι επίσης πολύ σημαντικές, ώστε να αρχίσει να νιώθει ασφάλεια και 

εμπιστοσύνη. Ακόμα χρειάζεται συνεχής επιτήρηση, χωρίς αυτή να παίρνει τη μορφή της 

αυταρχικότητας και μια φορά την εβδομάδα να αφιερώνεται λίγη ώρα στους μαθητές, κάνοντας 

ασκήσεις και δραστηριότητες διαχείρισης των συναισθημάτων και μαθαίνοντας αποδεκτούς 

τρόπους συμπεριφοράς με βιωματικό και ενδιαφέροντα τρόπο (Lake, 2004, Beaty, Alexeyev, 

2008).  

Επιπρόσθετα, μπορεί να δοθεί έμφαση σε στρατηγικές αυτοελέγχου των συναισθημάτων, 

προαγωγής των δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμογή του παιχνιδιού ρόλων 

και συζητήσεων σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, όπως η διαπραγμάτευση, η επίλυση 

προβλημάτων και η μη άσκηση πίεσης στους συνομηλίκους (Lake, 2004). Μπορεί ακόμα να γίνει 

εκμάθηση πιο αποδεκτών τρόπων συμπεριφοράς προκειμένου να αποκτήσει ο μαθητής αυτό που 

θέλει ή για να καλύψει κάποια ανάγκη του και αντίστοιχα οι υπόλοιποι μαθητές να μάθουν πως 

να αποφεύγουν και να αντιμετωπίζουν τον εκφοβισμό (Beaty, Alexeyev, 2008). 

Η θεωρία της αγκυροβολημένης διδασκαλίας μπορεί να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 

επιτέλεση του παραπάνω σκοπού, καθώς ο μαθητής καλείται να επιλύσει σύνθετα προβλήματα 

που προβάλλονται σε αυθεντικά περιβάλλοντα μέσω βίντεο. Η πρακτική αυτή αποτελεί μια 

προσπάθεια «ενεργοποίησης» του μαθητή για μάθηση, αγκυροβολώντας στα εν λόγω 

περιβάλλοντα με τη βοήθεια των «αγκύρων». «Άγκυρες» είναι οι ιστορίες των βίντεο, οι οποίες 

προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για την επίλυση προβλημάτων. Στις ιστορίες αυτές έχουν 

ενσωματωθεί δεδομένα τα οποία όταν εντοπισθούν και αξιοποιηθούν από τους μαθητές οδηγούν 

στη λύση του προβλήματος. Το πρόβλημα στην εν λόγω περίπτωση μπορεί να είναι ένα 

περιστατικό σχολικού εκφοβισμού (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ, 2012). 

Ακόμα είναι πολύ σημαντική, η εστίαση στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του 

μαθητή-θύτη, προκειμένου να αποκτήσει ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη, συνεργασία, κατανόηση 

και αποδοχή για τους γύρω του, καθώς και να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του.  (Lake, 2004). Η 

προαγωγή του γραμματισμού όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, γνωστή ως 

«media literacy», η οποία σχετίζεται με την ικανότητα να μπορεί κάποιος να κρίνει αυτό που του 

προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης, είναι σημαντική λόγω της ύπαρξης του διαδικτυακού 
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εκφοβισμού. Έτσι ο μαθητής θα μπορέσει σιγά σιγά να φιλτράρει τα βίαια μηνύματα βελτιώνοντας 

σταδιακά της συμπεριφορά του (David-Ferdon, Hertz, 2007). 

Συμπερασματικά, οποιοδήποτε πρόγραμμα παρέμβασης δεν εστιάζει στις ανάγκες των μαθητών 

αλλά και σε ολόκληρη την ομάδα, και δε λαμβάνει υπόψη όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει ο 

σχολικός εκφοβισμός, το πιθανότερο είναι να μην έχει επιτυχία. Επίσης, για να μπορέσει να έχει 

θετικά αποτελέσματα πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να μην ακολουθούν ακατάλληλες 

πρακτικές, αλλά αυτές που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση στο εκάστοτε σχολείο.  

3. Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολυπαραγοντικό 

φαινόμενο, το οποίο δεν έχει αρνητικά αποτελέσματα μόνο για τους μαθητές που τους ασκείται 

εκφοβισμός, αλλά και για τους μαθητές-θύτες. Πρόκειται για μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

κατά βάση προβλήματα στο σπίτι και δεν έχουν υποστήριξη από τα δικά τους πρόσωπα.  

Ο σχολικός εκφοβισμός δε γνωρίζει όρια, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε κοινωνικό 

υπόβαθρο, σε κάθε φύλο, σε κάθε ηλικία και σε κάθε χώρα. Μπορεί να περιλαμβάνει παιδιά από 

υγιή οικογενειακά περιβάλλοντα, με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, παιδιά από άλλους 

πολιτισμούς και παιδιά που είναι πιο «αδύναμα», τα οποία μπορεί να πάρουν τη θέση του μαθητή-

θύματος. Από την άλλη, οι μαθητές-θύτες μπορεί να είναι παιδιά από επιθετικές οικογένειες, 

διαζευγμένων γονέων, δημοφιλή ή λιγότερο δημοφιλή, με χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, αγόρια 

και κορίτσια που έχουν υποστεί βία, και παιδιά από ιδιόμορφα πολιτισμικά και θρησκευτικά 

περιβάλλοντα. 

Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να πάρει πολλές μορφές και να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις 

στην ψυχική υγεία όλων των παιδιών που βρίσκονται σε καταστάσεις σχολικού εκφοβισμού. Για 

το λόγο αυτό, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σπουδαίος, καθώς έρχονται καθημερινά σε επαφή 

μαζί τους. Η θέαση των παιδιών όχι μόνο ως μαθητών που μαθαίνουν ένα γνωστικό αντικείμενο, 

αλλά και ως ανθρώπων που μελλοντικά θα αποτελέσουν πιο ενεργά μέλη της κοινωνίας, είναι 

σημαντικό στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, θα μπορέσει να 

εξασφαλιστεί ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον, που θα είναι ασφαλές για όλους τους μαθητές, 

ώστε να προαχθεί η δημοκρατία, η κριτική σκέψη και η γνώση.  

Ο ρόλος της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τον σχολικό 

εκφοβισμό. Ένα πρόγραμμα πρόληψης, όπως αυτό του Olweus (Olweus Bullying Prevention 

Program-OBPP), θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του σχολικού εκφοβισμού, 

μειώνοντας τα ποσοστά εμφάνισής του στη χώρα μας.  
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Περίληψη  

            Η διδακτική εφαρμογή αφορά στην χρήση της σχολικής διαμεσολάβησης από τους ίδιους τους 

μαθητές ως παιδαγωγικού εργαλείου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την πρόληψη αλλά και 

αντιμετώπιση εντάσεων, περιστατικών επιθετικότητας και σχολικής βίας. Εφαρμόστηκε  στο 1ο ΓΕΛ 

Ιωαννίνων το σχολικό έτος 2017-18 (1ο στάδιο– πρόγραμμα επιμόρφωσης των μαθητών) και το σχολικό 

έτος 2018-19 (2ο στάδιο– πρόγραμμα υλοποίησης). Αρκετοί μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για να 

εκπαιδευτούν στην διαδικασία αυτή που θεωρείται καινοτόμος και με πολλά παιδαγωγικά 

χαρακτηριστικά. Στο δεύτερο στάδιο φάνηκε ότι επιτεύχθηκαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που 

είχαν τεθεί, ωστόσο παρατηρήθηκαν εντάσεις μέσα στην τάξη ανάμεσα σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί η υλοποίηση της διαδικασίας της 

σχολικής διαμεσολάβησης και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικούς και την διευθύντρια. Οι αρχές και οι όροι της διαδικασίας μας οδηγούν στην υπόθεση 

ότι και σε αυτού του είδους τις εντάσεις θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά.  

 

Λέξεις κλειδιά : σεβασμός, εχεμύθεια, συνεργασία, εξεύρεση λύσεων  

 

1.Εισαγωγή 

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι «στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η σχολική μονάδα περιορίζεται 

στην εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο είναι ίδιο για όλες τις σχολικές μονάδες 

κάθε βαθμίδας, χωρίς δυνατότητα απόκλισης ή διαφοροποίησης, αφήνοντας αναξιοποίητη σε μεγάλο 

βαθμό την πείρα της σχολικής μονάδας» (Μαυρογιώργος, 1999:139), η οποία συνδέεται με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας στην οποία λειτουργεί. Οι ιδιαίτερες συγκυρίες και τα 

στοιχεία που προσδίδουν στην τοπική κοινωνία  η γεωγραφική της θέση, η γεωγραφική σύνθεση του 

πληθυσμού της και η συγκεκριμένη κάθε φορά ιστορική χρονική περίοδος  στην οποία μελετάται 

επηρεάζουν και την λειτουργία του σχολείου.  Συνεπώς,  το σχολείο δεν λειτουργεί σε ιστορικο-

κοινωνικό και γεωγραφικό κενό, αφού τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο της τοπικής όσο και της 

ευρύτερης κοινωνίας  στην οποία προσφέρει ενυπάρχουν σε αυτό - πολλές φορές σιωπηρά - το 

συνδιαμορφώνουν και ως έναν βαθμό  προσδιορίζουν τον ρόλο του – είτε αποδέχεται είτε αρνείται τις 

προκλήσεις που αναφύονται από τις σύγχρονες εξελίξεις . Άλλωστε έχει επισημανθεί ότι τα κοινωνικά 

και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών και της κοινωνίας στην οποία εντάσσεται μια σχολική 
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μονάδα διαφοροποιούν τις μορφές που μπορεί να λάβουν τα φαινόμενα σχολικής βίας σε αυτήν 

(Πανούσης, 2009). 

         Σε μια υπό διαπραγμάτευση κοινωνία συμπερίληψης ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο, εθνικότητα, θρησκεία, ψυχικό δυναμικό, χαρακτηριστικά αρτιμέλειας ή αναπηρίας, η 

διαφωνία και η αντιπαράθεση είναι φαινόμενα που η επιτυχημένη διαχείρισή τους στον σχολικό χώρο 

αποτελεί μια από τις σύγχρονες προκλήσεις του ελληνικού σχολείου στις πρώτες δεκαετίες του 21ου 

αι. 

         Επιπρόσθετα σε περιόδους οικονομικής–πολιτιστικής κρίσης αλλά και αξιακής σύγχυσης, όπως 

αυτή που διέρχεται η ελληνική κοινωνία την τελευταία δεκαπενταετία, που είναι σε φάση μετάβασης 

σε επόμενο στάδιο εξέλιξής της σε πολυπολιτισμική είναι αναμενόμενο να παρατηρούνται φαινόμενα 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς που εκφράζουν την δυσλειτουργία ενός τμήματος της κοινωνίας  στην 

αποδοχή των νέων αντιλήψεων και ιδεών. Η διαφωνία, η αντιπαράθεση, η σχολική βία  στις διάφορες 

εκφάνσεις της απασχολούν παιδαγωγικά το σημερινό ελληνικό σχολείο. Ο προβληματισμός που έχει 

αναπτυχθεί έχει οδηγήσει στην εφαρμογή διάφορων καινοτόμων προτάσεων αντιμετώπισης και 

πρόληψης των παραπάνω φαινομένων, ένα από τα  οποία είναι η σχολική διαμεσολάβηση . «Η σχολική 

διαμεσολάβηση είναι μια μορφή κοινωνικής διαμεσολάβησης, η οποία εφαρμόζεται εντός του 

σχολείου και αποτελεί μια πρακτική ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων. Αποσκοπεί στην επανόρθωση 

της ζημίας και την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Ο 

δομημένος χαρακτήρας της διασφαλίζει τη διαδικασία. Βασίζεται στην εχεμύθεια, την 

εμπιστευτικότητα, το σεβασμό, την ισότητα και την ουδετερότητα».(Θάνος, 2017:111). 

          Θεσμικά, γίνεται λόγος για τη σχολική διαμεσολάβηση στο άρθρο 31 «Παιδαγωγικά μέτρα και 

ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα»,§1της Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. πρωτ.10645/ΓΔ4/22-1-2018 και 

ΦΕΚ 120Β/23-1-2018, όπου προβλέπεται ότι στο πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής οι παιδαγωγικού 

χαρακτήρα ενέργειες που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει η σχολική κοινότητα σε περιπτώσεις 

συμπεριφορών που παρεκκλίνουν από τους συνηθισμένους κανόνες ή για την αντιμετώπιση 

παραβατικών συμπεριφορών, είναι και η διαμεσολάβηση. Παράλληλα η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί 

ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο.  

          Η παρούσα διδακτική πρόταση περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την εκπαίδευση μαθητών στις 

αρχές και την διαδικασία της διαμεσολάβησης και σε δεύτερο στάδιο την εφαρμογής της διαδικασίας 

από τους μαθητές /τριες διαμεσολαβητές κατά την λειτουργία του σχολείου.  

         Καινοτόμα στοιχεία αυτής της διδακτικής πρότασης είναι αφενός το γεγονός ότι οι ίδιοι οι μαθητές 

αναλαμβάνουν τον ενεργό ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε συμμαθητές τους που βιώνουν ενός 

είδους αντιπαράθεση, είτε πρόκειται για διαφωνίες σε λεκτικό επίπεδο είτε επιθετικότητα που μπορεί 

να φτάνει ως τον εκφοβισμό. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλο ουσιαστικό στην επίτευξη της εύρυθμης 

λειτουργίας του σχολείου και της αρμονικής συνεργασίας της μαθητικής κοινότητας, χωρίς την ενεργό 

παρέμβαση των εκπαιδευτικών ή της διεύθυνσης του σχολείου για την επίλυση εντάσεων ή 

αμφιλεγόμενων ζητημάτων. Αφετέρου η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται άμεσα χρονικά και μέσα 

στον σχολικό χώρο, το φυσικό χώρο των μαθητών, μέσα στον οποίο αισθάνονται σε μεγάλο βαθμό 

προστασία. 
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2. Στοιχεία εφαρμογής 

Η διδακτική εφαρμογή αφορά στην χρήση της σχολικής διαμεσολάβησης από τους ίδιους τους μαθητές 

στους συμμαθητές/τριές τους ως παιδαγωγικού εργαλείου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την 

πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση εντάσεων, αμφιλεγόμενων ζητημάτων, περιστατικών επιθετικότητας 

και σχολικής βίας.  

Με τον όρο σχολική διαμεσολάβηση νοείται «η διαδικασία ειρηνικής επίλυσης μιας σύγκρουσης στο 

πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφωνούντων μαθητών με τη βοήθεια ενός 

τρίτου και ουδέτερου μαθητή- του λεγόμενου διαμεσολαβητή, μέσα από μια δομημένη διαδικασία με 

σαφή όρια, ενεργητική συμμετοχή και άμεση επικοινωνία μεταξύ των μερών με σκοπό μια 

εποικοδομητική επίλυση της διαφωνίας» (Αρτινοπούλου, 2010: 60-61). Εφαρμόστηκε  στο 1ο ΓΕΛ 

Ιωαννίνων, με ωφελούμενο όλον τον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου, δηλαδή και τους 297 μαθητές, 

που φοίτησαν το σχολικό έτος 2017-18 (1ο στάδιο της διδακτικής εφαρμογής – πρόγραμμα 

επιμόρφωσης των μαθητών στην σχολική διαμεσολάβηση ) και τους 305 μαθητές, που φοίτησαν  το 

σχολικό έτος  2018-19 (2ο στάδιο της διδακτικής εφαρμογής – πρόγραμμα υλοποίησης της σχολικής 

διαμεσολάβησης). Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των μαθητών στην διαμεσολάβηση υλοποίησε στο 

πρώτο στάδιο της εφαρμογής ως υπεύθυνη καθηγήτρια μόνο η διευθύντρια του σχολείου που είχε 

λάβει τους προηγούμενους μήνες ειδική επιμόρφωση (παρακολούθησε πρόγραμμα επιμόρφωσης 

στην σχολική διαμεσολάβηση που διοργάνωσε η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων σε συνεργασία 

με την ΜΚΟ Αντιγόνη, καθώς και το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε  η Δ/νση Δ/θμιας 

Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με υπεύθυνο τον αναπληρωτή 

καθηγητή Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Θεόδωρο Θάνο), έχοντας και  την σύμφωνη γνώμη του 

Συλλόγου Διδασκόντων. Το πρόγραμμα υποβλήθηκε στις καινοτόμες δράσεις και προγράμματα της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων. 

Κατά το πρώτο στάδιο της διδακτικής εφαρμογής ανακοινώθηκε σε όλα τα τμήματα της Α΄ τάξης του 

λυκείου η ανάληψη του προγράμματος στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων και προσκλήθηκαν να 

δηλώσουν ενδιαφέρον όσοι και όσες επιθυμούσαν να συμμετάσχουν.  Αρχικά δήλωσαν ενδιαφέρον 35 

μαθητές, το παρακολούθησαν όμως 15 παιδιά από τα οποία τα 06 δήλωσαν κατά το 2ο στάδιο 

ετοιμότητα για να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, 04 κορίτσια και 02 αγόρια.  

Στο δεύτερο στάδιο της διδακτικής εφαρμογής–υλοποίησης της σχολικής διαμεσολάβησης 

ανακοινώθηκαν  σε όλα τα τμήματα του λυκείου τα ονόματα των 06 παιδιών που δήλωσαν ετοιμότητα 

για να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, δόθηκαν πληροφορίες για την διαδικασία της σχολικής 

διαμεσολάβησης και τοποθετήθηκε σε εμφανές σημείο στο διάδρομο του σχολείου το “κουτί της 

διαμεσολάβησης” καθώς και έντυπα του Αιτήματος διαμεσολάβησης, στα οποία μπορούσαν να έχουν 

πρόσβαση όλοι /ες οι μαθητές. Στη διάρκεια του σχολικού έτους ζητήθηκε τρεις (03) φορές να γίνει 

διαμεσολάβηση. Την επίβλεψη της εφαρμογής στο στάδιο αυτό είχε η διευθύντρια μαζί με μία ακόμη 

εκπαιδευτικό, η οποία είχε παρακολουθήσει, επίσης, το παραπάνω αναφερόμενο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
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2.1. Στόχοι  - Επιδιωκόμενα αποτελέσματα   

Οι στόχοι που θέσαμε για να είναι στο μέτρο του δυνατού εφικτοί, μετρήσιμοι αλλά και σχετικοί με τις 

επιδιώξεις μας, κατανεμήθηκαν σε γνωστικούς και σε αμιγώς παιδαγωγικούς  στόχους που αφορούσαν 

στις δεξιότητες και στις στάσεις των μαθητών.  

Γνωστικοί :  

1. Να ορίζουν και να αναγνωρίζουν τα στοιχεία που συνιστούν την επιθετικότητα, ψυχική και  

συναισθηματική κακοποίηση, ρατσιστική συμπεριφορά, σχολική βία και τον εκφοβισμό. 2. Να μάθουν 

τις αρχές και τους κανόνες της διεξαγωγής του διαλόγου με σεβασμό στις αντιλήψεις και αξίες 

διαφορετικές από τις δικές τους. 3. Να μάθουν τις αρχές και τα στάδια που περιλαμβάνει η διαδικασία 

της σχολικής διαμεσολάβησης.  

Δεξιότητες : 

1. Να αναγνωρίζουν τα αρνητικά συναισθήματα και να μην υποτιμούν τις διαφορές – εντάσεις μεταξύ 

τους, να μην τις φοβούνται αλλά να επιθυμούν την αναγνώρισή τους και να επιδιώκουν την ειρηνική 

επίλυσή τους. 2. Να ασκηθούν στην συνεργασία και στην διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών επιθετικότητας και σχολικής βίας. 3.  Να αναπτύξουν την 

ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση του «άλλου».  

Στάσεις : 

1. Να αποδέχονται και να σέβονται στην πράξη την διαφορετική άποψη και αντίληψη των πραγμάτων. 

2. Να  υιοθετήσουν την αντίληψη ότι η διαφωνία και η διαφορετική άποψη μπορούν να λ ειτουργήσουν 

θετικά ως αφετηρία προβληματισμού και διεύρυνσης των πνευματικών τους ορίων με την αποδοχή της 

ετερότητας σε οποιαδήποτε μορφή. 3. Να αποκτήσουν την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση που θα 

τους βοηθά στην αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων και περιστατικών βίας, είτε αυτά 

στρέφονται εναντίον τους είτε είναι παρατηρητές τους. 

          Ως προς τις επιδιώξεις συνολικά της διδακτικής εφαρμογής θέσαμε τα εξής προσδοκώμενα 

αποτελέσματα: 1. Τον μετασχηματισμό δυσλειτουργικών και στερεοτυπικών τους αντιλήψεων σχετικά 

με την επίλυση των μεταξύ τους διαφωνιών και συγκρούσεων. 2. Την πρόληψη και αντιμετώπιση 

εντάσεων και φαινομένων σχολικής βίας εν τη γενέσει τους. 3. Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της σχολικής μονάδας στην αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων και βίας. 

 

2.2. Μεθοδολογία της εφαρμογής – Διδακτικό υλικό  

Ως προς την μεθοδολογία διδασκαλίας που θα ακολουθούσαμε προκρίθηκε λόγω της ιδιαίτερης φύσης 

του μαθησιακού αντικειμένου και της επιδίωξης του μετασχηματισμού δυσλειτουργικών ή 

στερεοτυπικών αντιλήψεων των παιδιών σχετικά με το θέμα, να είναι η βιωματική και μάλιστα η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με έμφαση στις  ενεργητικές διδακτικές τεχνικές του καταιγισμού 

ιδεών, της μελέτης περίπτωσης, της εργασίας σε ομάδες, της προσομοίωσης συναντήσεων 

διαμεσολάβησης και των  παιχνιδιών ρόλων.  
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Ως διδακτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν μελέτες περίπτωσης αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων που 

σχεδίασαν τόσο η διδάσκουσα όσο και οι ίδιοι οι μαθητές συμμετέχοντες στο πρόγραμμα από τις 

εμπειρίες τους, Έντυπα αιτήματος διαμεσολάβησης, Φόρμας διαμεσολαβητή και Συμφωνητικό 

επίλυσης.( Βλ. Παράρτημα στην παρούσα εισήγηση ).  

2.3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων -  Διδακτικά βήματα   

Στο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών πραγματοποιήσαμε δέκα (10) δίωρες 

συναντήσεις στο σχολείο εκτός σχολικού ωραρίου – συνήθως Κυριακή πρωί, 11.00 π.μ. – 12.30 μ.μ. – 

στις οποίες  ακολουθήσαμε τα παρακάτω διδακτικά βήματα:  

• 1ο δίωρο: Γνωριμία των μελών της Ομάδας  - Καθορισμός των στόχων του προγράμματος – 

προσδοκώμενα   αποτελέσματα. Ορισμός της σχολικής διαμεσολάβησης.  

• 2ο δίωρο: Αποσαφήνιση των όρων διαφωνία, σύγκρουση, σχολικός εκφοβισμός και σχολική 

βία – Ο εαυτός μου στην  σύγκρουση  

• 3ο και 4ο δίωρο : Ορισμός της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης. Τεχνικές 

ενεργητικής ακρόασης (Αρτινοπούλου, 2010).  

i. Παράφραση: Ο διαμεσολαβητής επαναλαμβάνει με δικά του/της  λόγια αυτό που έχει πει ο  

διαφωνών.  

ii. Αντανάκλαση συναισθημάτων: Ο διαμεσολαβητής συνοψίζει με δικά του/της  λόγια τα 

συναισθήματα των δύο πλευρών. 

iii. Χρήση ενθαρρυντικών εκφράσεων: Χρήση ενθαρρυντικών  εκφράσεων καθώς και κινήσεων 

(κούνημα κεφαλιού) που βοηθούν το παιδί που μιλάει για  να συνεχίσει,  προκειμένου να δώσει 

περισσότερες εξηγήσεις για τις θέσεις του. 

iv. Χρήση ανοιχτών ερωτήσεων: Επιλέγονται από τον  διαμεσολαβητή/τρια ανοικτά ερωτήματα τα 

οποία επιτρέπουν στους διαφωνούντες να εκφράζονται ειλικρινά και ελεύθερα. Με τον τρόπο αυτό 

παρουσιάζονται περισσότερες αθέατες και βαθύτερες πτυχές του προβλήματος που οδήγησε στην 

αντιπαράθεση ή σύγκρουση.  

v. Θετική αναπλαισίωση: Ο διαμεσολαβητής προσπαθεί  να μεταφέρει την κατάσταση σε πιο θετικά 

πλαίσια, με το να τονίζει τα θετικά σημεία που παρατηρεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  

Άσκηση στην ενσυναίσθηση (μελέτες περίπτωσης σε ομάδες). Άσκηση στην ενεργητική ακρόαση  

(παιχνίδι ρόλων). 

• 5ο δίωρο: Προσδιορισμός των αρχών  και όρων  της σχολικής διαμεσολάβησης:  

 i.  Εθελοντική συμμετοχή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες που βιώνουν κάποια σύγκρουση προσέρχονται 

στην σχολική διαμεσολάβηση εθελοντικά, με δική τους βούληση και χωρίς να τους επιβάλλεται αυτή 

από κάποιον τρίτο. Οι εκπαιδευτικοί, οι  συμμαθητές ή οι γονείς αν γνωρίζουν ότι βιώνουν κάποια 

σύγκρουση μπορούν να τους ενθαρρύνουν να προσέλθουν στην σχολική διαμεσολάβηση αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν τους την επιβάλλουν και με κανέναν τρόπο, άμεσο ή έμμεσο. ii. 

Αντικειμενικότητα:  Ο διαμεσολαβητής οφείλει να είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και 

στερεότυπα και να διατηρεί την αντικειμενικότητά του.   iii. Ουδετερότητα: Ο διαμεσολαβητής δεν 
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κρίνει και δεν προτείνει λύσεις. Δεν συμμετέχει συναισθηματικά ούτε προσφέρει έτοιμες λύσεις, αλλά 

διευκολύνει τις δύο πλευρές ώστε να συμφωνήσουν σε κοινά αποδεκτές λύσεις στις οποίες έχουν 

καταλήξει και οι δύο μέσα από την συζήτηση και τον δομημένο διάλογο που έχει προηγηθεί.  iv. 

Αμεροληψία: Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να αναλαμβάνει περιστατικά στα οποία ένα από τα δύο 

μέρη είναι φίλος /η τους ή συγγενικό τους πρόσωπο.  v. Σεβασμός, ειλικρίνεια και συνεργασία: Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες που βιώνουν κάποια σύγκρουση όταν προσέρχονται στην σχολική 

διαμεσολάβηση θα πρέπει να έχουν ειλικρινή  διάθεση και επιθυμία να επιλύσουν την μεταξύ τους 

σύγκρουση και να συνεργαστούν ώστε να βρουν την λύση που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Κατά 

συνέπεια δείχνουν σεβασμό τόσο στην διαδικασία όσο και μεταξύ τους. Σε διαφορετική περίπτωση 

που κάποιος δεν σέβεται τα παραπάνω και δεν συμμορφώνεται, ο διαμεσολαβητής διακόπτει αμέσως 

την διαδικασία δηλώνοντας ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι ακόμη έτοιμοι για να προσέλθουν στην 

διαδικασία αυτή. vi. Εχεμύθεια : Από την αρχή της διαδικασίας γίνεται ξεκάθαρο στους εμπλεκόμενους 

ότι η διαδικασία είναι εμπιστευτική και δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους (διευθυντή, εκπαιδευτικούς, 

συμμαθητές κ.ά.) όσα θα ειπωθούν κατά την διαδικασία, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που θα 

απειληθεί η ζωή κάποιου. Η εχεμύθεια είναι απολύτως αναγκαία για να δείξουν οι εμπλεκόμενοι 

εμπιστοσύνη και να μιλήσουν με ειλικρίνεια .                                                                        

• 6ο δίωρο: Προσδιορισμός του ρόλου του διαμεσολαβητή ομηλίκων:  

Ο διαμεσολαβητής 1. Εμπνέει κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας. 2. Δείχνει θέληση να βοηθήσει  και 

με ηρεμία να συντονίσει την συζήτηση. 3. Δείχνει ενδιαφέρον σε κάθε ομιλητή και σε όλη την διάρκεια 

της διαδικασίας. 4. Είναι ενεργητικός ακροατής και δείχνει ενσυναίσθηση. 5. Έχει την κατάλληλη στάση 

σώματος ώστε να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες/χουσες να ανοιχτούν. 7. Θέτει τις κατάλληλες 

ερωτήσεις, αναφέρει περιληπτικά όσα είπε ο κάθε διαφωνών, συμπεριλαμβανομένων των σκέψεων και 

συναισθημάτων του, τον ρωτά αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. 8. Αντιλαμβάνεται τις παραπλανήσεις 

και τα ζητήματα που υποβόσκουν. 9. Προσκαλεί την κάθε πλευρά να απαντήσει σε αυτά που η άλλη 

πλευρά έχει πει.10. Αποφεύγει να διορθώνει, να υποδεικνύει ή να συμβουλεύει. 11. Προωθεί την 

συνεργασία. 

Ο ένας από τους δύο διαμεσολαβητές/τριες κρατά σημειώσεις και  συμπληρώνει το κατάλληλο έντυπο 

της διαμεσολάβησης.                                                                          

• 7ο δίωρο : Πρωτόκολλο της σχολικής διαμεσολάβησης  (Γρηγοριάδου & Τέλλιου, 2016).  

α. Έναρξη της συνεδρίας: Καλωσόρισμα των συμμετεχόντων. Συστάσεις των εμπλεκομένων. 

Αυτοπαρουσίαση των διαμεσολαβητών. β. Παρουσίαση του ρόλου των διαμεσολαβητών στους 

εμπλεκόμενους καθώς και της διαδικασίας και των κανόνων της διαμεσολάβησης .γ. Έκφραση των δύο 

πλευρών: Οι διαμεσολαβητές καλούν κάθε πλευρά να διηγηθεί από την δική της σκοπιά το ζήτημα που 

τους απασχολεί χωρίς η άλλη πλευρά να διακόπτει. δ. Ορισμός του προβλήματος  από τον 

διαμεσολαβητή: Αναδιατυπώνει με δικά του λόγια τους ισχυρισμούς κάθε πλευράς έτσι ώστε να 

συμφωνήσουν οι δύο πλευρές στα αίτια της σύγκρουσης και στον ορισμό του πραγματικού 

προβλήματος. ε. Έκφραση των συναισθημάτων των δύο πλευρών και επικέντρωση  στα σημεία ταύτισής 

τους. στ. Ο διαμεσολαβητής καλεί κάθε πλευρά να εκφράσει πιθανές λύσεις.  ζ. Ο διαμεσολαβητής καλεί 

κάθε πλευρά να αξιολογήσει τις πιθανές λύσεις και στην συνέχεια και οι δύο να επιλέξουν και να 

συμφωνήσουν σε μία. Είναι σημαντικό να διατυπωθούν και εναλλακτικές λύσεις, για να αντιληφθούν 
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και οι δύο πλευρές ότι η σύγκρουση όχι μόνο δεν είναι μονόδρομος, αλλά υπάρχουν περισσότερες λύσεις 

που μπορεί να τους ικανοποιούν. η. Σύνταξη γραπτής συμφωνίας. Εφόσον οι δύο πλευρές δηλώσουν ότι 

έχουν ικανοποιηθεί από την διαδικασία και είναι έτοιμες να εφαρμόσουν όσα έχουν συμφωνήσει.  

θ. Κλείσιμο. Ο διαμεσολαβητής ευχαριστεί και συγχαίρει τους συμμετέχοντες για την ειλικρινή τους 

προσπάθεια και την γόνιμη συνεργασία τους και τους δηλώνει ότι είναι στην διάθεσή τους, αν 

χρειαστούν υποστήριξη. 

• 8ο δίωρο: Ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις από τον σχολικό διαμεσολαβητή – Τρόποι 

διαχείρισης των απαντήσεων.  

• 9ο  και 10ο δίωρο: Προσομοίωση σχολικής διαμεσολάβησης.  

 

Στο δεύτερο στάδιο της διδακτικής εφαρμογής – υλοποίηση της σχολικής διαμεσολάβησης έγινε η 

ετοιμασία του χώρου της σχολικής διαμεσολάβησης και τοποθετήθηκαν το “κουτί της 

διαμεσολάβησης” καθώς και έντυπα του Αιτήματος διαμεσολάβησης .  

3. Αξιολόγηση 

Προκρίθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία μας επέτρεψε να αναστοχαστούμε στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση της διδακτικής εφαρμογής και να κάνουμε διορθώσεις κατά την πραγματοποίησή 

τους. Διαπιστώσαμε αδυναμίες στην πρόσκληση των μαθητών στους οποίους απευθύνθηκε το 

πρόγραμμα. Σε επόμενη υλοποίηση του πρώτου σταδίου θα συμπεριλάβουμε και την Β΄ τάξη, ενώ θα 

πραγματοποιήσουμε κάποια κριτήρια αξιολόγησης της διάθεσης για ουσιαστική συμμετοχή στο 

πρόγραμμα και όχι για συμμετοχή με κίνητρο ενδεχόμενη πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη, καθώς 

όπως παρατηρήσαμε ενώ αρχικά δήλωσαν συμμετοχή 35 μαθητές, το πρόγραμμα ολοκλήρωσαν, όμως, 

15 μαθητές. Θα ενισχύσουμε περισσότερο την βιωματικότητα των διδακτικών τεχνικών. Η πράξη μας 

έδειξε ότι παρότι δεν ήταν στις προθέσεις μας, αρκετές φορές η εισήγηση ήταν μεγαλύτερη χρονικά 

από όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην κινητοποιεί όλους τους μαθητές. Για το λόγο αυ τό 

χρειάζεται να προσθέσουμε και άλλες βιωματικές– ενεργητικές διδακτικές τεχνικές. 

Κατά το δεύτερο στάδιο όντως επιτεύχθηκε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της πρόληψης φαινομένων 

σχολικού  εκφοβισμού και βίας. Αναφορικά με τις 03 περιπτώσεις για τις οποίες ζη τήθηκε η σχολική 

διαμεσολάβηση, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, αφού τα αντιπαρατιθέμενα μέλη συμφώνησαν σε 

μια κοινή λύση, η οποία τους βοήθησε να συμφιλιωθούν και να ξεχάσουν την παρεξήγηση που είχαν. 

Πέρα από τα παραπάνω περιστατικά δεν εκφράστηκε κανένα άλλο παράπονο έντονης αντιπαράθεσης 

μαθητών και δεν αντιληφθήκαμε – ούτε οι εκπαιδευτικοί ούτε οι γονείς ούτε οι μαθητές– καμία 

συμπεριφορά που θα συνιστούσε ή θα μπορούσε να εκληφθεί είτε ως βίαιη είτε ως συμπεριφορά 

παιδιού που αντιμετωπίζει πρόβλημα στις σχέσεις του με άλλα παιδιά του σχολείου και δεν μιλάει για 

αυτό. 

Ωστόσο διαπιστώθηκαν φαινόμενα έντασης κατά την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας μέσα στην 

τάξη ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, τα οποία οφείλονταν άλλοτε στους μαθητές και άλλοτε  

στους εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι η σχολική διαμεσολάβηση θα είχε θετικά αποτελέσματα αν 

επεκτεινόταν και εφαρμοζόταν και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ή και ανάμεσα σε 
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εκπαιδευτικούς και την διευθύντρια κάποτε. Η τελευταία αυτή πρόταση αναγνωρίζουμε ότι έχει να 

ξεπεράσει αρκετά αγκάθια τόσο θεσμικά, όπως είναι η ιεραρχία καθώς η διαμεσολάβηση απαιτεί 

ισότητα των μελών, όσο και παιδαγωγικά, όπως είναι η ελλιπής ή και ανύπαρκτη επιμόρφωση πολλών 

εκπαιδευτικών στη σχολική διαμεσολάβηση, καθώς και ψυχολογικά όπως είναι η αντίσταση στο νέο ή 

η παραδοχή ενός προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θεωρούμε ότι και μόνο ο προβληματισμός 

και η συζήτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα αναφορικά με τα παραπάνω ζητήματα θα μπορούσε να 

λειτουργήσει γόνιμα. 

4. Συμπεράσματα  

Η αξιολόγηση της εφαρμογής μας έδωσε αρκετά στοιχεία για να θεωρούμε ότι πρόκειται για μια 

διδακτική διεργασία που κινητοποιεί άμεσα και θέτει σε ενεργό ρόλο τους μαθητές ώστε όχι μόνο να 

μην μένουν απαθείς όταν αντιλαμβάνονται περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού αλλά να 

ευαισθητοποιούνται και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που θα έχουν συστημικό τρόπο με 

υπευθυνότητα  και να έχουν θετικά αποτελέσματα στην επίλυση των ζητημάτων αυτών. Το γεγονός ότι 

οι μαθητές που εκπαιδεύονται ως διαμεσολαβητές  αναπτύσσουν την ενσυναίσθησή τους ως προς το 

παιδί που είναι θύμα αλλά και ως προς το παιδί που έχει τον ρόλο του θύτη είναι το πρώτο σημαντικό 

βήμα για την ενεργοποίηση της μαθητικής κοινότητας στην αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη 

φαινομένων βίας στην σχολική μονάδα. Η δημιουργία δρώσας ομάδας μαθητών διαμεσολαβητών σε 

μια σχολική μονάδα θα την θωρακίσει, ώστε χρόνο με τον χρόνο να προλαμβάνει περιστατικά έντονων 

αντιπαραθέσεων ή ρατσιστικής συμπεριφοράς εν τη γενέσει τους.  
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6. Παράρτημα  

6.1. Ενδεικτικές Δραστηριότητες  

6.1.1 Μελέτη Περίπτωσης  
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  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σενάριο για το παιχνίδι ρόλων ( Χρόνος: 20 – 30 λεπτά ) 

Η Μ., η οποία ήταν πολύ καλή φίλη με την Β. τις τελευταίες τρεις εβδομάδες μιλάει αρνητικά για την 

Β., με ειρωνικούς χαρακτηρισμούς για την ηθική της υπόσταση – όχι μόνο στις κοινές τους παρέες αλλά 

και σε παιδιά άλλων τμημάτων στο σχολείο που δεν την γνωρίζουν και στο φροντιστήριο – με 

αποτέλεσμα ορισμένα παιδιά να την αποφεύγουν και κάποια άλλα να της λένε ότι δεν την θέλουν στην 

παρέα τους. Η Β. εξαιτίας της συμπεριφοράς της Μ. νιώθει πληγωμένη, απομονωμένη και αδικημένη. 

Αποφασίζει, λοιπόν, να ζητήσει την βοήθεια των σχολικών διαμεσολαβητών και συμπληρώνει το 

Αίτημα της Διαμεσολάβησης που βρίσκει δίπλα στο Κουτί της Διαμεσολάβησης.  

6.1.2 Παιχνίδι ρόλων  

Στην εισαγωγή της πρώτης συνάντησης διαμεσολάβησης–“το καλωσόρισμα” (Γρηγοριάδου & Τέλιου, 

2016: 33) (Χρόνος: 20 – 30 λεπτά)  

Οι μαθητές καλούνται να μπουν στον ρόλο του διαμεσολαβητή και  να ξεκινήσουν την συζήτηση με τα 

δύο μέρη σε σύγκρουση. Δίνουμε οδηγίες για την εισαγωγή στη διαμεσολάβηση, επισημαίνοντας ότι 

αρχικά ευχαριστούμε τους συμμαθητές που δέχτηκαν να έρθουν στην συνάντηση και συστηνόμαστε, 

αν δεν γνωριζόμαστε ήδη. Στην συνέχεια αναφέρουμε ότι η διαδικασία έχει εθελοντικό χαρακτήρα, 

συγχαίρουμε τους συμμαθητές μας που επέλεξαν αυτό τον τρόπο για να λύσουν την διαφωνία τους και 

διαβεβαιώνουμε ότι εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα στη συζήτησή μας. Τέλος ρωτάμε τους 

συμμετέχοντες ποιος θα ξεκινήσει. Μετά το “καλωσόρισμα” συζητάμε στην ομάδα τι πήγε καλά ή τι θα 

μπορούσε να βελτιωθεί στην έναρξη της πρώτης συνάντησης που μόλις παρακολούθησαν.  

6.2. Έντυπα Σχολικής Διαμεσολάβησης  

ΑΙΤΗΜΑ  ΓΙΑ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Ημερομηνία συμπλήρωσης αιτήματος: ……………………………………………………. 

Όνομα μαθητή που εκφράζει το αίτημα: ………………………Τάξη και τμήμα: ………… 

Όνομα μαθητή που καλείς για διαμεσολάβηση: ………………… Τάξη και τμήμα:……… 

Περιληπτικά το αίτημα: …………………………………………………………………….. 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Ημερομηνία διαμεσολάβησης: ……………….. 

Όνομα διαμεσολαβητή /των: 1. ……………………………    2. …………………………….. 

Συμφωνούμε ότι στην διαμεσολάβησή μας σχετικά με ……………………………………….. 

Αποφασίσαμε από κοινού την εξής λύση: …………………………………………………….. 

Δεσμευόμαστε ότι θα τηρήσουμε την πιο πάνω λύση  και σε περίπτωση που δεν  
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μας ικανοποιεί θα εφαρμόσουμε την εξής εναλλακτική λύση: ………………………………..  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί κάποιος από εμάς να εφαρμόσει καμία  

 από τις παραπάνω λύσεις συμφωνούμε σε μία δεύτερη συνάντηση με τον διαμεσολαβητή .  Το 

συμφωνητικό διέπεται από τις αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. 

Υπογραφές: 

 

ΦΟΡΜΑ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

Ημερομηνία συνάντησης: ………………………..   Ώρα συνάντησης: ………………………………………………. 

Όνομα/τα διαμεσολαβητή/τών: ………………………………………………………………....................................... 

Ονόματα διαφωνούντων: 1. ………………………………    2. ……………………………………………………….  

Διατύπωση Διαφωνίας :  Πλευρά 1………………..  Πλευρά 2 ………………………………………………………. 

Συναισθήματα : Πλευρά 1………………..  Πλευρά 2 ………………………………………………………………… 

 Προτάσεις  λύσεων : Πλευρά 1………………..  Πλευρά 2 ……………………………………………………………  

Τελική λύση: …………………………………………………………………………………………………………….  

Εναλλακτική λύση: ………………………………………………………………………………………………………  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 

ΜΑΘΑΙΝΕΙ” ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ (;) ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

Μικρογιαννάκη Ιωάννα  
                                                              ioannamik@gmail.com 

                                                                Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία, αρχικά θα παρουσιαστούν οι βασικές παραδοχές της εκπαίδευσης που 

οραματίζεται την κοινωνική δικαιοσύνη σε συνάρτηση με τους λόγους που την καθιστούν 

αναγκαία στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται από την 

οικονομική κρίση και την πανδημία covid-19. Κατόπιν θα αναζητηθεί το πεδίο εφαρμογών που 

μπορεί να έχει αυτή η θεώρηση στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, θα  

συζητηθεί η βασική προϋπόθεση, εκείνη της εμπρόθετης βούλησης του εκπαιδευτικού να 

παρέμβει κριτικά συνειδητοποιημένος, με την έννοια που αποδίδει στον όρο ο Freire, ώστε να 

αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες, προς την κατεύθυνση του οράματος. Οι εκπαιδευτικοί, 

επιτελώντας ήδη έναν από τους πιο σύνθετους και απαιτητικούς ρόλους, καλούνται εκ νέου να 

αναστοχαστούν και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους απέναντι στο νέο πρόσωπο μιας 

σύμφυτης, με τα εκπαιδευτικά συστήματα, αέναης πρόκλησης: να εργαστούν με όραμα και στόχο 

την κοινωνική δικαιοσύνη.  

 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικές ανισότητες, κοινωνική δικαιοσύνη, κριτική συνειδητοποίηση  

 

1. Εισαγωγή 

Oι ανισότητες και οι κοινωνικές αδικίες, οι οποίες την τελευταία δεκαετία έχουν ενταθεί λόγω της 

οικονομικής κρίσης σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, γίνονται αισθητές σε κάθε έκφανση 

της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Όλο και συχνότερα παρατηρούνται και καταγράφονται 

ρατσιστικές επιθέσεις, εκδηλώσεις φανατισμού, φαινόμενα οικονομικού και κοινωνικού 

αποκλεισμού σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινωνικής 

συνοχής και την δραματική αύξηση των ευάλωτων πολιτών-ομάδων (Κυρίτσης, 2016). Επιπλέον, 

οι συνθήκες της πανδημίας επιφέρουν επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, 

επιπτώσεις  που ακόμη δεν έχουν μετρηθεί και αποτιμηθεί, ωστόσο επιζητούν αντιμετώπιση σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Οι κοινωνικές αυτές επιπτώσεις αντανακλώνται και στον χώρο της 

εκπαίδευσης, ο οποίος δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστος, ως αναπόσπαστο κομμάτι 

και δημιούργημα του κοινωνικού χώρου. Ή όπως χαρακτηριστικά το περιγράφει ο Sadler «αυτό 

που συμβαίνει έξω από το σχολείο είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που συμβαίνει μέσα σ’ αυτό» 

και δεν μπορούμε παρά να εξετάζουμε και να μελετούμε ταυτόχρονα τους  δυο χώρους 

(Μπουζάκης, 2005). 

mailto:ioannamik@gmail.com
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Σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, εντός του οποίου δρουν και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι 

εκπαιδευτικές ανισότητες, κατάληξη πολλών παραγόντων, φαίνεται, όχι μόνο να μην 

αντιμετωπίζονται στη ρίζα τους αλλά και να εντείνονται σε βαθμό ανησυχητικό για τον κοινωνικό 

ιστό. Η παρουσία όλο και περισσότερο µαθητών και μαθητριών στα σχολεία με διαφορετική 

προέλευση ως προς την κοινωνική και οικονομική τάξη, την εθνικότητα, το φύλο, την ετερότητα 

θέτει επιτακτικά το θέμα της ισότητας και της δικαιοσύνης στην ατζέντα της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Στην επιστημονική συζήτηση για τις μετρήσιμες παραμέτρους, που αφορούν στην 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και στην 

ταυτόχρονη κριτική θεώρηση και αμφισβήτηση τους, όλο και πυκνότερα καταδεικνύεται η 

αναγκαιότητα μιας εκπαίδευσης με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη (Ζάχος, 2019). Η έννοια της 

κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση χρησιμοποιείται σχετικά πρόσφατα, προκειμένου να 

αναδείξει τον προσανατολισμό και την προσπάθεια του σχολείου για µια κοινωνία ισότητας 

(Hytten & Bettez, 2011). Το σχολείο, νοούμενο ως κοινότητα που μαθαίνει βρίσκεται μπροστά σε 

νέες προκλήσεις και οφείλει να αναστοχαστεί και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο, το σκοπό και το 

όραμά του μέσα στο παγκοσμιοποιημένο, συνεχώς μεταβαλλόμενο μετανεωτερικό και 

μεταμοντέρνο ευρύτερο περιβάλλον (Edwards & Usher, 1994).  

 

2. Κοινωνική δικαιοσύνη και Εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη  

Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς και αυτή των κοινωνικών-εκπαιδευτικών ανισοτήτων, 

όπως και σχεδόν κάθε έννοια των κοινωνικών επιστημών, επιδέχονται ποικίλες ερμηνείες και 

περιεχόμενα (Ζάχος, 2019). Στην παρούσα εργασία η προσέγγιση αυτών των εννοιών γίνεται υπό 

το πρίσμα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Έτσι, με τον όρο της κοινωνικής δικαιοσύνης 

νοείται η συμπερίληψη, η αποδοχή του Άλλου, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και την 

ετερότητα. Επίσης ο όρος συνδέεται άρρηκτα με την ισότιμη πρόσβαση σε κάθε κοινωνικό αγαθό, 

τις ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη και πρόοδο και τη δυνατότητα για απρόσκοπτη συμμετοχή σε μια 

δημοκρατική κοινωνία (Κυρίτσης, 2016). 

 Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η μετάβαση από την απλή 

ανεκτικότητα στην κατανόηση και την αποδοχή των πλούσιων διαστάσεων της διαφορετικότητας 

και της μοναδικότητας κάθε ατόμου, συνιστά το βαθύτερο νόημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η 

κοινωνική αδικία αποτελεί προσβολή στα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου ή ομάδας να 

απολαμβάνει την ισότιμη διανομή των διαθέσιμων υλικών πόρων και ταυ τόχρονα να 

αναγνωρίζεται κοινωνικά σε όλη του τη μοναδικότητα (Ζάχος, 2019). Συνεπακόλουθα, η χρήση του 

όρου της κοινωνικής δικαιοσύνης συνεπάγεται, αφενός, την αμφισβήτηση των υφιστάμενων 

κοινωνικοοικονομικών θεσμών, εντός των οποίων επικρατεί η άδικη και  η άνιση κατανομή του 

πλούτου, της εξουσίας και της δύναμης (Παυλίδης, 2018). Αφετέρου, συνεπάγεται την αντίληψη 

των ρωγμών που μπορεί να συντελούνται στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα μέσα από τους 

κοινωνικούς αγώνες και το όραμα για την ισότητα, την ισονομία  και τη δικαιοσύνη και με το 

πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το 

κάθε τι που μπορεί να καθιστά το κοινωνικό υποκείμενο ευάλωτο (Φρέιρε, 1977).  
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Ανάλογα, στο χώρο της εκπαίδευσης, η έννοια της κοινωνικής  δικαιοσύνης γενικά εστιάζει στην 

ισότητα ευκαιριών που πρέπει να έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες σε κάθε βαθμίδα 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, πέρα από αυτήν τη γενική αρχή, το αίτημα για κοινωνική 

δικαιοσύνη στην εκπαίδευση σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, χρειάζεται να μελετηθεί 

αναπλαισιωμένο, ώστε να υπερβαίνει το ζητούμενο της «ισότητας των ευκαιριών» και να θέτει 

ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την κατανόηση και την αναγνώριση  των βαθύτερων αίτιων 

που προκαλούν τις κοινωνικές-εκπαιδευτικές ανισότητες (Giroux, 2011). Ιδωμένη κατά αυτόν τον 

τρόπο η εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη οφείλει συνεχώς όχι μόνο να αναστοχάζεται 

για τα αίτια και την κατανόηση των ανισοτήτων και των αποκλεισμών, αλλά και αναζητά 

απαντήσεις, προτάσεις, λύσεις για την άρση όλων των κοινωνικών μηχανισμών που συντελούν 

στους αποκλεισμούς και στην περιθωριοποίηση των ευάλωτων μαθητών και μαθητριών (Sampaio 

& Leite 2018). 

 

2.1. Εκπαίδευση με σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη: ένα ζητούμενο 

Άραγε, επιδιώκεται η χάραξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα συνέβαλε στη μείωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων; Καθόσον η κοινωνική δικαιοσύνη, όπως την ορίσαμε, δεν είναι δεδομένη 

και παραμένει ζητούμενο, συνεπακόλουθα και η εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη 

αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και όχι μια στατική έννοια (Μπουζάκης, 2005). Τούτο σημαίνει 

ότι εξαρτάται από τις κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες του εκάστοτε τοπικού πλαισίου και 

συνδέεται με τις εμπρόθετες παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων μελών στη  σχολική κοινότητα για 

την υιοθέτηση των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δέσμευση στην εφαρμογή πρακτικών, 

οι οποίες προωθούν πραγματικές ευκαιρίες ισότητας και συμπερίληψης των περιθωριοποιημένων 

παιδιών (Κυρίτσης, 2016). Οι πολυπληθείς σχετικές έρευνες εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν τις 

εκπαιδευτικές ανισότητες και τη σχολική αποτυχία των παιδιών από κάθε είδους ευάλωτη ομάδα 

(Ζάχος, 2019). Αυτή η αποτυχία, όμως, ερμηνεύεται με όρους που παραπέμπουν σε καθαρά 

σχολικούς παράγοντες σχετικούς με την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, την αύξηση των 

ωρών διδασκαλίας, την αύξηση στις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, τις ώρες μελέτης 

των μαθητών/τριών, το πλήθος των γνωστικών αντικειμένων, το πλήθος των βιβλίων στο σχολείο 

αλλά και στο σπίτι, τη χρήση της τεχνολογίας αλλά και το κοινωνικό και οικονομικό υπόστρωμα  

της οικογένειας (Σοφιανοπούλου, 2011), χωρίς πραγματικά να επιδιώκεται η χάραξη μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής που θα συνέβαλε στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων (Macedo, 

2010).  

Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στη ρίζα τους μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από 

τις μικρές ρωγμές που αφήνει το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν 

να διαχειρίζονται τις ανισότητες μπορεί να οδηγήσει, είτε στην άμβλυνση είτε στην περαιτέρω 

επικύρωση τους (Freire, 1994). Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός που οραματίζεται την κοινωνική 

δικαιοσύνη οφείλει να στοχαστεί για τις ρίζες των κυρίαρχων κοινωνικών δομών, καθώς και για 

τους τρόπους εγκαθίδρυσης κάθε μορφής καταπίεσης, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης 

ατόμων και ομάδων. Γιατί μόνο μέσα από τη διαδικασία της άσκησης για κριτική συνειδητοποίηση 

και αναστοχασμό μπορεί ο εκπαιδευτικός να αναγνωρίζει και να αναλύει τις δομές και τις 
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πρακτικές των εξουσιαστικών θεσμών, οι οποίοι ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες εις βάρος άλλων 

(Freire, 2011). Και κυρίως, ο κριτικά συνειδητοποιημένος εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να 

διακρίνει τον αποσιωπημένο και καλά κρυμμένο ρόλο του σχολείου, εκείνον της συντήρησης και 

της αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της παραγνώρισής τους (Bourdieu & 

Passeron, 2014). Η αντιμετώπιση-αξιολόγηση όλων των μαθητών και μαθητριών με τον ίδιο τρόπο, 

χωρίς να λαμβάνεται ποτέ πραγματικά υπόψιν η άνιση εκκίνηση τους, συνιστά τη μεγαλύτερη 

αδικία και καταπίεση όσων δεν έχουν «φωνή». 

Η εκπαίδευση με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει, ως εκ τούτου, την άοκνη 

προσπάθεια για την ανάπτυξη της αμφίδρομης και ειλικρινούς επικοινωνίας με τους γονείς, στο 

πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και του σεβασμού στην ετερότητα. Ο κάθε εκπαιδευτικός 

μέσα από αυτήν τη γόνιμη επικοινωνία μπορεί να έχει επίγνωση της βιογραφίας του ευάλωτου 

μαθητή και του πολιτισμικού κεφαλαίου που απορρέει από αυτήν (Bourdieu & Passeron, 1996). 

Γενικότερα, αυτή η στοχευμένη προσπάθεια επικοινωνίας θα βοηθήσει όλα τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας να ανα-γνωρίσουν και να κατανοήσουν τόσο την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση, όσο και τη συσχέτιση του πολιτισμικού κεφαλαίου του κάθε παιδιού με τη σχολική 

επίδοση και την πρόοδο του στο σχολικό θεσμό. Μόνο με τέτοια, εις βάθος και σφαιρική, θέαση 

των μηχανισμών και των λειτουργιών της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εκπαιδευτικοί της 

σχολικής κοινότητας που οραματίζονται την κοινωνική δικαιοσύνη θα μπορέσουν να 

προχωρήσουν στο επόμενο αλλά εξαιρετικά σημαντικό βήμα: η διδασκαλία τους διαρκώς και 

συνειδητά, μεθοδικά, ολιστικά να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του 

ευάλωτου παιδιού (Apple, 2010). Η αντισταθμιστική αγωγή μπορεί να βοηθήσει στην άρση των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων με την προϋπόθεση ότι αυτή συμβαίνει και υλοποιείται με όρους 

ουσίας και περιεχομένου. Διαφορετικά, το να εμφανίζεται η ενισχυτική διδασκαλία ως σύνολο 

κάποιων διδακτικών ωρών και αναθέσεων σε εκπαιδευτικούς που πρέπει να συμπληρώσουν το 

διδακτικό τους ωράριο, μόνο αποσπασματικό χαρακτήρα μπορεί να έχει με παροδικά και 

βραχύβια μαθησιακά αποτελέσματα (Παυλίδης, 2016) 

Σημαντικότατη διάσταση στην προσπάθεια για την άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών συνιστά η επίγνωσή τους για το ρόλο της γλώσσας στη σχολική 

επίδοση. Η γλώσσα ως γνωστικό αντικείμενο αλλά και ως συμβολική εξουσία καθορίζει κάθε 

τομέα και κάθε στιγμή του μαθητή και της μαθήτριας στο σχολικό θεσμό (Bourdieu, 1999). Ο 

τρόπος που διδάσκεται και εν τέλει  επιβάλλεται η μια και μοναδική επίσημη μορφή της, το ύφος 

της που ευρύτερα χρησιμοποιείται είτε από τη σχολική ηγεσία κατά την επιτέλεση του έργου της 

είτε από τον κάθε εκπαιδευτικό, ανάλογα, μπορεί να οδηγήσει στην χειραγώγηση, στην πειθήνια 

υποταγή, στην μοιρολατρική αποδοχή της βιωμένης κατάστασης ή στην χειραφέτηση, στην 

απελευθέρωση του πνεύματος, στην κατανόηση του εαυτού μαζί και στην αποδοχή του άλλου, 

στην ερμηνεία του κόσμου, στην παιδεία συνολικά (Bourdieu, 1999, Freire, 1994). Επίσης, 

σημαντικές παράμετροι των ανισοτήτων μέσα από τη γλώσσα υποκρύπτονται και σε περιπτώσεις 

διγλωσσίας, λόγω της ετερογένειας των μαθητών/τριών και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Και εδώ οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αγνοούν ή/και να παραγνωρίζουν ότι η διαφορά ανάμεσα 

στη γλώσσα του σχολείου και τη μητρική των μαθητών/τριών δεν αρκεί για να εξηγήσει την 

αποτυχία τους στο σχολείο (Baker, 2001). Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί, αν και επιφορτισμένοι να 
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διαχειριστούν τις ανισότητες, φαίνεται να μην έχουν τα απαραίτητα ερμηνευτικά εργαλεία, καθώς 

ένα μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης κοινωνιολογικής γνώσης «δεν έχει διαχυθεί, δε διαχέεται, 

και ακόμη χειρότερα, σε μεγάλο βαθμό, αγνοείται συνειδητά και μεθοδευμένα» 

(Παναγιωτόπουλος, 2003). Αυτή η έλλειψη των απαραίτητων ερμηνευτικών εργαλείων 

επιβεβαιώνεται και από τις συγκεχυμένες στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν με συνεντεύξεις τους σε σχετική έρευνα μας για το 

ρόλο της γλώσσας στη σχολική επίδοση (Μικρογιαννάκη, 2012). Ενδεικτικά, παρουσιάζεται εδώ 

μια σύντομη παράθεση αυτών των αντιφάσεων σε διαλεκτική σχέση με τον θεωρητικό λόγο, 

προκειμένου αυτή να λειτουργήσει ως έναυσμα αλλά και ως καθρέπτης, ίσως, στην προσπάθεια 

για αναστοχασμό κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού σε τούτο το κομβικό σημείο.  

 

2.2. Γλωσσικό κεφάλαιο και εκπαιδευτικές ανισότητες: ο λόγος των εκπαιδευτικών 

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις εις βάθος 

συνεντεύξεις φαίνεται να έχουν εντοπίσει την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού  επιπέδου του 

γενέθλιου περιβάλλοντος των μαθητών/τριών όταν δηλώνουν ότι «τόσα χρόνια που δουλ εύω, 

γενικώς, τα πιο καλλιεργημένα παιδιά είναι από γονείς που είναι πιο πολύ μορφωμένοι» ή «από 

τις οικογένειες που είναι πάνω στα παιδιά τους, όχι παραμελημένα» και γι’ αυτό «το παιδί που 

έρχεται εφοδιασμένο ανταποκρίνεται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άνετα σε όλα τα μαθήματα» 

και «δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι καλοί μαθητές έχουν πλούσιο λεξιλόγιο». Στην ίδια λογική, οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους ορίζουν και αξιολογούν τη γλώσσα των παιδιών με 

γνώμονα το πλούσιο λεξιλόγιο και την άνεση  στην έκφραση που αυτό συνεπάγεται, για να 

συμπεράνουν και να θεωρήσουν ως «φυσικό» δεδομένο πως «δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι οι 

καλοί μαθητές έχουν πλούσιο λεξιλόγιο» για την περίπτωση των παιδιών που προέρχονται από 

προνομιούχο οικογενειακό περιβάλλον ή «εδώ βλέπεις παιδάκια στην Ε΄ δημοτικού και δεν ξέρουν 

να εκφραστούν ακόμα» για εκείνα που το οικογενειακό περιβάλλον δεν ευνοεί.  

Είναι εμπειρικές διαπιστώσεις και αντιλήψεις, που ωστόσο παραπέμπουν σε κάθε διδασκαλία, η 

οποία «προϋποθέτει σιωπηρά ένα σώμα γνώσεων» και κυρίως αυτό της «γνώσης του λέγειν, που 

συνιστά την κληρονομιά των καλλιεργημένων τάξεων» (Bourdieu & Passeron 1996) και σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θεωρεί κεκτημένο «έναν ολόκληρο θησαυρό εμπειριών πρώτου 

βαθμού», όπως τα διαβάσματα που «προκάλεσε η πατρική βιβλιοθήκη» ή τα επιλεγμένα θεάματα 

και τα στοχευμένα ταξίδια «που δε χρειάστηκε να επιλεγούν» και «δε φωτίζουν παρά τους ήδη 

πεφωτισμένους ανθρώπους» (Bourdieu & Passeron, 1996). Επίσης, παραπέμπουν στην άρρητη 

παραδοχή των εκπαιδευτικών για τη μια και μοναδική εκδοχή της επίσημης γλώσσας του 

σχολείου, η οποία γίνεται ο κανόνας για να αξιολογήσουν τα πάντα «και πώς θα μιλήσει με τους 

συμμαθητές του και σε εμάς πώς θα τα πει, και σε αυτά που θα γράψει…». Γιατί, «όταν μιλάς για 

τη γλώσσα χωρίς άλλη διευκρίνιση, σημαίνει ότι αποδέχεσαι σιωπηρά» ό,τι ορίζεται ως επίσημη 

γλώσσα, επιβεβλημένη από «τους καθηγητές που αναλαμβάνουν να εγχαράξουν τη γνώση και τον 

έλεγχό της», προκειμένου αυτή να επιτελέσει τις κοινωνικές-πολιτικές χρήσεις της διάκρισης των 

κυρίαρχων ομάδων για τις οποίες είναι προορισμένη (Bourdieu, 1999).   
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Ταυτόχρονα προβάλλει η εφησυχαστική ή/και μοιρολατρική παραδοχή ότι το σχολείο δεν μπορεί 

να παρέμβει, «αν η οικογένεια είναι απούσα και δεν δίνει σημασία στο παιδί», το οποίο «δεν θα 

‘χει τα κατάλληλα εφόδια» και «έτσι μεθαύριο που έρχεται στο σχολείο, εγώ τι μπορώ να κάνω;» 

Γιατί, «αν ασχολούνται και οι γονείς, αν έχουνε το ενδιαφέρον για την επίβλεψη του παιδιού, αν 

έχουν και οι ίδιοι οι γονείς κάποια ενδιαφέροντα πνευματικά, όλο αυτό συγκλίνει και βοηθάει το 

παιδί και να διαβάσει και να ψάχνει και να έχει και την έννοια του σχολείου, την έννοια της 

επιτυχίας και  όλο αυτό το κλίμα μετά, θα καλλιεργήσει τη νοοτροπία του παιδιού, που πάνω της 

θα στηριχτούμε εμείς οι δάσκαλοι». Σε τούτα τα λόγια διακρίνεται και ο σημαντικός ρόλος της 

πρακτικής αίσθησης, ατομικής και συλλογικής, του τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός σε μια 

κατάσταση, την οποία αντιλαμβάνεται να είναι οριστικά διαμορφωμένη και παγιωμένη. Είναι το 

habitus των εκπαιδευτικών που τους ωθεί να εσωτερικεύουν τη μια ή την άλλη αντίληψη για τον 

κάθε μαθητή ή μαθήτρια που έχουν απέναντί τους. Και είναι εδώ ακριβώς που οι «μικρές 

εντυπώσεις» από την ταξική προέλευση, οι τόσο «πανούργες», μπορούν να ασκούν την τόση 

επιρροή τους χωρίς ποτέ να ονομάζονται ευθέως και χωρίς να αναγνωρίζονται ως τέτοιες 

(Bourdieu & Passeron, 1990). 

Συνεχίζοντας, το αντιφατικό σκεπτικό προβάλλει πιο καθαρά όταν αναφέρονται και σε άλλους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση. Τότε, παραδοχές ότι μετά την οικογένεια 

«δεύτερος παράγοντας είναι οι δυνατότητες που έχει κάποιος μαθητής, η νοητική του 

κατάσταση», «το μυαλό ενός παιδιού», «η συνέπειά του και η επιμονή του», ή ότι «φυσικά το 

δεύτερο ρόλο τον έχει ο δάσκαλος» για να αυτοαναιρεθούν, όμως, σχεδόν αμέσως, αφού «από 

μόνος του δεν αρκεί ο δάσκαλος για να πετύχει το παιδί, αν δεν στέκεται δίπλα και ενισχυτικά η 

οικογένεια». Συμβαίνει έτσι, οι εκπαιδευτικοί, που θα ήθελαν «το παιδί να το ενδιαφέρουν οι 

καλές επιδόσεις» γιατί «αν το έχει αυτό μέσα του, πάντα θα προσπαθεί για το καλύτερο με το 

συναγωνισμό, με την άμιλλα», στην πραγματικότητα να αποφεύγουν να διερωτηθούν ή/και να 

μην κατανοούν την αναγκαιότητα της διερώτησης γιατί η κατάσταση να είναι έτσι ή αλλιώς, γιατί 

ένα παιδί «μπορεί να το έχει μέσα του» ενώ ένα άλλο «να μην το έχει». Και είναι αξιοσημείωτο 

πόσο τούτες οι εμπειρικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών παραπέμπουν ακριβώς στον «λεκτικό 

εξορκισμό» από την πλευρά του δασκάλου, που «επιτρέπει να εξορκιστεί» ακόμη  και η ιδέα της 

βαθιάς σύνδεσης ανάμεσα στη γλώσσα και την κοινωνική προέλευση, σύνδεση που μπορεί και 

επιβάλλει τα αποτελέσματά της στο εκπαιδευτικό σύστημα επειδή ακριβώς  δεν κατανοείται στην 

ολότητά της (Bourdieu & Passeron, 1996). 

Επιπλέον, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, παρά τα όσα υποστηρίζουν για την καταλυτική επίδραση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος στις σχολικές επιδόσεις, αντιφάσκουν, όταν,  σε άλλο σημείο, 

αποδίδουν τις χαμηλές επιδόσεις σε ατομικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την 

«αδιαφορία του  παιδιού», το «μυαλό», τη «συνέπειά του», την «επιμονή του», τη «νοητική του 

κατάσταση, σε ποιο σημείο βρίσκεται και πόσο μπορεί να βοηθηθεί». Αίτια, που μοιάζουν να 

υπάρχουν με «φυσικό» τρόπο αλλά έχουν καθαρά κοινωνικές καταβολές, οι οποίες αγνοούνται  ή 

παραβλέπονται γιατί, στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, όλα όσα συμβαίνουν εντός του 

σχολείου μοιάζουν αποκομμένα από κάθε τι κοινωνικό (Bourdieu, 1999). 
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Σε άλλα σημεία του λόγου τους, οι εκπαιδευτικοί που διατείνονται ότι «γενικά δεν μπορώ να πω 

ότι αυτά τα παιδιά προσπαθούν να βελτιωθούνε, γιατί οι μικρότεροι κάπως βαριούνται, 

κουράζονται, επειδή έχουν μάθει να παίζουν» και ότι «δεν τους ζητάμε να γράψουνε κείμενα 

εξωπραγματικά, ζητάμε να κάνουν μια πρόσκληση, αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί να κάνουν ένα 

βιογραφικό», φέρνουν στο προσκήνιο μια επιπλέον διάσταση των ανισοτήτων. Εκείνης, της 

ενθάρρυνσης χωρίς αντίκρισμα ή/και της ελαχιστοποίησης των απαιτήσεων ως μοναδικές 

πρακτικές, που φαίνεται να έχουν το χαρακτήρα φιλανθρωπίας, που καθηλώνουν τους/τις 

μαθητές/τριες σε περιορισμένες δυνατότητες και προοπτικές συμβάλλοντας στη διατήρηση του 

κοινωνικού τους πεπρωμένου (Μυλωνάς, 2004).  

 

3. Συμπεράσματα 

Το διπλό πρόσωπο του μυθικού Ιανού, έτσι όπως κοιτάζει σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες 

κατευθύνσεις, έχει χρησιμοποιηθεί στο λόγο και τα επιχειρήματα πολλών μελετητών για να 

αποδώσουν παραστατικά και με ακρίβεια τον διπλό, αντιθετικό ρόλο της εκπαίδευσης (Macedo, 

2010, Giroux, 2011). Στη βάση αυτής της παραδοχής, η εκπαίδευση, από τη μια, λειτουργεί ως ο 

κρυφός/απόκρυφος μηχανισμός καθυπόταξης και χειραγώγησης, εφόσον τα δομικά 

χαρακτηριστικά της δε μπορούν παρά να φέρουν τους σκοπούς και τις προθέσεις των κυρίαρχων 

κοινωνικών δομών που την εγκαθίδρυσαν ακριβώς για να τα συντηρεί και να τα αναπαραγάγει. 

Από την άλλη, η εκπαίδευση υπό προϋποθέσεις και στο βαθμό που μπορεί να ταυτιστεί με την 

έννοια της παιδείας είναι σε θέση να λειτουργήσει χειραφετικά και απελευθερωτικά για τον κάθε 

εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό και εκπαιδευόμενο, καθώς τότε είναι που δίνει τα πραγματικά 

εργαλεία της κριτικής σκέψης και της συνδυασμένης με αυτήν στοχευμένης πράξης (Zajda, 

Majhanovich & Rust, 2006). 

Καθώς στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία, προστίθεται πλέον ως πρόκληση για την 

εκπαιδευτική κοινότητα σε όλες τις βαθμίδες και η διαχείριση της τηλεκπαίδευσης και των 

επιπτώσεων της στη μαθησιακή διαδικασία, η συζήτηση για τις εκπαιδευτικές ανισότητες 

εντείνεται. Η τηλεκπαίδευση με τον τρόπο που συμβαίνει προκαλεί ερωτήματα και ζητήματα στο 

σύνολο της σχολικής κοινότητας που φτάνουν πέρα και πάνω από τις υλικοτεχνικές υποδομές και 

τον εξοπλισμό (Αυγητίδου, 2020). Εκπαιδευτικοί και γονείς καλούνται σχεδόν αβοήθητοι να 

ανταπεξέλθουν σε πρωτόγνωρες συνθήκες εργασίας, όπου όλα είναι ρευστά, αβέβαια, 

αχαρτογράφητα ως προς τις συνέπειες και τις επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Όπως αναδείξαμε εκ νέου στην παρούσα εργασία ότι η επίγνωση του ρόλου της γλώσσας στα 

σχήματα αντίληψης των εκπαιδευτικών, ιδωμένης ως γλωσσικό κεφάλαιο για τον μαθητή και τη 

μαθήτρια αλλά και ως συμβολική εξουσία από την πλευρά του δασκάλου, συνιστά κομβικό σημείο 

στον αγώνα για την άρση των αποκλεισμών στο σχολικό θεσμό, παρόμοια οδηγούμαστε στον 

παρακάτω συλλογισμό-προβληματισμό: η επίγνωση των εκπαιδευτικών για το ρόλο των νέων 

τεχνολογιών στη σχολική επίδοση ιδωμένων ως “τεχνολογικό” κεφάλαιο για τον μαθητή αλλά και 

ως συμβολική εξουσία από την πλευρά των φορέων του εκπαιδευτικού συστήματος, μπορεί ίσως 

να συμβάλει στη διαχείριση της εξαιρετικά κρίσιμης και έντονης κατάστασης που ζουν οι ευάλωτοι 
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μαθητές μας λόγω των αναπάντεχων και παρατεταμένων συνθηκών που προκλήθηκαν από την 

πανδημία covid-19.  

Ο προτεινόμενος αυτός συλλογισμός-προβληματισμός εκτιμούμε ότι χρήζει μελέτης  και 

διερεύνησης ταυτόχρονα με τη στιγμή που προβάλλει η αναγκαιότητα της συζήτησης για το ρόλο 

και τη θέση του έλληνα εκπαιδευτικού στην κρίσιμη κοινωνική, πολιτική και οικονομική συγκυρία, 

τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί,  περισσότερο ίσως από κάθε 

άλλη ιστορική περίοδο του νεοελληνικού κράτους, είναι επιφορτισμένοι να τοποθετηθούν κριτικά 

απέναντι στη θέση και το ρόλο τους και να πράξουν ανάλογα. Γιατί, όπως το θέτει ο Freire (2011), 

οι εκπαιδευτικοί καλούνται να λύσουν τον «γρίφο της πολιτικής», το πώς δηλαδή μέσα σε μια 

ετερόνομη κοινωνία και μια ετερόνομη εκπαίδευση μπορούν να δημιουργηθούν αυτόνομοι 

θεσμοί και υποδομές παιδείας ως αντίδοτο στον ασφυκτικό κλοιό της φθοράς και της 

καθυπόταξης των συνειδήσεων. 
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Περίληψη  

Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής δραστηριότητας που 

σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε στις τρεις τάξεις του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου πάνω στα 

άρθρα της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού,  με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την 

υπογραφή της στις 20 Νοεμβρίου 2019. Η δραστηριότητα περιλάμβανε αρχικά διδασκαλία και 

επεξεργασία κειμένων του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας, σχετικών με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, συζήτηση και ερμηνεία των άρθρων της Σύμβασης σε ομάδες και στη 

συνέχεια εικονογράφησή τους, ενώ ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των άρθρων και των 

ζωγραφικών έργων των μαθητών στη σχολική γιορτή της 17ης Νοέμβρη. Σκοπός της 

δραστηριότητας ήταν η ανάγκη να γνωρίσουν οι μαθητές τα άρθρα της Σύμβασης και όσα 

αφορούν τα δικαιώματά τους, δεδομένου ότι πρόκειται για τέκνα προσφύγων και μεταναστών 

που δε γνωρίζουν την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Λέξεις κλειδιά: Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ομαδοσυνεργατική, παιδαγωγική του 

γραμματισμού, CLIL 

 

1. Εισαγωγή 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου 2019, και στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας 

πραγματοποιήθηκε ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου πάνω 

στα άρθρα της Σύμβασης. Το πνεύμα και το περιεχόμενο των άρθρων αυτών συνδέθηκε έπειτα με 

τις διεκδικήσεις των νέων την περίοδο της Δικτατορίας στην Ελλάδα (1967-1974), γι’ αυτό και 

παρουσιάστηκαν εικονογραφημένα από τους ίδιους τους μαθητές στο τρίτο και τελευταίο μέρος 

της γιορτής του σχολείου για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη 2019, ως 

πανανθρώπινα και διαχρονικά αιτήματα και διεκδικήσεις.  

Οι θεωρίες και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν στο σχεδιασμό της δραστηριότητας ήταν κυρίως:  
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Η Θεωρία της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών, που υποστηρίζει τη 

σύνδεση της μάθησης με την κοινωνία, ώστε οι μαθητές να γίνουν αυτόνομοι και κριτικοί πολίτες 

μέσα από τη διδασκαλία αντικειμένων με νόημα για αυτούς, αλλά και ως αφορμή για κριτική 

σκέψη, με ενεργή συμμετοχή στη μάθηση στοχεύοντας στην πιο αποτελεσματική μάθηση στη 

Γλώσσα και την Πολιτειότητα.  

Η Συνεργατική μάθηση με τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές ενεργούς συμμέτοχους στη 

μαθησιακή διαδικασία και τη γνώση να προκύπτει από τον ενεργό διάλογο και μέσα από μια 

διαδραστική διαδικασία και οι θεωρίες της βιωματικής μάθησης.  

Η Μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning) με ταυτόχρονη διδασκαλία Γλώσσας 

και ενός άλλου Γνωστικού Αντικειμένου και η διαθεματική προσέγγιση.   

Σε ό,τι αφορά τους γενικούς στόχους της δραστηριότητας που τέθηκαν, ήταν μέσω μίας ολιστικής 

- διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία,  

• να ενθαρρυνθούν οι μαθητές σε ενεργή συμμετοχή 

• να ανταλλάξουν απόψεις από τις διαφορετικές κουλτούρες τους και να επανακαθορίσουν 

παγιωμένες απόψεις 

• να μάθουν τα δικαιώματά τους, καθώς, μάλιστα, πολλοί από αυτούς ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες και τα δικαιώματα πολλών εξ αυτών έχουν ήδη παραβιαστεί 

• να συζητηθούν για πρώτη φορά θέματα όπως η ανάγκη, η αξία και η  σπουδαιότητα της 

υπογραφής μιας τέτοιας διεθνούς σύμβασης καθώς και το πνεύμα που τη διέπει  

• να παρουσιαστούν τα άρθρα και τα έργα που δημιούργησαν οι ομάδες στη σχολική γιορτή 

για την Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου  

 

Ενώ σε ό,τι αφορά τους επιμέρους στόχους για το μάθημα της Γλώσσας επιδιώχθηκε η διδασκαλία 

όρων απαραίτητων για την κοινωνική τους ζωή  και τη μαθητική τους πορεία που σχετίζονται με 

τα δικαιώματά τους 

• να εμπλακούν σε μία δημιουργική διαδικασία μάθησης, χρησιμοποιώντας τόσο τη γλώσσα 

όσο και τις εμπειρίες τους στην πολιτειότητα, κάνοντας συσχετίσεις, υποθέσεις, και 

θέτοντας ερωτήματα για να δημιουργήσουν νόημα 

• να έρθουν σε επαφή και να καλλιεργήσουν μέσω των δραστηριοτήτων τις γλωσσικές 

δεξιότητες 

• της Ακρόασης-κατανόησης προφορικού λόγου 

• της Ανάγνωσης-κατανόησης γραπτού λόγου 

• της Παραγωγής προφορικού λόγου 

• της Παραγωγής γραπτού λόγου 

• της Εκμάθησης γλωσσικών δομών 
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2. Ταυτότητα της δραστηριότητας 

 Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στις τρεις Τάξεις του 2ου Γυμνασίου Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Ελληνικού και η συνολική της διάρκεια ήταν δύο εβδομάδες, δηλαδή χρειάστηκαν 

περίπου έξι διδακτικά δίωρα. Το επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών και των μαθητριών των  

τάξεων ήταν ανομοιογενές.  

2.1. Οι τέσσερις φάσεις της δραστηριότητας 

 Κατά την πρώτη φάση της δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε και στις τρεις τάξεις του σχολείου 

η διδασκαλία και η επεξεργασία κειμένων του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας που 

σχετίζονται με ζητήματα δικαιωμάτων, άρσης των στερεοτύπων και των διακρίσεων, 

διαπολιτισμικών παρεξηγήσεων που οδηγούν σε εντάσεις και άνιση μεταχείριση, ανάδειξης της 

αξίας και σημασίας της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά και της συνέχισης αυτής χωρίς διακοπές 

στη φοίτηση.  Τα παραπάνω θέματα και λόγω της φύσης του σχολείου άπτονται τω ν 

ενδιαφερόντων τους και έχουν σχέση και με τα βιώματά τους.  

 Προτιμήθηκαν κυρίως πολυτροπικά κείμενα που στηρίζονται στην εικόνα λόγω της φύσης του 

σχολείου, αλλά και λόγω της δύναμης της εικόνας στο να περάσει μηνύματα και έννοιες που για 

τους μαθητές που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική είναι ιδιαιτέρως βοηθητικά. Μέσω των 

πολυτροπικών κειμένων και στο πνεύμα των πολυγραμματισμών επιχειρήθηκε η ανάπτυξη της 

επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών με τη συσχέτιση υβριδικών, πολυμεσικών, 

ετερογλωσσικών κειμένων και σύγχρονων επικοινωνιακών περιστάσεων (Αρχάκης & Τσάκωνα, 

2011. Χατζησαββίδης, 2003). Το νόημα έτσι πλάθεται με μεθόδους που είναι όλο και πιο 

πολυτροπικές, στις οποίες οι τρόποι νοήματος της γραπτής γλώσσας διαπλέκονται με σχήματα 

νοήματος οπτικά, στην προκειμένη περίπτωση. Σε αυτή την τάση και ανάγκη συνέβαλε τα 

τελευταιά χρόνια κυρίως η παγκοσμιοποίηση, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται το νόημα από το 

γραπτό κείμενο προς την κατεύθυνση εικονικών νοημάτων. 

 Ο σχεδιασμός της δραστηριότητας είχε, επίσης, ως βάση τη χρήση του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τη γλωσσική εκμάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση, ενώ ακολουθήθηκε 

η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning), με ταυτόχρονη διδασκαλία Γλώσσας 

και ενός άλλου Γνωστικού Αντικειμένου, στην προκειμένη περίπτωση της εκπαίδευσης στην 

πολιτειότητα. Αναφορικά με την επιλογή της μεθόδου CLIL, αυτή ακολουθήθηκε, καθώς ως 

εκπαιδευτική προσέγγιση έχει διπλό στόχο, με τη χρήση και επιπρόσθετης γλώσσας για τη 

διδασκαλία και την εκμάθηση τόσο των όρων όσο και του περιεχομένου δύο αντικειμένων, 

λαμβάνοντας υπόψη τους τέσσερις βασικούς στόχους της CLIL, γνωστούς και ως «4C» (Coyle, 

2006): το Περιεχόμενο, την Επικοινωνία, την Κουλτούρα και τις Γνωστικές Ικανότητες.  

 Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το στόχο της κατάκτησης του περιεχομένου, επιχειρήθηκε ένα μάθημα 

σχεδιασμένο πάνω σε όρους και αντικείμενα, τα οποία έχουν ακούσει ή έχουν βιωματική εμπειρία 

αυτών, αλλά και κάποιων νέων γι’ αυτούς, ώστε να χτίσουν τη νέα γνώση πάνω σε άλλες, ήδη 

κατακτημένες, ενώ ως προς την επικοινωνία, ξεκινώντας από τη βασική αρχή της CLIL, η οποία 

είναι: «μαθαίνω να χρησιμοποιώ τη γλώσσα και χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να μάθω», κύρια 
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επιδίωξη ήταν να περιοριστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως μεταδότη της πληροφορίας, αφού  το 

κέντρο βάρους θα ήταν οι μαθητές που θα έπρεπε να μαθαίνουν δουλεύοντας και μιλώντας 

μεταξύ τους, αλλά και με την εκπαιδευτικό, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα όσο περισσότερο γίνεται, 

κατά την εργασία τους στις ομάδες, αλλά και ανταλλάσσοντας πληροφορίες κατά τη συζήτηση 

στην ολομέλεια.  

 Ο στόχος της κουλτούρας είχε άμεση συνάφεια με το γεγονός πως οι μαθητές αντιλαμβάνονταν 

ότι αυτό που μαθαίνουν δεν είναι απλά ένα σχολικό μάθημα, αλλά κάτι που έχει σχέση με τον 

«πραγματικό κόσμο». Ενώ, τέλος, ο στόχος της επίτευξης των γνωστικών ικανοτήτων είχε να κάνει 

με την προσωπική εμπλοκή (engagement) του μαθητή και τη διαδικασία σκέψης για το χτίσιμο της 

νέας γνώσης, με την εκπαιδευτικό να λειτουργεί διευκολυντικά κάνοντας διερευνητικά 

ερωτήματα, όπως «πότε;» «πού;» «ποιο;» «πώς;», και «ποιος;», για να βοηθήσει τη σταδιακή 

δόμηση της νέας γνώση από τους ίδιους τους μαθητές.  

 Επικεντρώνοντας στην ενεργοποίηση και καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας των 

παιδιών, που αποτελεί και κλειδί για την κοινωνική αποδοχή (Hymes, 1972),  αλλά και εστιάζοντας 

στις ανάγκες των μαθητών για επικοινωνία μέσω της γλώσσας, έγινε προσπάθεια σε όλες τις 

φάσεις της δραστηριότητας, να λειτουργήσουν ως χρήστες  της γλώσσας και ως μέλη μιας 

κοινωνίας, επιτελώντας γλωσσικές πράξεις. Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και 

πραγματοποιώντας γλωσσικές πράξεις, στο πλαίσιο της ομάδας τους αλλά και στην παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων των εργασιών τους (λήμμα «γλωσσική πράξη» ΚΕΓ, 2006-2008. 

Χατζησαββίδης 2011), άμεσα συνδεδεμένες και με τις γλωσσικές τους ανάγκες, διευκολύνθηκαν 

έπειτα να επικοινωνήσουν σε πραγματικές συνθήκες με την κοινότητα της δεύτερης ή ξένης 

γλώσσας και να έχουν την ικανότητα της ανταλλαγής  πληροφοριών με νόημα (Baker 2001). Έτσι, 

στρέφοντας το ενδιαφέρον και των παιδιών από τη διδασκαλία στη μάθηση και τη λειτουργική 

χρήση της γλώσσας, δόθηκε έμφαση κύρια στη γλώσσα, ως μέσο για διαπροσωπική επικοινωνία, 

αλλά και σε κάποιο κοινωνικό περιβάλλον (Ευσταθιάδης, 1996). Άλλωστε, γενικότερο αξίωμα της 

επικοινωνιακής προσέγγισης αποτελεί το ότι: η γλώσσα δε «διδάσκεται» με την παραδοσιακή 

έννοια του όρου, αλλά κατακτάται με την άμεση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε αυθεντική 

και σκόπιμη γλωσσική δραστηριότητα, κάτι που συνάδει και με την αποτελεσματικότητα της 

μάθησης με βάση τις δραστηριότητες, που σύμφωνα με τη Willis (1996) αποτελεί φυσική εξέλιξη 

της Επικοινωνιακής Διδασκαλίας.  

Στοχεύοντας, λοιπόν, στο να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα, τόσο γλωσσικές όσο και επικοινωνιακές 

ανάγκες των ίδιων των παιδιών, με τη συμμετοχή όλης της τάξης,  προκειμένου  να 

επιτευχθεί η μεταξύ τους συνεργασία, συνδυάζοντας την άσκηση στις  τέσσερις αυτές 

γλωσσικές δεξιότητες, οι μαθητές μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τη  γλώσσα-στόχο 

συνδυάζοντας γραμματική και λεξιλόγιο που έχουν κατακτήσει (Baker, 2001. Μήτσης 2004). 

Σε συνδυασμό μάλιστα με τις θεωρίες της βιωματικής μάθησης που ορίζουν ότι το βίωμα έχει 

σημαντικά στοιχεία γνώσης περιεχομένου και γνώσης, καθώς κάνουμε  δικό μας ή κατανοούμε 

κάτι που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σημαντικό για εμάς τους ίδιους, ενώ ταυτόχρονα έχει και 

υποκινητικό ρόλο αφού δεσμευόμαστε με κίνητρο και συναίσθημα στη μάθηση που συμβαίνει 

(ΙIlleris, 2016), οι μαθητές ενεπλάκησαν στη διαδικασία αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο μέσα στις 
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ομάδες τους, αποσκοπώντας πέρα από τις γνώσεις να αποκτήσουν τις ικανότητες να 

αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις και ανάγκες της καθημερινής ζωής τους, να αποκτήσουν δηλαδή 

λειτουργικότητα. 

  Επιπλέον, με τις προσεγγίσεις των πολυγραμματισμών - οι οποίες δεν στηρίζονται μόνο 

στον γλωσσικό σημειωτικό τρόπο, αλλά «παντρεύουν» διάφορα σημειωτικά συστήματα που 

παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην παραγωγή νοήματος - και χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 

μέσων, εμβυθίζονται οι διδασκόμενοι σε ουσιαστικές καθημερινές πρακτικές κατασκευής 

νοήματος, ενώ προωθείται και η κοινωνική τους ενδυνάμωση (Kalantzis & Cope, 2001. Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, 2006–2008.  Φτερνιάτη, 2010). Στο ίδιο πνεύμα της παιδαγωγικής του 

γραμματισμού επιλέχθηκαν τόσο τα κείμενα όσο και οι δραστηριότητες και ερωτήσεις που τα 

συνόδευαν, αφού επιχειρήθηκε να υπάρξει σύνδεση της μάθησης με την κοινωνία, ώστε οι 

μαθητές να αυτονομηθούν, σκεπτόμενοι κριτικά, διδασκόμενοι αντικείμενα που έχουν για αυτούς 

νόημα, τα οποία γίνονται και αφορμή για κριτική σκέψη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για ενεργή 

συμμετοχή στη μάθηση και καθιστώντας τελικά τη μάθηση πιο αποτελεσματική (Χατζησαββίδης, 

2007).    

 Πιο συγκεκριμένα, στη Γ΄ Τάξη διδάχθηκε μέρος της 3ης Ενότητας που έχει τίτλο  Είμαστε όλοι 

ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί, και κατόπιν της 6ης Ενότητας με τίτλο Ενεργοί Πολίτες για την 

υπεράσπιση οικουμενικών αξιών,  

 

Εικόνα 4: Κείμενο από το σχολικό βιβλίο για το μαθητή Νεοελληνική Γλώσσα για τη Γ΄Γυμνασίου, σελ.52 
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Εικόνα 2: Κείμενο από το σχολικό βιβλίο για το μαθητή Νεοελληνική Γλώσσα για τη Γ΄Γυμνασίου, σελ.48  

 

 

Εικόνα 3: Κείμενο από το σχολικό βιβλίο για το μαθητή Νεοελληνική Γλώσσα για τη Γ΄Γυμνασίου, σελ.109  
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Εικόνα 4: Κείμενο από το σχολικό βιβλίο για το μαθητή Νεοελληνική Γλώσσα για τη Γ΄Γυμνασίου, σελ.117 

 

Στη Β΄ Τάξη, από τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Τάξης από την 4η Ενότητα: Το σχολείο στο χρόνο, 

επιλέχθηκαν κείμενα που σχετίζονται με τη δυνατότητα πρόσβασης στην Εκπαίδευση σε όλα τα 

παιδιά. Εκτός από το σχολικό βιβλίο, αξιοποιήθηκαν και εικόνες και κείμενα από το Τετράδιο 

Εργασιών, όπως η παρακάτω (Εικόνα 5), αλλά και άλλες αντίστοιχες εικόνες με παιδιά που έχουν 

δυσκολία πρόσβασης στο σχολείο και διακινδυνεύουν καθημερινά, προκειμένου να φτάσουν και 

να φοιτήσουν στο πιο κοντινό σχολείο. 
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Εικόνα 5: Εικόνα από το Τετράδιο Εργασιών της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Β΄ Γυμνασίου στην έναρξη της 4ης 

Ενότητας με τίτλο «Το σχολείο στο χρόνο», σελ.33  

 

Εικόνα 6: Κείμενο από το σχολικό βιβλίο για το μαθητή Νεοελληνική Γλώσσα για τη Β΄ Γυμνασίου, σελ.60 
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Στην Α΄ Τάξη, από τη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Τάξης από την 1η Ενότητα: Οι πρώτες μέρες σ’ ένα 

νέο σχολείο και από τη 2η  Ενότητα: Επικοινωνία στο Σχολείο, αξιοποιήθηκαν κείμενα από το 

σχολικό εγχειρίδιο όπως και από το αντίστοιχο Τετράδιο Εργασιών 

 

Εικόνα 7: Κείμενο από το Τετράδιο Εργασιών της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Α΄ Γυμνασίου, σελ.14  

 

 

Εικόνα 8: Κείμενο από το Τετράδιο Εργασιών της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Α΄ Γυμνασίου, σελ.11  
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Εικόνα 9: Κείμενο από το σχολικό βιβλίο για το μαθητή Νεοελληνική Γλώσσα για την Α΄ Γυμνασίου, σελ.32  

 

Κατά τη 2η φάση της δραστηριότητας, δόθηκαν στους μαθητές άρθρα της Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού σε απλή γλώσσα από την εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of  Europe, 2005, 2013, 2018), όπως και κάποιες από τις Κάρτες 

για τα δικαιώματα του παιδιού του εκπαιδευτικού προγράμματος του Living Democracy, και τους 

ζητήθηκε να εργαστούν σε ομάδες, να επιλέξουν εξ αυτών όσα τους ενδιαφέρουν περισσότερο και 

να τα παρουσιάσουν στην ολομέλεια. Η εργασία σε ομάδες και η προώθηση μίας μορφής 

συνεργατικής μάθησης είχε ως στόχο την καλύτερη και ταχύτερη κοινωνικοποίηση των μαθητών, 

πέραν των μαθησιακών αποτελεσμάτων της. Όπως επισημαίνει σχετικά με αυτό το διπλό όφελος 

και ο  Jeff  Golub (1988): «Η συνεργατική μάθηση έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό μία δομή που 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν ο ένας με τον άλλο και μέσω αυτής της συνομιλίας 

πραγματοποιείται η μάθηση».  

 Στην 3η φάση ανέλαβε κάποιος ή κάποιοι από την κάθε ομάδα να τα εικονογραφήσουν. Τα παιδιά 

επέλεξαν να εικονογραφήσουν κάποια από τα άρθρα που αφορούσαν δικαιώματα για 

καταστάσεις που τους ήταν περισσότερο οικείες. Προτιμήθηκαν για παράδειγμα τα άρθρα που 

αφορούν τις διακρίσεις σε βάρος των μειονοτήτων, την προστασία από άσκηση κάθε μορφής βίας 

στα παιδιά, από αποκλεισμούς και περιορισμούς, καθώς και όσα αφορούν παιδιά πρόσφυγες και 

προστασία από διακινητές και άλλα άτομα που τα εκμεταλλεύονται. Ενδεικτικά, κάποια από τα 

εικονογραφημένα άρθρα παρουσιάζονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν.  
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Εικόνα 10: Το 10ο άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αναφέρεται στην οικογενειακή 

επανένωση. 

 

Εικόνα 11: Το 9ο  άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αναφέρεται στη ζωή του παιδιού με 

τους γονείς του (στο τέλος αναγράφονται τα μικρά ονόματα των παιδιών που ήταν μέλη της συγκεκριμένης ομάδας.  
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Εικόνα 12: Το 20ο άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αναφέρεται στο δικαίωμα του παιδιού  

που δε ζει με τους γονείς του στην παροχή ειδικής προστασίας και βοήθειας. 
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Εικόνα 13: Το 1ο άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που ορίζει ποιο άτομο θεωρείται παιδί και 

έχει τα δικαιώματα που αναφέρει η Σύμβαση. 
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Εικόνα 14: Το 19ο άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αναφέρεται στην προστασία των 

παιδιών από κάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή 

παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης. 

 

 

Εικόνα 15: Το 22ο άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αναφέρεται στα παιδιά πρόσφυγες και 

στην ειδική προστασία που δικαιούνται. 

  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις δύο αυτές φάσεις, παρότι οι ομάδες σχηματίστηκαν από την 

εκπαιδευτικό που ανέθεσε σε κάποιον το ρόλο του υπεύθυνου–ελεγκτή της διαδικασίας, οι 

υπόλοιποι ρόλοι μοιράστηκαν από τους ίδιους, με βάση τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους. 

Για παράδειγμα, υπήρχαν μαθητές που είχαν δυσκολία στη χρήση της ελληνικής, καθώς ήταν 

νεοαφιχθέντες με σύντομο διάστημα φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, οι οποίοι όμως διέθεταν 

μεγαλύτερη ευχέρεια στο να ζωγραφίσουν ή να αντιγράψουν τα κείμενα των άλλων μελών της 

ομάδας. Με την κατανομή αυτή, που έγινε από τους ίδιους τους μαθητές, είχαν ενεργό ρόλο όλα 

τα μέλη των ομάδων τους. Οι ομάδες κατά την εργασία τους ακολούθησαν εν πολλοίς στοιχεία 

από την ομαδοσυνεργατική τεχνική της Συνεργατικής Συναρμολόγησης (Jigsaw Classroom), αφού 

όπως σε ένα παιχνίδι συναρμολόγησης κομματιών, δηλαδή σε ένα παζλ, το κάθε κομμάτι είναι 

σημαντικό για την ολοκλήρωση της τελικής εικόνας. Ανάλογα και στη μέθοδο Jigsaw, για να 

σχηματιστεί η ολότητα του θέματος που μελετάται, ζητείται από τον κάθε μαθητή να μάθει και 

στη συνέχεια να διδάξει στους συμμαθητές του ένα μέρος της γνώσης που ανέλαβε να αποκτήσει 

(Aronson, 2009). 

Τέλος, στην 4η φάση της δραστηριότητας τα έργα των μαθητών και τα άρθρα της Σύμβασης 

παρουσιάστηκαν στη σχολική γιορτή για την Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου του 1973, 

την Παρασκευή 15-11-2019,  και αποτέλεσαν το τρίτο μέρος της γιορτής κατά το οποίο έγινε η 
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σύνδεση των γεγονότων του 1973 με το σήμερα. Με αφετηρία το αίτημα των νέων τότε για «Ψωμί, 

Παιδεία και Ελευθερία», παρουσιάστηκαν τα εικονογραφημένα άρθρα από τους ίδιους τους 

μαθητές-δημιουργούς τους ως κατακτήσεις πανανθρώπινες, που αποτελούν πλέον κατοχυρωμένο 

δικαίωμα για όλα τα παιδιά του κόσμου, όποια κι αν είναι η πατρίδα τους και η κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται.  

 

Εικόνα 16: Το 28ο άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αναφέρεται στο δικαίωμα όλων των 

παιδιών στην εκπαίδευση. 
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Εικόνα 17: Το 28ο άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αναφέρεται στο δικαίωμα όλων των 

παιδιών στην εκπαίδευση, από την παρουσίαση του στη σχολική γιορτή της 17ης Νοέμβρη. 

 

Εικόνα 18: Το 2ο άρθρο της Σύμβασης για  τα Δικαιώματα του Παιδιού που αναφέρεται στην απαγόρευση των κάθε 

μορφής διακρίσεων. 
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3. Σύνοψη των αποτελεσμάτων - αποτίμηση της δραστηριότητας 

3.1. Πλεονεκτήματα σε επίπεδο γνωστικό ως προς την εκμάθηση της γλώσσας 

 Η δραστηριότητα βοήθησε στην ανάπτυξη γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω της 

ολιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία, εστιάζοντας σε γλώσσα και περιεχόμενο, 

χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα λειτουργικά τα Ελληνικά.  

 Διευκολύνθηκαν ακόμα στην εμπέδωση της γλώσσας με τρόπο ανεπαίσθητο μέσα από την 

εργασία στις ομάδες όπου κατάφεραν να κατανοήσουν και να αναπαραστήσουν έννοιες. Τόσο η 

απεικόνιση των άρθρων της Σύμβασης, όσο και οι ρόλοι που ανέλαβαν στις ομάδες τους, 

λειτούργησαν ενισχυτικά  στην εκμάθηση της γλώσσας. Επιπλέον, μπόρεσαν να 

«απελευθερωθούν», να μοιραστούν απόψεις, εμπειρίες, να εκφραστούν με όποιο μέσο ένιωθαν 

πιο «ικανοί» και να εμπλουτίσουν το λόγο τους, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τη διάδραση «έκαναν 

ένα βήμα» προς την κοινωνικοποίηση.  

3.2. Πλεονεκτήματα σε επίπεδο κοινωνικοποίησης 

 Η δραστηριότητα συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της αυτοεκτίμησης των παιδιών, αφού στο 

πλαίσιο της κοινότητας μάθησης και μέσα από την ομαδική εργασία, έχοντας κοινό στόχο και 

συμφωνημένους ρόλους, αναπτύχθηκε αίσθημα κοινής ευθύνης και αλληλοϋποστήριξης, και 

καλλιεργήθηκε ένα φιλικό κλίμα που ενθάρρυνε τόσο τη μάθηση, όσο και την κοινωνικοποίησή 

τους. Ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις είχε σε παιδιά που για διάφορους λόγους (δυσκολία στη 

χρήση της Ελληνικής, νεοαφιχθέντες μαθητές, μειωμένη αυτοεκτίμηση, δυσκολία στη σύναψη 

σχέσεων με τους συμμαθητές τους) ήταν διστακτικά στο να εκφράσουν τις απόψεις τους ή 

επέλεγαν την απομόνωση. 

  Επίσης, συνέβαλε στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο για τους μαθητές της 

Α΄ Γυμνασίου και στη διευκόλυνση ταχύτερης ένταξης στην ομάδα-τάξη, δίνοντάς τους και 

επιπλέον κίνητρα μάθησης.  

 Προωθήθηκαν ακόμα οι διαπολιτισμικές σχέσεις μεταξύ τους και η επαφή με διαφορετικές 

κουλτούρες, ιδεολογίες, κ.λπ. Μέσα από ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών επήλθε η 

αλληλογνωριμία και η προσέγγιση των πολιτισμών των χωρών προέλευσης των μαθητών και 

μαθητριών, αφού μίλησαν για την τήρηση των δικαιωμάτων αυτών και ανέφεραν περιπτώσεις 

παραβίασής τους. 

  Δεδομένης, άλλωστε, της φύσης του σχολείου, με μαθητές απ’ όλες τις ηπείρους και με 

διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, η Σύμβαση έγινε πηγή προβληματισμού και 

για τις επόμενες μέρες, σε θέματα όπως η καθολική ισχύ και τήρησή της, η ανάγκη γνώσης των 

άρθρων της, καθώς και προβλήματα σχετικά που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.  
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Περίληψη  

Εισαγωγή:  Στις σχολικές τάξεις αναδεικνύεται συχνά ως ζήτημα, η δυσκολία διαχείρισης συγκρούσεων 

μεταξύ των παιδιών. Αυτό μας οδηγεί στην ανεύρεση τρόπων και μεθόδων  που να προσανατολίζονται  

σε έναν τέτοιο τρόπο διαχείρισης, στον οποίο θα κυριαρχεί ο διάλογος και οι βασικές αρχές της 

δημοκρατίας. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να αναδυθούν  οι δεξιότητες που διευκολύνουν τη 

δημοκρατική διαχείριση της τάξης, μέσα από την εφαρμογή πρακτικών όπως της Παιδαγωγικής Freinet.  

Τεκμηρίωση: Χρησιμοποιώντας ως εργαλεία  ορισμένες από τις τεχνικές της Παιδαγωγικής Freinet, όπως 

το  « Τι νέα;», το Συμβούλιο τάξης, τα μικρά βιβλία, επιχειρούμε να εξοικειωθούν τα παιδιά σε ένα κλίμα 

δημοκρατικής λειτουργίας και διαχείρισης  της σχολικής τάξης. Κατά την εφαρμογή αυτών των πρακτικών 

καλλιεργούνται βασικές δεξιότητες, όπως αυτή της πολιτειότητας, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, 

της πρωτοβουλίας, της κριτικής σκέψης, της υπευθυνότητας, της επίλυσης προβλήματος καθώς και   μία 

σειρά από κοινωνικές δεξιότητες.   

Αποτελέσματα: Οι βασικές δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν μέσα από την  εφαρμογή των πρακτικών  

Freinet, ευελπιστούμε να αρχίσουν να βιώνονται  ως στάση ζωής και να  αποδειχτούν πολύ χρήσιμες  στη 

διαχείριση συγκρούσεων και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Τα παιδιά θα «οπλιστούν» με τα 

κατάλληλα εργαλεία, για να μπορούν να διαχειριστούν αντίστοιχα περιστατικά και μελλοντικά στη ζωή 

τους. 

Συμπεράσματα: Μέσω της εφαρμογής  τεχνικών που καλλιεργούν πρωτίστως την πολιτειότητα, όπως η 

Παιδαγωική Freinet, οδηγούνται τα άτομα προς μία άλλη οπτική.  Τέτοιες προσπάθειες χρειάζονται 

χρόνο και συστηματικότητα.  Τα αποτελέσματα μπορεί να φανούν και μακροπρόθεσμα, αν  υπάρχει η 

ίδια προσέγγιση σε όλες της τάξεις του σχολείου, αλλά και στην οικογένεια.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση συγκρούσεων, Παιδαγωγική Freinet, Δημοκρατία. 

mailto:nikkamilos@gmail.com
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1. Εισαγωγή 

Κάθε σχολική τάξη, αποτελεί μία ομάδα, με όλα όσα τη χαρακτηρίζουν.  Μεταξύ των μελών της ομάδας 

συντελούνται πολλαπλές αλληλοεπιδράσεις. Στο πλαίσιο αυτών των αλληλοεπιδράσεων,  εξελίσσεται η 

δεξιότητα της επικοινωνίας, καθώς και όλες  οι υπόλοιπες κοινωνικές δεξιότητες, και δημιουργούνται 

διαπροσωπικές σχέσεις. Η συνύπαρξη μεταξύ των αλληλοεπιδρώντων οφείλει να είναι μέσα σε ένα 

πνεύμα ισοτιμίας, σεβασμού και αποδοχής. Πολλές φορές  κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων 

δημιουργούνται διάφορα ζητήματα, αλλά και συγκρούσεις, για την επίλυση των οποίων «απαιτείται» 

από τον/την  εκπαιδευτικό ανάλογη  διαχείριση της τάξης.  Οι συμπεριφορές και οι αντιδράσεις των 

παιδιών σε κάθε αλληλεπίδραση εκδηλώνονται με διάφορες μορφές. Συχνά παρατηρείται έκφραση 

αρνητικών συναισθημάτων,  επιθετική συμπεριφορά, λεκτική ή σωματική βία, άρνηση για το σχολείο, 

αδιαφορία.   

Ο/Η εκπαιδευτικός, έχοντας να αντιμετωπίσει μια σειρά από τέτοιες αντιδράσεις και στοχεύοντας στον 

πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης, θα πρέπει να εφαρμόσει πρακτικές  που να κατευνάζουν  τις 

εντάσεις και τις συγκρούσεις, μέσα  από διάθεση για συλλογικότητα και δημοκρατική συνύπαρξη. 

Αναφερόμαστε σε μία διαχείριση τάξης, στην οποία θα κυριαρχούν βασικές δημοκρατικές  αξίες, όπως 

ο σεβασμός της διαφορετικότητας, το κλίμα συνεργασίας και ο διάλογος, διότι όλα τα ζητήματα θα 

επιλύονται μέσα από τη συζήτηση, σύμφωνα με τους  κανόνες που  θα έχουν τεθεί από τα ίδια τα παιδιά. 

Αυτό προϋποθέτει την καλλιέργεια του αισθήματος του «ανήκειν» και τη μετάβαση από το ατομικό στο 

συλλογικό.   

Δημιουργείται ο προβληματισμός κατά πόσο οι μαθητές/τριες βρίσκονται σε θέση να ανταποκριθούν σε 

μια δημοκρατική διαχείριση τάξης και με ποιον τρόπο μπορούν  να αποκτήσουν και οι ίδιοι/ίδιες μια 

δημοκρατική κουλτούρα, ώστε αυτό να γίνει στάση ζωής.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να αναδυθούν οι Δεξιότητες που διευκολύνουν τη 

δημοκρατική διαχείριση της τάξης, μέσα από την εφαρμογή πρακτικών της Παιδαγωγικής Freinet. 

 

2. Θεωρητική Προσέγγιση 

2.1. Δεξιότητες Ζωής 

Σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ.  και τα Α.Π.Σ. της Προσχολικής και της Δημοτικής Εκπαίδευσης   

(http://www.pi-schools.gr/programs/depps/), στο σχολικό συγκείμενο, θα πρέπει να δημιουργείται ένα 

περιβάλλον μάθησης το οποίο:  

• Να καλλιεργεί κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού.  

• Να προσφέρει στα παιδιά την υποστήριξη που χρειάζονται για να επιλύουν με επιτυχία 

προβλήματα.  

• Να προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια, σε γνώσεις, δεξιότητες και αξίες, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στα παιδιά, όταν θα βγουν ως ενεργά μέλη στην κοινωνία, να λειτουργήσουν 

δημοκρατικά. 
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Για να γίνουν εφικτά όλα όσα προαναφέρονται, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά τις Βασικές  

Δεξιότητες, ώστε να εξοικειωθούν στο  να ενεργούν με δημοκρατικές αρχές.  

Επιχειρώντας να δώσουμε τον ορισμό των Δεξιοτήτων Ζωής, θα ανατρέξουμε σε ορισμούς που έχουν 

δώσει διάφοροι φορείς  που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα.  

Στην αναφορά του  ευρωπαϊκού προγράμματος LSE (Life Skills for Europe), αναφέρεται  ότι ο όρος 

«Βασικές Δεξιότητες», εμπλουτίζεται με τον όρο «Δεξιότητες Ζωής» (2018). Σύμφωνα με τον ορισμό που 

δίνουν οι εταίροι του προγράμματος, ανάμεσα σε αυτούς και η Ελλάδα, οι Δεξιότητες Ζωής αποτελούνται 

από μια σειρά ικανοτήτων που επιτρέπουν στα άτομα να επιλύουν προβλήματα, ώστε να ζήσουν 

ανεξάρτητα και να συμμετέχουν σε μία συλλογική ζωή μέσα στην κοινωνία. Το εργαστήριο Ψυχολογίας 

της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

(http://lab.pe.uth.gr/psych/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid 

=258&lang=el), θέλοντας να δώσει έναν ορισμό για τις Δεξιότητες Ζωής, αναφέρεται στις ικανότητες οι 

οποίες συμβάλλουν σε μια πετυχημένη, παραγωγική και γεμάτη ικανοποίηση ζωή. Μιλάνε για  το σύνολο 

των στάσεων και συμπεριφορών, που βοηθούν το άτομο να αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση και να 

προσαρμόζεται  με επιτυχία σε κάθε κατάσταση. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.) αναφέρει ότι οι δεξιότητες, όπως αυτές της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, 

κατανοούνται καλύτερα, όταν αυτές ενσωματώνουν γνωστικές αλλά και κοινωνικο-συναισθηματικές 

διαστάσεις (ΟECD,2015). Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι επονομαζόμενες ως ήπιες 

δεξιότητες (soft skills), εκδηλώνονται σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.  

Η σημασία της καλλιέργειας των Δεξιοτήτων Ζωής έγκειται στο γεγονός ότι αυτές συντελούν, ώστε τα 

άτομα να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τις προκλήσεις και να προσαρμόζονται σε κάθε 

περιβάλλον. Οι Δεξιότητες Ζωής  βοηθούν τα άτομα να αντιμετωπίζουν τις αληθινές εμπειρίες τους και  

τα επηρεάζουν  σε προσωπικό επίπεδο, με την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, τη ν καλλιέργεια των 

επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και γενικότερα της προσωπικής τους ανάπτυξης.  Μέσω των Δεξιοτήτων 

Ζωής τα  άτομα γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και τις υποχρεώσεις τους, εκφράζουν τις απόψεις τους, 

συνδιαλέγονται και μαθαίνουν να επιλύουν τις συγκρούσεις τους με ένα δημοκρατικό τρόπο. Στις 

βασικές Δεξιότητες Ζωής, ανήκουν η επικοινωνία και η συνεργασία, η διαπραγμάτευση και η 

διαμεσολάβηση, και η επίλυση προβλημάτων. Η απόκτηση αυτών των βασικών δεξιοτήτων κρίνεται 

αναγκαία, διότι αυτές βοηθούν τα άτομα για πιο επιτυχή και αποτελεσματικό τρόπο προσαρμογής στις 

νέες καταστάσεις  (Σταματάκη, 2017).  

Όπως προκύπτει από την έκθεση του LSE, τα οφέλη που  υπάρχουν από την καλή ανάπτυξη των 

Δεξιοτήτων Ζωής είναι και κοινωνικά αλλά και ατομικά. Μεταξύ αυτών που αποκομίζει το άτομο είναι  η 

ενίσχυσης της αυτονομίας, της αυτοπεποίθησης,  της ικανότητας  να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, η 

βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων συμμετοχής. Επίσης τα άτομα 

ωφελούνται ως προς την ενδυνάμωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης δράσης και 

στρατηγικών επίλυσης δυσκολιών. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Σταματάκη, 2017), η  προαγωγή της ψυχικής ευεξίας,  και 

η ενίσχυση της  ψυχοκοινωνικής ικανότητας των ατόμων επηρεάζονται κατά πολύ από την απόκτηση των 

βασικών Δεξιοτήτων Ζωής. Γι’ αυτό θα πρέπει οι Δεξιότητες Ζωής να συμπεριληφθούν  στην εκπαίδευση 

http://lab.pe.uth.gr/psych/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=258&lang=el
http://lab.pe.uth.gr/psych/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=258&lang=el
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των παιδιών. Οι Δεξιότητες Ζωής καλύπτουν βασικές ανάγκες του ατόμου, οι οποίες συνεχώς 

ανανεώνονται. Σε αυτές τις ανάγκες, συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικές. Οι δεξιότητες αυτές δεν 

διδάσκονται.  Εσωτερικεύονται ως στάση ζωής μέσα από τη βίωση ανάλογων καταστάσεων. Και σε αυτό 

το σημείο είναι σημαντικός ο ρόλος του σχολείου.  

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μερικές από τις Δεξιότητες Ζωής, οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν  στο 

σχολικό συγκείμενο. Το Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας χωρίζει τις Δεξιότητες Ζωής σε τρεις ενότητες: Α΄ δεξιότητες ανάπτυξης προσωπικής 

ταυτότητας ( αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση, αποδοχή προσωπικής ευθύνης, διαχείριση άγχους). Β΄ 

δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας (Δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, δεξιότητες έκφρασης και 

διαχείρισης συναισθημάτων, δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων). Γ΄ δεξιότητες αντιμετώπισης  

προβλημάτων (κατανόηση του προβλήματος, συγκέντρωση πιθανών εναλλακτικών λύσεων, αξιολόγηση 

εναλλακτικών λύσεων, επιλογή και λήψη απόφασης).  

Δεξιότητες ανάπτυξης της προσωπικής ταυτότητας, οι οποίες βοηθάνε  τα παιδιά να έχουν μια υγιή 

συναισθηματική προσωπικότητα: 

• Αυτοεικόνα:  Η εικόνα που έχουν διαμορφώσει  για το εαυτό τους, η οποία τα βοηθάει  να 

εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία  τους.  

• Αυτοεκτίμηση: Ο τρόπος με τον οποίον αξιολογούν τον εαυτό τους. Στη θετική αυτοεκτίμηση 

συντελούν, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης των πράξεων, η αυτοβεβαιωτική συμπεριφορά και 

η διαχείριση του άγχους. Η θετική αυτοεκτίμηση και η θετική αυτοεικόνα οδηγούν στην 

απόκτηση αυτοπεποίθησης. 

• Δεξιότητα ενσυναίσθησης: Η δυνατότητα να μπουν για λίγο στη θέση του άλλου, να αντιληφθούν 

πώς νιώθει και να κατανοήσουν τις συμπεριφορές του και τις αντιδράσεις του. 

• Δεξιότητα ψυχικής ανθεκτικότητας: Η λειτουργία των μηχανισμών άμυνας, ώστε  τα παιδιά να 

είναι σε θέση να ξεπεράσουν μια  άσχημη κατάσταση και να βγουν από αυτή την κατάσταση πιο 

δυνατά. 

• Δεξιότητα πρωτοβουλίας: Η δυνατότητα να λειτουργούν αυτόνομα και να κινούνται από μόνα 

τους, πάντα στο πλαίσιο του αυτο-σεβασμού και του σεβασμού προς τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας. 

• Δεξιότητα υπευθυνότητας: Η δεξιότητα να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων και να καταφέρνουν την ολοκλήρωσή τους.  

• Δεξιότητα οργανωτικότητας: Η ικανότητα των παιδιών να θέτουν στόχους, να τους ιεραρχούν, 

να τους πετυχαίνουν, να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να διαχειρίζονται σωστά  το χρόνο 

τους. 

         Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας: 

• Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων: Η δυνατότητα που παρέχεται στα παιδιά να εκφράσουν, 

αλλά και να διαχειριστούν τα συναισθήματα που τους προκαλεί ένα ζήτημα που τα απασχολεί, 

όταν το εντοπίζουν και το συζητούν. 
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• Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας - Δημιουργία ήρεμων διαπροσωπικών σχέσεων: Αυτό 

σημαίνει ότι τα παιδιά  επικοινωνούν μεταξύ τους σωστά, σεβόμενα τους κανόνες του διαλόγου 

και  κάνοντας χρήση  τεχνικών της ενεργητικής ακρόασης.  

• Δεξιότητες ανάπτυξης της κοινωνικής ταυτότητας, οι οποίες βοηθάνε   τα  παιδιά να έχουν μια 

υγιή κοινωνική προσωπικότητα: 

• Δεξιότητες εντοπισμού του προβλήματος: Η δυνατότητα να καθορίσουν το πρόβλημα που έχει 

προκύψει και να το ορίσουν με όσο πιο ακριβή τρόπο γίνεται. Να ορίσουν τους στόχους που 

θέτουν για να επιτευχθεί η λύση του προβλήματος, καθώς και τους παράγοντες που 

διευκολύνουν ή εμποδίζουν  την επίτευξή τους.  

• Δεξιότητα επίλυσης συγκρούσεων: Η δυνατότητα αντιμετώπισης των συγκρούσεων και των 

διαφωνιών μεταξύ των παιδιών, ώστε να υπάρχει θετική έκβαση και να βοηθήσει τις σχέσεις 

μεταξύ των ατόμων. 

• Δεξιότητα Λήψης αποφάσεων: Η  δυνατότητα να προβλεφθεί κατά πόσο η απόφαση που θα 

ληφθεί θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν με 

αυτή την απόφαση, τη σχέση που πρέπει να έχει πάντα με το αξιακό σύστημα. 

• Ενεργός Πολιτειότητα- Ιδιότητα του Πολίτη: Η Ιδιότητα του Πολίτη ωθεί τα άτομα να 

ασχολούνται με τα κοινά, να εκφράζουν την άποψή τους, να ενημερώνονται για τα δικαιώματά 

τους και τις υποχρεώσεις τους.  

Στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, παίζει ρόλο  να αντιληφθούν τα παιδιά τους διάφορους τόπους 

επικοινωνίας (λεκτικός και μη λεκτικός),  να προσέχουν τον/την συνομιλητή/τρια τους, να είναι σε θέση 

να προσαρμόζουν το λόγο τους, ανάλογα με τον/την συνομιλητή/τρια και το θέμα, καθώς και με το κατά 

πόσο κατανοεί ο/η συνομιλητής/τρια  αυτό που λένε. Όπως αναφέρουν οι Νομικού και Cliff (2014), για 

να είναι πιο αποτελεσματική  η μάθηση για τις δεξιότητες στην εκπαίδευση,  θα  πρέπει να είναι ενεργή, 

συνεργατική, βιωματική, συμμετοχική  με το να παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα να συμμετέχουν στη 

μαθησιακή διαδικασία, διαδραστική με τη χρήση  το διαλόγου και της συζήτησης, κριτική με το να 

ενθαρρύνει τα άτομα να σκέφτονται και να  αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που τα απασχολούν. Ο/Η 

εκπαιδευτικός, θέτοντας ως  επιμέρους επιδιώξεις την καθιέρωση των συνεργατικών-συμμετοχικών 

δράσεων, την καθιέρωση διαλόγου για την επίλυση  προβλημάτων, την ενίσχυση συνθηκών 

επικοινωνίας, την ανάπτυξη της προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητας, την καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης και την καλλιέργεια δημοκρατικής κουλτούρας μέσα στην τάξη, οφείλει να βρει τις παιδαγωγικές 

πρακτικές,  για να μπορέσει να καλλιεργήσει τις Δεξιότητες Ζωής στα παιδιά της τάξης του/της, έχοντας 

πάντα  ως απώτερο στόχο τη δημοκρατική διαχείριση  της τάξης.  

 

 2.2. Αρχές και τεχνικές της  Παιδαγωγικής  Freinet  

Σύμφωνα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. της Προσχολικής και της Δημοτικής Εκπαίδευσης   (http://www.pi-

schools.gr/programs/depps/), στο σχολικό συγκείμενο, θα πρέπει να δημιουργείται ένα περιβάλλον 

μάθησης στο οποίο αφενός να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για προωθημένες διαθεματικές 

προσεγγίσεις και αφετέρου να αναπτύσσονται στους μαθητές οι γνωστικο-κοινωνικές δεξιότητες του 



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

403 
 

επιστημονικού τρόπου σκέψης. Οι δεξιότητες αυτές είναι αναγκαίες για την αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση, 

που προϋποθέτει η δια βίου εκπαίδευση.  

Οι αρχές και οι τεχνικές Freinet κατά την εφαρμογή τους προσδοκούν σε ένα συνεργατικό και 

δημοκρατικό περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, ώστε μέσα από τη συνεργασία και την ελευθερία να 

επιτυγχάνεται η αυτοανάπτυξη των μαθητών.(Καρακατσάνη, 2008) Η κοινωνία που οραματίζεται ο 

Freinet είναι «μια κοινωνία δικαιοσύνης, αδελφοσύνης, ελευθερίας, που έχει ανάγκη από ανθρώπους 

υπεύθυνους, αυτόνομους, ικανούς να ασκούν κριτική στον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, για να τον 

οδηγήσουν νοερά σε μια πιο ανθρώπινη διάσταση».(Aufrand, 2017: 98) Οι αρχές της παιδαγωγικής 

Freinet εμπνέονται από «τις ανθρωπιστικές αξίες και τις πρακτικές διατάξεις των διεθνών κανονισμών 

που αφορούν στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Παιδιού και θέτουν σε ισχύ τη Διεθνή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού» (Aufrand, 2017: 104). 

Ο Raynaud και ο Ambauves, επίσης υποστηρίζουν ότι η παιδαγωγική Freinet, μαθαίνει στο παιδί να 

συμμετέχει και να αυτοδιαχειρίζεται τις συνθήκες της κοινωνικής του ζωής στον χώρο του σχολείου και 

αυτό επισημαίνουν πως θα λειτουργήσει ως πρότυπο και για την μετέπειτα ενήλικη ζωή του.  

2.3. Τεχνικές της Παιδαγωγικής Freinet  και Δεξιότητες Ζωής 

Τα παιδιά, μέσα από την παιδαγωγική Freinet εξοικειώνονται να λειτουργούν σε κλίμα δημοκρατίας, 

χρησιμοποιώντας το διάλογο. Αν προκύψει κάποιο ζήτημα, το συζητάνε στο συμβούλιο τάξης. Εκεί του ς 

δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν ζητήματα που επιδέχονται επίλυση συγκρούσεων. Τα εμπλεκόμενα 

άτομα μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους, τα συναισθήματά τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

καλλιεργούνται βασικές Δεξιότητες Ζωής, όπως αυτής της  ανάπτυξης  της κοινωνικής ταυτότητας, του 

εντοπισμού του προβλήματος, της επίλυσης συγκρούσεων. Οι βασικές δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν 

μέσα από την εφαρμογή των πρακτικών Freinet, ευελπιστούμε να αρχίσουν να βιώνονται ως στάση ζωής 

και να αποδειχτούν πολύ χρήσιμες στη διαχείριση συγκρούσεων και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Τα 

παιδιά θα «οπλιστούν» με τα κατάλληλα εργαλεία, για να μπορούν να διαχειριστούν αντίστοιχα 

περιστατικά και μελλοντικά στη ζωή τους.  

Μέσω της εφαρμογής τεχνικών που καλλιεργούν πρωτίστως την πολιτειότητα, όπως η Παιδαγωγική 

Freinet, οδηγούνται τα άτομα προς μία άλλη οπτική. Τέτοιες προσπάθειες χρειάζονται χρόνο και 

συστηματικότητα. Τα αποτελέσματα μπορεί να φανούν και μακροπρόθεσμα, αν υπάρχει η ίδια 

προσέγγιση σε όλες τις τάξεις του σχολείου, αλλά και στην οικογένεια. Καθώς οι μαθητές συνεργάζονται, 

αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως αυτές της διαπραγμάτευσης, της διαχείρισης προβλημάτων, της 

επικοινωνιακής προσέγγισης, της αξιολόγησης καταστάσεων.  

Η τεχνική «Τι νέα»: Οι μαθητές σύμφωνα με τον Le Cal, επικοινωνούν με αυτή την τεχνική τα νέα τους 

που συμβαίνουν έξω από το σχολείο και τα γνωστοποιούν στην τάξη. Έτσι, ο κάθε μαθητής μπορεί να 

μοιράζεται και να αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του, αναπτύσσοντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης μέσα 

από κανόνες που μπαίνουν για αλληλοσεβασμό, διαχείριση του χρόνου, του λόγου κ.λ.π.  

Το «Συμβούλιο τάξης», «ο Σχολικός Κανονισμός», «τα Μαθητικά συμβούλια» αποτελούν  τεχνικές πολύ 

σημαντικές, μέσα στις οποίες τα μέλη της ομάδας συνεργατικά και σε κλίμα εμπιστοσύνης εξετάζουν τις 

διαφορετικές πτυχές της συλλογικής τους ζωής, αποφασίζουν τις δράσεις τους και μετά την ολοκλήρωση 
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της παρέμβασης τους, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογή τους. Συγκαλείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, συνήθως μία ή δύο φορές την εβδομάδα, και μέσα από την κατανομή 

υπευθυνοτήτων και ρόλων συναποφασίζουν για διαχείριση της καθημερινής ζωής της τάξης, 

θεσμοθετούνται κανόνες για τη ρύθμιση της σχολικής ζωής και την επίλυση συγκρουσιακών 

καταστάσεων μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Το Συμβούλιο διευθύνεται από αυτόν που έχει το 

ρόλο του προέδρου και είναι υπεύθυνος για να κατανέμει τον λόγο και να συντονίζει τη συζήτηση. 

Υπάρχει ακόμη ο γραμματέας, που κρατάει λεπτομερείς σημειώσεις με τις αποφάσεις που παίρνει το 

συμβούλιο, τις οποίες καταγράφει σε ειδικό τετράδιο. Στο συμβούλιο είναι δυνατόν να οριστούν και 

άλλες υπευθυνότητες, για παράδειγμα να υπάρχει υπεύθυνος για τον χρόνο ομιλίας ή να υπάρχει 

υπεύθυνος ησυχίας, ο οποίος επιπλήττει τους μαθητές που κάνουν θόρυβο κ.α. (Παγώνη, 2007). Οι 

τελικές αποφάσεις στην τάξη παίρνονται από τους μαθητές με τη διαδικασία της ψηφοφορίας και 

καταγράφονται πάντα από τον γραμματέα στο τετράδιο του Συμβουλίου. Ως όρος μπαίνει πάντα ο 

σεβασμός προς τον άλλον. Επομένως, οι δύο πλευρές δεν μιλάνε έντονα, δεν απευθύνεται η μία στην 

άλλη με χαρακτηρισμούς και προσβλητικά σχόλια, αλλά εκθέτουν μία κατάσταση προσπαθώντας να 

βρουν τρόπους διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η σύγκρουση. Γίνεται συλλογική 

διαχείριση των σχέσεων ή και των συγκρούσεων της τάξης, διαμορφώνονται και εξελίσσονται οι 

κανονισμοί της τάξης και οι διάφορες υπευθυνότητες και συναποφασίζονται οι δράσεις. Οι αποφάσεις 

καταγράφονται από τον/την  γραμματέα στο βιβλίο της ζωής της τάξης.  Ο σχολικός κανονισμός 

συνδιαμορφώνεται από όλα τα μέλη της ομάδας, τα οποία θέτουν με δημοκρατικές διαδικασίες τα όρια 

και είναι υπεύθυνα για την τήρησή τους.  

Υπηρετούνται οι αρχές του διαλόγου, της αλληλοκατανόησης, του αλληλοσεβασμού και της 

δικαιοσύνης, της καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη, της ειρήνης και της δημοκρατίας στην πράξη. 

Ταυτοχρόνως καλλιεργούνται Δεξιότητες Ζωής, όπως της διαπροσωπικής επικοινωνίας, της 

υπευθυνότητας, της πρωτοβουλίας, της οργανωτικότητας, της ενεργού πολιτειότητας.  

Η συνέλευση και το συμβούλιο τάξης συντελούν στο να είναι ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές ισότιμοι. 

Συναποφασίζουν για το ποια κείμενα θα μπουν στην εφημερίδα, τι λαχανικά θα καλλιεργηθούν, πώς θα 

διακοσμηθεί η αίθουσα, τι διαδρομές θα πραγματοποιηθούν. Ό,τι συμβαίνει στην τάξη περνάει από το 

συμβούλιο. Επίσης συζητούνται τυχόν προβλήματα μαθητών και οι συμμετέχοντες συνεργάζονται για τη 

λύση. Καλλιεργούνται οι Δεξιότητες Ζωής, όπως της ενεργού πολιτειότητας, της προσωπικής και της 

κοινωνικής ταυτότητας. Με την οργάνωση της σχολικής ζωής και τα Μαθητικά Συμβούλια 

διαμορφώνουμε  ένα σχολείο  χωρίς ανταγωνισμό και βία.   

Τα μικρά βιβλία, η σχολική αλληλογραφία, η έρευνα-άλμπουμ και η εφημερίδα αποτελούν τις τεχνικές 

και δημιουργικές εργασίες κατά τις οποίες οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες με φυσικό και βιωματικό 

τρόπο, διότι μαθαίνουν μέσα από τα ίδια τους τα έργα, κατανοούν τι μαθαίνουν και γιατί το μαθαίνουν 

στο σχολείο. Οι δράσεις αυτές  προέρχονται και εμπνέονται από τις αρχές της παιδαγωγικής Freinet, 

όπως η ελεύθερη έκφραση, η επικοινωνία εντός και εκτός του σχολείου, η μάθηση μέσω της εμπειρίας 

και η συν-εργασία. 
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3. Συμπεράσματα 

Απ’ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι εμφανές ότι  υπάρχει σύνδεση μεταξύ Δεξιοτήτων Ζωής και 

τεχνικών της Παιδαγωγικής Freinet για μια δημοκρατική διαχείριση της σχολικής τάξης.  Με την 

καλλιέργεια των Δεξιοτήτων Ζωής ταυτόχρονα δημιουργείται η κατάλληλη συνθήκη, ώστε τα παιδιά να 

μάθουν να διαχειρίζονται διάφορες καταστάσεις με δημοκρατικό  τρόπο.  Οι ρόλοι που ανατίθενται στα 

παιδιά κατά την εφαρμογή του «μαθητικού συμβουλίου», και του «τι νέα;» (γραμματέας, φύλακας του 

χρόνου, φύλακας του λόγου, συντονιστής/τρια), αλλά και κατά την εφαρμογή και άλλων συνεργατικών 

δράσεων, καλλιεργούν την υπευθυνότητα, την πρωτοβουλία και την οργανωτικότητα. Οι διαδικασίες 

που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια συνδιαμόρφωσης των κανόνων από τα ίδια τα παιδιά, η ανταλλαγή 

απόψεων, η συνεργασία μέσα στην ομάδα,  καλλιεργούν τις κοινωνικές δεξιότητες, την ενεργητική 

ακρόαση, την ενσυναίσθηση, την οργανωτικότητα και τον προγραμματισμό.  Κατά τη διάρκεια του 

μαθητικού συμβουλίου, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η θέση προτάσεων που τις ψηφίζει η 

πλειοψηφία, η λειτουργία της ομάδας, καλλιεργούν την πολιτειότητα. Μέσα από την εφαρμογή της 

Παιδαγωγικής Freinet, εκτός από τις Δεξιότητες Ζωής, ταυτόχρονα  καλλιεργούνται και  Αξίες, όπως ο 

αλληλοσεβασμός,  η δικαιοσύνη, η δημοκρατία. Ως βασικά εργαλεία διαχείρισης συγκρούσεων, 

αναπτύσσονται οι αρχές του διαλόγου και της επιχειρηματολογίας. Συμπερασματικά, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι οι  Δεξιότητες  Ζωής εφαρμόζονται στις τεχνικές της  Παιδαγωγικής Freinet, και με την 

εφαρμογή αυτών τα παιδιά όχι μόνο μαθαίνουν να δρουν δημοκρατικά,  αλλά και προετοιμάζονται να 

γίνουν ενεργοί πολίτες σε μία δημοκρατική κοινωνία.  
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Περίληψη  

Στις σημερινές συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής αποδόμησης, και συγχρόνως σε μία κρίση της 

παιδείας, η αναγκαιότητα διαμόρφωσης δημοκρατικών πολιτών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας επισημαίνεται ευρύτατα. Προκειμένου οι μαθητές/τριες να γίνουν ενεργοί πολίτες, 

ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να τους/τις θεωρεί ως πολιτικά όντα και η δημοκρατία να 

εφαρμόζεται στην πράξη, να λειτουργεί το σχολείο ως ένας «χρονοτόπος» προδιάθεσης στη 

δημόσια δημοκρατική ζωή. Επιβάλλεται η εφαρμογή νέων μεθόδων και εργαλείων για την 

επικοινωνία των πολιτισμικών εμπειριών και την ανάδειξη του συναισθηματικού κόσμου των 

μαθητών/τριών, για τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, για την ανάλυση και μελέτη των 

αόρατων πλευρών της κοινωνικής πραγματικότητας. Το θέατρο και συγκεκριμένα οι θεατρικές 

μέδοδοι του Κοινωνικού Θεάτρου παρέχουν το πλαίσιο εφαρμογής διδακτικών εργαλείων και 

μεθοδολογιών για δημιουργική ενεργητική εμπλοκή των παιδιών, όπου κυριαρχούν η συνολική 

συμμετοχή, ο αλληλοσεβασμός, η ελευθερία, η αυτονομία.  

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό θέατρο, κριτική παιδαγωγική, θέατρο του καταπιεσμένου  

 

1. Εισαγωγή: Κοινωνικό Θέατρο 

 Το Κοινωνικό Θέατρο είναι γενικός όρος που καλύπτει μη παραδοσιακές εφαρμογές της 

θεατρικής τέχνης και περιλαμβάνει μεθόδους όπως: Θέατρο του Καταπιεσμένου, Θέατρο για την 

Ανάπτυξη, Θέατρο της Κοινότητας, Συμμετοχικό Θέατρο, Θέατρο Ντοκιμαντέρ. Υποστηρίζεται 

επίσημα εδώ και 70 χρόνια στο εξωτερικό από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και εφαρμόζεται 

σε όλες τις βαθμίδες.  Είναι δημιουργική πρακτική που έχει σκοπούς ευρύτερους κοινωνικό-

πολιτικούς, και στοχεύει στην ατομική και κοινωνική αλλαγή, την πολυπολιτισμικότητα, την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την συλλογικότητα. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές θεατρικές μεθόδους, 

η πρακτική του κοινωνικού θεάτρου είναι περισσότερο συγκεντρωμένη στη διαδικασία της 

δημιουργίας και της θεατρικής διερεύνησης, παρά σε μία συγκεκριμένη παράσταση (Boon & 

Plastow, 2004. Cohen-‐Cruz, 1998. Kershaw, 1992. Nicholson, 2005. Prentki & Preston, 2009).  

Στο άρθρο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζεται το Κοινωνικό Θέατρο, 

συγκεκριμένα η μέθοδος του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, με σκοπό να καλλιεργηθεί η νοητική, 

η συναισθηματική, η ενσώματη συμμετοχή των μαθητών/τριών (Boal, 1981, 2002) για τη 

δημοκρατική κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας, Το Κοινωνικό Θέατρο καλλιεργεί την 

συμμετοχικότητα, την ομαδικότητα και την συνεργασία, την δημιουργικότητα και την κριτική 

mailto:nayaboemi@yahoo.gr
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στάση, την ατομική και κοινωνική δράση (Schininà, 2004. Thompson & Schechner, 2004). 

Στηρίζεται σε μία ανθρωπιστική παιδαγωγική βάση, πλαισιωμένη από τις πραγματικότητες των 

παιδιών. Έχει ως εκκίνηση τις ιδέες και τα βιώματα των μαθητών/τριών, καθώς η υποκειμενική 

εμπειρία αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντική για την ανάλυση όλων των σύνθετων κοινωνικών 

σχέσεων. Ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να 

συνειδητοποιούν και να ονομάζουν κοινωνικά προβλήματα, να υιοθετούν εναλλακτικές 

στρατηγικές και πρακτικές, να λαμβάνουν αποφάσεις, να αμφισβητούν. Με την εμψύ χωση 

του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες λειτουργούν ως συνερευτητές/τριες και ως 

συνδιαμορφωτές/τριες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο/Η  εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τη 

σχολική εκπαίδευση ως προετοιμασία σε καταστάσεις δημοκρατικής κοινωνικής ζωής  

(Χουρδάκης, 2020).  

 

2. Το Θέατρο του Καταπιεσμένου στην Εκπαίδευση 

2.1. Κριτική παιδαγωγική 

Το θεωρητικό πλέγμα που στηρίζεται το Κοινωνικό θέατρο αποτελείται  από τις αρχές της Κριτικής 

παιδαγωγικής, της εκπαιδευτικής θεωρίας και πρακτικής που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής συνειδητοποίησης, «τη διαδικασία εκείνη με την οποία οι 

άνθρωποι ως γνώστες, και όχι ως απλοί δέκτες, επιτυγχάνουν ταυτόχρονα μια σε βάθος 

συνειδητοποίηση της ιστορικοκοινωνικής πραγματικότητας που διαμορφώνει τις ζωές τους και της 

δυνατότητάς τους να μεταβάλουν αυτή την πραγματικότητα» (Φρέιρε, 1977). H παιδαγωγική, με 

αυτή την έννοια, συνδέει τη μάθηση με την κοινωνική αλλαγή. Είναι ένα σχέδιο δράσης και μια 

πρόκληση που καλεί τους μαθητές/ τις μαθήτριες να συσχετιστούν κριτικά με τον κόσμο, 

προκειμένου να επενεργήσουν σε αυτόν, να τον μετασχηματίσουν. To άτομο, ως δρων κοινωνικό 

υποκείμενο, δημιουργεί και συγχρόνως δημιουργείται από το κοινωνικό πλαίσιο, του οποίου 

αποτελεί μέρος (Γούναρη& Γρόλλιος, 2010). Η αδιάσπαστη αυτή αλληλοσύνδεση  συμβάλλει, ώστε 

η αναφορά στο ένα να οδηγεί κατ’ επέκταση στο άλλο, το άτομο ενώ μετασχηματίζει, συγχρόνως 

μετασχηματίζεται. Η θεωρία των κριτικών παιδαγωγών είναι κυρίως διαλεκτική, δηλαδή 

αναγνωρίζουν ότι τα προβλήματα της κοινωνίας είναι κάτι περισσότερο από μεμονωμένα 

γεγονότα και ότι αποτελούν έκφραση της διάδρασης μεταξύ ατόμου και κοινωνίας. Η διαλεκτική 

θεωρία προσπαθεί να φέρει στη επιφάνεια αφηγήσεις, σηματοδοτήσεις, συμβολισμούς, σχέσεις 

και παραδεδεγμένα νοήματα και φαινόμενα, όπως όλα αυτά διαμορφώθηκαν διαχρονικά, 

ιστορικά (Κρίβας, 2002).  

 Από την πλευρά του το Κοινωνικό Θέατρο, διαμορφώνει έναν ανοιχτό χωροχρόνο συνδιαλλαγής 

και αλληλόδρασης, διαλόγου και αναστοχασμού. Πρόκειται για μία διαδικασία κατά τη ν οποία ο/η 

μαθητής/τρια επεξεργάζεται τις εμπειρίες του/της, αναστοχάζεται, δημιουργεί συνδέσεις και τις 

νοηματοδοτεί, προκειμένου να παρέμβει σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (Boon& Plastow, 2004. 

Haedicke & Nellhaus, 2004). Σε αυτό το σημείο το Θέατρο συνομιλεί με την Κριτική Παιδαγωγική, 

καθώς μέσω των μεθόδων του Κοινωνικού Θεάτρου παρέχεται η δυνατότητα των συλλογικών 

αφηγήσεων του υπάρχοντος κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού ιστού και της ανα-παράστασης 
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τους από τους ίδιους/τις ίδιες τους/τις μαθητές/τριες. Διαμορφώνεται ένας «χρονοτόπος» 

διαλογικότητας, ώστε οι μαθητές/ μαθήτριες να διερευνήσουν ατομικά και συλλογικά κοινωνικά 

ζητήματα μέσω του λόγου και του σώματος, να αναστοχαστούν για τους εαυτούς τους και να 

διασταυρώθούν με τον άλλο, να αυτό- και ετερο-προσδιοριστούν (Holquist, 2014). Παρέχεται ένα 

ασφαλές αισθητικό χρονικό και τοπικό πλαίσιο που οι μαθητές/τριες δοκιμάζουν συμπεριφορές, 

νέες πρακτικές και στρατηγικές και αποκτούν τα νοητικά και τα ψυχοσυναισθηματικά εφόδια για 

να αντιμετωπίζουν κριτικά την κοινωνική πραγματικότητα (Hancock, 2006).  

Με ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές οι μαθητές/ μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

διαφορετικές εκδοχές της ίδιας πραγματικότητας, να μάθουν μέσα από το παράδειγμα των άλλων, 

να κατανοήσουν την ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών δράσης και τελικά την πολυπλοκότητα των 

κοινωνικών σχέσεων (Cohen-Cruz, 1998). Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην κατανόηση των λόγων 

και των πρακτικών που τις καθορίζουν (Bourdieu, 2006). Έτσι ανακαλύπτουν διαφορετικές και 

ποικίλες επιλογές, αποδέχονται ή όχι, δημιουργούν τις συνθήκες, δίνοντας νόημα και όραμα. Το 

θέατρο εν-σωματώνει όλες τις «χαμένες» φωνές των μαθητών/ τριών και τις συνυπολογίζει 

(Μποέμη, 2012) 

 

2.2. Τεχνικές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου στο σχολείο 

 Η μέθοδος του Κοινωνικού Θεάτρου που εφαρμόστηκε ήταν το Θέατρο του Καταπιεσμένου (ΘτΚ) 

του Augusto Boal (Boal,1995,1998,2002). Βασική αρχή της μεθόδου είναι ότι το θέατρο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για αναστοχασμό και αλλαγή ατομική και συλλογική. Το ΘτΚ 

προσφέρει βιωματική, κριτική και δημιουργική μάθηση, επιδιώκοντας οι μαθητές/ μαθήτριες: α) 

να εκφράζονται και να μαθαίνουν μέσα από το θέατρο, β) να αποκτήσουν τη συνείδηση ότι το 

θέατρο είναι ένα μέσο για να επιλύουν κοινωνικές καταστάσεις που οδηγούν σε αδικία και 

καταπίεση τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, γ) να καταστήσουν το θέατρο ως 

εργαλείο για διάλογο και αναστοχασμό προκείμενου να υπάρξει μετασχηματισμός. Εμπνευστής 

του ΘτΚ είναι ο Augusto Boal, που βασίστηκε στην Παιδαγωγική του Καταπιεσμένου του Paulo 

Freire. Οι εξερευνήσεις των Freire και Boal στηρίζονται στην παιδαγωγική γνώση ότι ο διάλογος 

είναι το κοινό και υγιές δυναμικό όλων των ανθρώπων και ότι όλοι είναι ικανοί για διάλογο 

(Freire,&Shor, 2011). Στόχος είναι οι μαθητές/μαθήτριες μέσω του διαλόγου να αναστοχαστούν 

για τους εαυτούς τους και να προβάρουν συμπεριφορές και πρακτικές, που ενδεχομένως θα 

μεταφέρουν στην πραγματικότητά τους. Πρόκειται για μία «γλώσσα» που μπορούν να την μάθουν 

όλοι/ όλες, ανεξαρτήτως φύλου, οικονομικού, σωματικού, πνευματικού κεφαλαίου, θρησκείας, 

φυλής, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού (Haedicke & Nellhaus, 2004). Η οποιαδήποτε 

θεατρική παράσταση/ δράση προκύπτει ως ατομική και συλλογική ανάγκη των μαθητών/τριών και 

δεν επιβάλλεται. 

Το ΘτΚ είναι μία μέθοδος που περιλαμβάνει διάφορες παραστατικές και μη τεχνικές: Θέατρο 

Φόρουμ, Θέατρο Εικόνων, Αόρατο Θέατρο, Το Ουράνιο Τόξο της Επιθυμίας, Θέατρο Εφημερίδα, 

Νομοθετικό Θέατρο, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο παρακάτω σκίτσο, εμπνευσμένο 

από τον Augusto Boal. 
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Οι τεχνικές του ΘτΚ που κυρίως εφαρμόζονται στο σχολείο είναι (Μποέμη, 2015):  

Το Θέατρο Εικόνων χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα για την αναπαράσταση σκέψεων, ιδεών, 

συναισθημάτων, συμπεριφορών προκειμένου να διερευνηθεί η εσωτερική ή εξωτερική καταπίεση 

των ατόμων. Η τεχνική αυτή δίνει την ευκαιρία σε αυτούς που δημιουργούν την εικόνα να 

εστιάσουν στο σημαντικό, για να αποδώσουν σε μια εικόνα την κυρίαρχη καταπίεση. 

Επικεντρώνεται στις σχέσεις εξουσίας, καθώς και στον τρόπο που αυτές μετασχηματίζονται σε 

θέσεις του σώματος σε ένα συγκεκριμένο χώρο, «…το Θέατρο Εικόνων βασίζεται στον πολλαπλό 

καθρέφτη από τα βλέμματα των άλλων, ένας αριθμός ανθρώπων κοιτούν την ίδια εικόνα, και 

καταθέτουν τα αισθήματα τους. Αυτή η πολλαπλή αντανάκλαση θα αποκαλύψει στο άτομο που 

έφτιαξε την εικόνα τις κρυμμένες πτυχές. Εξαρτάται από τον δημιουργό της εικόνας να καταλάβει 

και να νιώσει ότι θέλει και ότι είναι ικανός να πάρει από αυτή τη διαδικασία». Οι τρόποι με τους 

οποίους «παρουσιάζονται» τα σώματα δεν είναι ούτε αυθαίρετοι ούτε βιολογικά καθορισμένοι, 

αλλά είναι πολιτισμικά κατασκευασμένοι (Csordas, 1993). 
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Το Θέατρο Εφημερίδα δραματοποιεί τις επίκαιρες ειδήσεις, προερχόμενες από όλα τα ΜΜΕ. 

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές, που λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό: Απλή 

ανάγνωση, Διασταυρωμένη Ανάγνωση, Ρυθμική Ανάγνωση, Παράλληλη Δράση, Κείμενο εκτός 

Συγκειμένου. Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να αναζητούν  υλικό από διαφορετικές πηγές.  

Το Θέατρο Φόρουμ που βασίζεται σε μια σύντομη αυτοσχέδια θεατρική σκηνή, που συνδέεται με 

ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα και παριστάνει μια άλυτη σύγκρουση,  μία αδικία, που κατά 

συνέπεια έχει άσχημο τέλος. Οι μαθητές/τριες θεατές, όμως, έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν 

για να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας, ανατρέποντας την καταπιεστική πραγματικότητα που 

παρουσιάζεται. Ο θεατής γίνεται ενεργός θεατής, spect-actor (πρόκειται για νεολογισμό του Boal 

από τη λέξη spectator), συμμετέχει με τις προτάσεις του/της στην άρση της καταπίεσης, είτε αυτή 

είναι προσωπική είτε είναι κοινωνική, αντικαθιστώντας τον/την καταπιεσμένο/η. Ουσιώδες 

στοιχείο αποτελεί ο διαλεκτικός χαρακτήρας της παράστασης, με έναν τρόπο που θυμίζει τη 

σωκρατική-μαιευτική μέθοδο. Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους θεατές και στους ηθοποιούς, 

κομβικός είναι ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού που λειτουργεί ως εμψυχωτής/εμψυχώτρια, 

θέτοντας ερωτήσεις και προβληματισμούς, δημιουργώντας ένα πεδίο διαρκούς στοχασμού και 

αναστοχασμού.   

Το Θέατρο Φόρουμ αντιτίθεται στο διδακτισμό και τον δασκαλοκεντρισμό, προκαλεί διάλογο και 

αντιπαραθέσεις σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Οι συμμετέχοντες/ουσες μέσα από 

τους ρόλους τους καλούνται να ενεργοποιήσουν τη φαντασία αλλά και την κρίση τους, να πάρουν 

αποφάσεις και να οδηγηθούν σε λύσεις, να ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές και 

στρατηγικές στην καθημερινότητά τους. Στη φάση των αντικαταστάσεων προχωρούν σε αλλαγή 

στάσεων και συμπεριφορών. Δεν αποσκοπείτε να δοθεί μια και μοναδική τελεσίδικη λύση, όσο 

στο να αναδειχθούν οι πολλές πλευρές με τις οποίες μπορεί να προσεγγιστεί ένα κοινωνικό 

ζήτημα, να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές απόψεις, πώς να συζητάνε και να 

επικοινωνούν. Οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του Θεάτρου Φόρουμ αναστοχάζονται αυτό 

που βίωσαν εντός ή εκτός χαρακτήρα, αποκτούν στάση ανάλυσης,  εμβάθυνσης και κατανόησης 

του εαυτού τους και των άλλων. Οδηγούνται στην αυτοσυνείδηση, που τους βοηθάει να 

εξελιχθούν ως άτομα και ως πολίτες.  

Η καταπίεση στο ΘτΚ ορίζεται ως μία σχέση που βασίζεται: α) στο μονόλογο, παρά στο διάλογο, 

β) στη διατήρηση της εξουσίας από την πλευρά του καταπιεστή, γ) στην απαγόρευση του 

καταπιεσμένου/ της καταπιεσμένης να ασκήσει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, δ) στην 

αναγνώριση της ανάγκης και της επιθυμίας του καταπιεσμένου/ της καταπιεσμένης ότι αδικείται 

και καταπιέζεται, ε) στην επικράτηση της αδικίας και της καταπίεσης (Μποέμη, 2015).  

Θέατρο μπορούν να κάνουν όλες κι όλοι, γιατί είναι ένας τρόπος έκφρασης έμφυτης στον 

άνθρωπο. Είναι αρκετό το να είσαι ανθρώπινη ύπαρξη. Το ΘτΚ χρησιμοποιεί την εγγενή ανθρώπινη 

θεατρικότητα (Turner, 1986. Schechner,2003. Goffman, 2006). Η θεατρικότητα νοείται τόσο κατά 

τη διάρκεια μίας θεατρικής παράστασης όσο και ως  εκ-δήλωση, επιτέλεση μιας ατομικής ή 

συλλογικής δράσης, συνειδητά παρουσιαζόμενης. Η δράση αποκτά διττό νόημα:  κάποιος  δρα με 

την θεατρική έννοια αλλά επίσης και με την έννοια της ανάληψης δράσης στην πραγματικότητα 

(Boal, 2002). 
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2.3. Εφαρμογές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου 

 Η μέθοδος του Θεάτρου του Καταπιεσμένου εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της 

ερευνητικής εργασίας-project, στην Α’ και την Β’ Λυκείου που μου είχε ανατεθεί ως εκπαιδευτικός 

Θεατρικής Αγωγής. Οι Ερευνητικές Εργασίες-project εντάσσονται οργανικά στην όλη φιλοσοφία 

του Νέου Σχολείου, η οποία αντιλαμβάνεται τους/τις μαθητές/τριες ως «μικρούς διανοούμενους», 

«επιστήμονες» και «ερευνητές», που συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και 

επιλογών και προσεγγίζουν βιωματικά και με διαφορετικούς τρόπους τη νέα σχολική γνώση μέσα 

από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και διερευνήσεις (ΥΠΔΜΘ 2010: 10-11, 

23-25, ΥΠΔΜΘ 2011: 13). Το μάθημα ερευνητική εργασία – project καταργήθηκε από τη σχολική 

χρονιά 2020-21.  

 Πριν το πέρασμα στην ενήλικη ζωή, οι έφηβοι/ες μαθητές/τριες, είναι σημαντικό να 

εκπαιδεύονται με τις γνώσεις και τις στάσεις, τις διαθέσεις, τις συνήθειες και τις ικανότητες μιας 

κριτικής ανάλυσης της ιδιότητας του πολίτη. Μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, αφηγήσεις και 

μαρτυρίες, ημιδομημένες και αδόμητες συνεντεύξεις, παράγεται και συντίθεται ένα υλικό που στη 

συνέχεια αποτελεί το «κείμενο», με βάση το οποίο θα διαμορφωθούν χαρακτήρες και σκηνές. Το 

«κείμενο» μπορεί να αποτελείται από αυτοσχεδιασμούς, αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων, 

ποιήματα, από ήχους, φωνές, τραγούδια, φωτογραφίες και πίνακες. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται 

σε ομάδες που εργάζονται με διαφορετικούς σκηνές ή ακόμη και με τις ίδιες σκηνές, φωτίζοντας 

διαφορετικά τους χαρακτήρες και χρησιμοποιώντας διαφορετικές θεατρικές τεχνικές. Ορισμένες 

θεατρικές τεχικές που υλοποιηθήκαν είναι οι εξής: α) παιχνίδια χαρακτήρων: ταύτιση, 

αναγνώριση, αντιστροφή, εσωτερικός μονόλογος, β) αντιπαραθέσεις, γ) κοινωνικές μάσκες, 

παιχνίδια status, τελετουργίες, δ) καθρέφτες, ε) ασκήσεις απομηχανοποίησης του σώματος 

(Nicholson, 2005. Prentki&Preston, 2009). 

 Η τάξη μετατρέπεται σε ένα εργαστήριο, που κάθε μαθητής/τρια ανακαλύπτει τον εαυτό του/της 

και τις πιθανές προεκτάσεις του. Η ιστορία, η σειρά των σκηνών, η αισθητική/καλλιτεχνική 

προσέγγιση του «κειμένου» τίθεται σε συνεχή  διαπραγμάτευση και αναδιαπραγμάτευση, μέχρι 

να υπάρξει κοινή συμφωνία από όλο το τμήμα. Πρόκειται για μία δημοκρατική διαδικασία. Οι 

μαθητές/τριες βγαίνουν πιο πλούσιοι/ες σε εμπειρίες, καθώς επικοινωνήθηκαν κι ανταλλάχθηκαν 

συνήθειες και σκέψεις, αντιλήψεις και πρακτικές, που μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

και της προσωπικότητας τους, ενδεχομένως να εφαρμόσουν στην πραγματικότητα τους. Πρόκειται 

για μία πρόβα ζωής (Hancock, 2006. Osterlind, 2008). 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής θεατρικές δράσεις και παρεμβάσεις με τη χρήση των τεχνικών του 

ΘτΚ που έχω υλοποιήσει ως εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής: 1. Η δημιουργία ενεργών πολιτών 

(ενεργός πολιτειότητα) στο σχολείο: ρατσισμός, σεξισμός, LGBTQ κοινότητες, αντισημιτισμός, 

ρατσισμός και μουσική, ναζισμός. 2. Τα δικαιώματα των παιδιών μέσα από προσωπικές 

αφηγήσεις. 3. Σχέσεις εφήβων: ψυχαγωγία, προσωπικές σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις, γονείς, 

δραστηριότητες. 4. Video games και εφηβεία: οικονομικός/ κοινωνικός/ συναισθηματικός/ 

έμφυλος άξονας. 5. Αγωγή σταδιοδρομίας: το επάγγελμα που επιλέγω;. 6. Οι εξαρτήσεις στην 

εφηβεία: διαδίκτυο και ναρκωτικά. 7. Κορίτσια και Αγόρια: το κοινωνικό φύλο.  
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Αναλόγως του κοινωνικού θέματος, που έχει επιλεγεί από τους/τις μαθητές/τριες, παράλληλα 

συντονίζονται και οργανώνονται δράσεις, θεατρικές και μη. Την Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 

Μαρτίου, παρουσιάστηκε στα υπόλοιπα τμήματα θεατρικό δρώμενο για τις έμφυλες σχέσεις όπου 

είχε τη δυνατότητα να παρέμβει ο θεατής-μαθητής/μαθήτρια και να παίξει τις δικές του προτάσεις 

επί των στερεοτύπων των φύλων στην ελληνική οικογένεια. Παράλληλα συγκεντρώθηκαν είδη 

πρώτης ανάγκης για τις γυναίκες κρατούμενες μωρομάνες στον Ελαιώνα της Θήβας, σε 

συνεργασία με την ομάδα Xeblogarisma.  Επίσης, στην τελική παρουσίαση του project «Τα 

δικαιώματα των παιδιών μέσα από προσωπικές αφηγήσεις», είχαν προσκληθεί ενεργά μέλη από 

τη Διεθνή Αμνηστία και από την Colour Youth, με συζήτηση κι εργαστήριο, και συγχρόνως 

ενημερώθηκαν οι μαθητές/τριες για τους συγκεκριμένους φορείς.   

Αποκαλύφθηκαν αόρατες πλευρές της κοινωνικής πραγματικότητας των μαθητών/τριών που 

συνδέονται με την οικογένεια, το φύλο, το ευρύτερο πολιτισμικό κεφάλαιο, όπως και συμβολικά 

χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς – συναισθήματα, ενσώματες διαθέσεις και 

προδιαθέσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις, τελετουργικά (Schechner, 2003. Turner, 1986). Οι 

μαθήτριες και οι μαθητές μέσω του ΘτΚ: α) ανίχνευσαν αβίαστα σκέψεις και συναισθήματα, β) 

κατανόησαν πολλαπλές όψεις μιας κατάστασης, γ) βίωσαν την αμεσότητα και την αλήθεια της 

γλώσσας του σώματος, δ) εκφράστηκαν για τις σχέσεις τους με τους άλλους και τον εαυτό τους, ε) 

εισήλθαν στη διαδικασία της συλλογικής μάθησης και της αξιοποίησης των πηγών πληροφόρησης, 

στ) αξιοποίησαν τα βιωμάτα τους.  

Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας-project έδωσε το πλαίσιο εφαρμογής του Κοινωνικού 

Θεάτρου κι ανέδειξε τον πλουραλισμό της θεατρικής  τέχνης στην εκπαίδευση. Το Θέατρο στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υφίσταται κυρίως με τη μορφή επετειακών και εορταστικών 

θεατρικών παραστάσεων, αποσπασματικών και μεμονομένων επιλογών και δεν έχει δοθεί η 

δυνατότητα να αναδυθούν  άλλες εφαρμογές του στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ο/Η εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής ως εμψυχωτής/τρια του Κοινωνικού Θεάτρου:  

• αλληλεπιδρά και δείχνει αλληλεγγύη με μαθητές/ μαθήτριες από διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο  

• χρησιμοποιεί στρατηγικές προκειμένου να κατανοήσουν τις ικανότητές τους και να 

βασιστούν στις δικές τους δυνάμεις 

• λαμβάνει υπόψη το ιστορικό πλαίσιο, τις πρακτικές και συμβολικές δομές  του εξωτερικού 

(φυσικού, κοινωνικού, πολιτικού) περιβάλλοντος 

• πραγματοποιεί τη διαδικασία μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού, εμπιστοσύνης, 

ενσυναίσθησης και ενεργητικής ακρόασης  

• δίνει έμφαση στο διάλογο 

• παρέχει τα μέσα ώστε να εκφραστούν ως ατομικές και συλλογικές προσωπικότητες  

• ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη 

 Ακολουθώντας την Παιδαγωγική και τη Διδακτική του Θεάτρου, το κάθε μάθημα είχε σκοπό, 

στόχους, μεθοδολογία, οργάνωση, ανατροφοδότηση κι αναστοχασμό μέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, επιθυμώντας να διατηρηθεί με συνέπεια και ροή το περιεχόμενο του μαθήματος. 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδυαστικά διεξάγονταν ομαδοσυνεργατικά, διερευνητικά, 

θεατροκεντρικά, διαλογικά. 

 

3. Συμπεράσματα 

Ο  Boal δημιούργησε το ΘτΚ με φαντασία, διαύγεια, όραμα και εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. «Αν 

είσαι παρατηρητής του εαυτού σου εδώ και τώρα, στο παρόν, μπορείς να αναλύσεις το παρελθόν 

σου προκειμένου να επινοήσεις το μέλλον σου. Αυτό είναι το ΘτΚ: σήμερα, εδώ, στο παρόν, 

προσπαθείς να αναλύσεις το παρελθόν, τι έκανες, ποιους δρόμους έχεις πάρει, ποιους στόχους 

έχεις επιτύχει και προς τα πού θέλεις να βαδίσεις στο μέλλον. Έτσι το ΘτΚ είναι μια αντανάκλαση 

του παρελθόντος μέσα στο παρόν για το μέλλον» (Boal, 1998). Το ΘτΚ ενισχύει την ιδιότητα του 

πολίτη με το να επιζητά αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, αλλαγή του κοινωνικο - πολιτικού 

γίγνεσθαι. Το να εμπνευστούν οι μαθητές/τριες να ενεργήσουν ως πολίτες μέσω  του θεάτρου, 

δίνει τη δυνατότητα να σταθούν κριτικά απέναντι στον κόσμο που ζούν, να ανακαλύψουν τι 

επηρεάζει και τι καθορίζει και τι διαμορφώνει τις σκέψεις, τα συναισθήματα,  τις δράσεις 

(Brookfield, 2005).  

Για να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων του Κοινωνικού Θεάτρου στην εκπαιδευτική 

διαδιακασία, το μάθημα του Θεάτρου θα πρέπει να υπάρχει ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο 

από τους/ τις εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής. Ανοίγεται ένα πεδίο που το 

Θέατρο θα λειτουργεί προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις μέσα στην εκπαίδευση, διαχρονικά και 

συγχρονικά, θεωρητικά και εφαρμοσμένα, διαθεματικά, διεπιστημονικά και δια-καλλιτεχνικά. Αν 

κατοχυρωθεί θεσμικά το Θέατρο σε αυτές του τις διαστάσεις, το σχολείο θα αποτελεί έναν τόπο 

δημιουργικότητας, ομαδικότητας και συνεργασίας, κριτικής θεώρησης και δράσης. Θα αποτελεί 

έναν τόπο παίδευσης και εκ-παίδευσης στη δημοκρατία. Η Χάνα Άρεντ (1986) αναφέρει ότι «Το 

θέατρο είναι η καθαυτό πολιτική τέχνη∙ μόνο με το θέατρο προάγεται σε τέχνη η πολιτική σφαίρα 

του ανθρώπινου βίου. Με την ίδια έννοια το θέατρο αποτελεί τη μόνη τέχνη, και αποκλειστικό του 

θέμα είναι ο άνθρωπος στις σχέσεις του με τους άλλους» . Το θέατρο, όποιο επίθετο κι αν 

προστεθεί, είναι συνδεδεμένο με τα αιώνια ερωτήματα: ποιος είμαι, πού βρίσκομαι, τι θέλω, τι 

κάνω. 
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Περίληψη  

Η δημοκρατία στη σχολική κοινότητα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη συμμετοχή των 

μαθητών/τριών στο σχολικό γίγνεσθαι ως ενεργών μελών τόσο σε αποφάσεις όσο και λειτουργίες 

της σχολικής τους τάξης. Όπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία, το σχολείο αποτελεί έναν 

δημόσιο χώρο άσκησης και εμπειρικής εφαρμογής δημοκρατικών πρακτικών που εξοικειώνουν 

τους μαθητές/τριες  με την έννοια της πολιτικής συνύπαρξης, καλλιεργώντας τους έτσι τη 

δεξιότητα της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική ομάδα της σχολικής τους τάξης.   

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται ο τρόπος εξοικείωσης παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης 

με την έννοια της πολιτειότητας μέσα από δραστηριότητες ενίσχυσης της συμμετοχικότητάς τους 

στο ευρύτερο τοπικό και κοινωνικό περιβάλλον. Διερευνάται αν η χρήση των νέων ψηφιακών 

μέσων και της τεχνολογίας αποτέλεσε ένα αποτελεσματικό εργαλείο ενεργοποίησης και 

συμμετοχής για τα παιδιά του νηπιαγωγείου, συντελώντας ως μέσο στην καθιέρωση μίας μορφής 

πολιτικού διαλόγου συμμετοχής ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική κοινότητα.  

 

Λέξεις κλειδιά: πολιτειότητα, συμμετοχή, νέες τεχνολογίες, νηπιαγωγείο 

1. Εισαγωγή 

Στην εποχή μας διατυπώνονται συχνά προβληματισμοί σχετικά με την ερμηνεία της ιδιότητας του 

πολίτη, τον όρο της πολιτειότητας, τη συσχέτισή του με τον ενεργό πολίτη με δημοκρατικές αρχές 

και πεποιθήσεις και, βέβαια, τον ρόλο που διαδραματίζει η σχολική εκπαίδευση σε αυτήν την 

κρίση αξιών.  

Η εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία χρόνια παρατηρεί με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον 

δραστηριότητες που εμπλέκουν μαθητές/-τριες κάθε ηλικίας στο γίγνεσθαι της σχολικής τους 

ζωής, σε αποφάσεις δηλαδή που αφορούν στο κοινό καλό ή στον φυσικό τους χώρο. Μαθητές και 

μαθήτριες σε παγκόσμιο επίπεδο μετατρέπονται σε κοινωνούς των μεγάλων προβλημάτων που 

απασχολούν την ανθρωπότητα και μέσα από τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων τοποθετούνται,  

mailto:anakou@media.uoa.gr
mailto:gouscos@media.uoa.gr
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προβληματίζονται και λαμβάνουν ενεργά μέρος σε συζητήσεις και δράσεις επίλυσης των 

προβλημάτων αυτών.  Η σχέση των νέων και των παιδιών με τα νέα μέσα είναι δυναμική. Οι νέοι 

και τα παιδιά αγαπούν τον συνδυασμό της εικόνας και του ήχου, καθώς και το γεγονός της 

αλληλεπίδρασης και της διάδρασης που προσφέρεται πλέον στο διαδίκτυο, βιώνοντας πλή ρως την 

επικοινωνιακή διάσταση αυτών των μέσων παρατηρώντας γονείς και αδέρφια ακόμα και πριν 

αποκτήσουν οι ίδιοι λόγω ηλικίας λογαριασμούς σε αυτά. Διαμορφώνεται έτσι μία 

πραγματικότητα όπου τα μέσα αυτά αποτελούν ένα τρόπο επαφής και επικοινωνίας με το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, παρέχοντας δικτύωση με μαθητές και μαθήτριες από όλες τις 

περιοχές δημιουργώντας μία ευρύτερη μαθητική κοινότητα.  

Αυτή η νέα διάσταση στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται 

ως ένα εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία συμβάλλοντας στην 

προσέγγιση αφηρημένων εννοιών όπως η ατομική και η κοινωνική ευθύνη, μέσα από 

δραστηριότητες που δημιουργούν ένα πολυτροπικό και ελκυστικό περιβάλλονν για τους μικρούς 

μαθητές, αποτελεί ζητούμενο στην εποχή μας. Πιο συγκεκριμένα, οι δημοκρατικές έννοιες αλλά 

και η έννοια του πολίτη ενσωματώνονται, εκτός από το αναλυτικό πρόγραμμα, σε δραστηριότητες 

που αφορούν όχι μόνο στον σχολικό χώρο, αλλά σε ένα ευρύτερο περιβάλλον δράσης, ενώ 

παράλληλα αποφεύγεται ο κλασικός διδακτισμός και υιοθετείται η βιωματική και παιγνιώδης 

μάθηση μέσα από παιχνίδια ρόλων, αλλά και δραστηριότητες συμμετοχικής λήψης αποφάσεων 

σε σχέση για παράδειγμα με την παροχή άδειας χρήσης του σχολικού χώρου για την 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων από τον σύλλογο γονέων.  

Το νηπιαγωγείο αποτελεί την πρώτη σχολική υποχρεωτική βαθμίδα φοίτησης στην Ελλάδα, με 

βασικό στόχο, όπως ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμά του, τη σωματική, νοητική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από τους ευρύτερους στόχους της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ, 2003).  

Έτσι, η έννοια της δημοκρατίας στο νηπιαγωγείο προσεγγίζεται από δύο βασικούς άξονες, πάντα 

μέσα από δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα του παιδιού  αυτής της ηλικίας 

και κυρίως μέσα από δραστηριότητες που το αφορούν.  

Αρχικά, τα παιδιά εξοικειώνονται με τη συνταγματική της διάσταση μέσα από σχέδια εργασίας 

που σχετίζονται με τις εκλογές, το πολίτευμα, τους νόμους και κανόνες, ώστε να προσφερθούν 

εισαγωγικές και θεωρητικές γνώσεις στα παιδιά. Οι γιορτές και οι εθνικοί επέτειοι που 

γιορτάζονται στο σχολείο αποτελούν βασικές θεματικές ενότητες που παρέχουν μία πληθώρα 

ευκαιριών για την κάλυψη της θεματικής αυτής.  

Σε δεύτερο επίπεδο, η δημοκρατία προσεγγίζεται από τη συμμετοχική της διάσταση, που 

αναφέρεται κυρίως στην ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης μέσα από βιωματικές δράσεις 

και ρεαλιστικές προβληματικές καταστάσεις, που θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για 

την καλλιέργεια των δημοκρατικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, έτσι ώστε να οδηγηθούν σε 

αυτό που ο Bobbio (1995) χαρακτήρισε ως «ουσιώδη» συμμετοχή των πολιτών. Αυτή η 

παράμετρος της ενεργής συμμετοχής είναι αυτή στην οποία πρέπει να δοθεί έμφαση, έτσι ώστε 

να αποφευχθεί αυτό που τονίζει η Turnšek (2009) ως πρόβλημα τόσο στην προσχολική εκπαίδευση 
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όσο και σε άλλες βαθμίδες, ώστε η συμμετοχή να μη περιορίζεται σε απλές δραστηριότητες λήψης 

αποφάσεων αλλά να αποτελεί μία ουσιώδη διαδικασία συμμετοχής σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας. 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο τρόπος εμψύχωσης των μαθητών/τριών του 

Νηπιαγωγείου Ροδόπολης αλλά και των γονέων τους, ώστε να λειτουργήσουν με όρους πολιτικούς 

μέσα στη «μικρή δημοκρατία» της τάξης, όπως πολύ εύστοχα χαρακτηρίζει ο Οικονομίδης (2009) 

τη βιωματική εξοικείωση με τη δημοκρατία στο σχολικό χώρο, με εργαλείο τις υπηρεσίες των νέων 

ψηφιακών μέσων.  

2. Κυρίως μέρος 

Οι δράσεις που αναφέρονται σε αυτή την εισήγηση έχουν υλοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο 

Ροδόπολης τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 με συνεργασία των δύο πρωινών τμημάτων 

και των εκπαιδευτικών. Το νηπιαγωγείο της Ροδόπολης βρίσκεται  στη βορειανατολική Αττική, σε 

δικό του κτίριο και χώρο που είναι μη αστικός, δηλαδή έχει πράσινο, έντονες σχέσεις της 

κοινότητας και αμεσότητα επικοινωνίας με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ροδόπολη 

χαρακτηρίζεται ως μία ημι-αστική περιοχή του δήμου Διονύσου και αποτελείται από δύο πρωινά 

υποχρεωτικά τμήματα και ένα προαιρετικό ολοήμερο τμήμα.  Το Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Αττικής 

λειτουργεί ως ένα δημοκρατικό σχολείο, έχοντας παγιώσει από το 2015 έως και το φετινό σχολικό 

έτος θεσμούς όπως το μαθητικό συμβούλιο, το σχολικό συμβούλιο, το συμβούλιο της κοινότητας, 

τις συνεργατικές ψηφοφορίες και τις διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία. Στο σημείο αυτό είναι 

βασικό να αναφερθεί πως και οι τρεις οργανικοί νηπιαγωγοί που εργάζονταν στο νηπιαγωγείο τα 

συγκεκριμένα σχολικά έτη έχουν παρακολουθήσει και επιμορφωθεί στη θεσμική παιδαγωγική 

από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και την παιδαγωγική ομάδα Σκασιαρχείο, οπότε 

η δημιουργία ενός κλίματος αποδοχής και ενίσχυσης της συμμετοχής των παιδιών σε ζητήματα 

που τα αφορούν ήρθε ως μία φυσική συνέπεια.  

Στην παρούσα έρευνα μελετάται αν σε συνδυασμό με τις τεχνικές αυτές, που αναφέρθηκαν 

παραπάνω και σαφέστατα είναι τα θεμέλια για τη λειτουργία μιας δημοκρατικής τάξης, η χρήση 

της επικοινωνιακής διάστασης των ψηφιακών μέσων μπορεί να επιφέρει ακόμα θετικότερα 

αποτελέσματα στην κατανόηση της σημασίας της ενεργής συμμετοχής και στην ανάληψη δράσης 

από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.  

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη μελέτη και παρατήρηση του συγκεκριμένου ερωτήματος σαφέστατα επιλέχθηκε μία έρευνα 

δράσης, τα μεθοδολογικά εργαλεία της οποίας εξυπηρετούν άριστα τους εκπαιδευτικούς της 

στόχους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η έρευνα δράσης αποτελεί μία παρέμβαση 

μικρής κλίμακας στη λειτουργία του σχολείου και μια διαδικασία δοκιμής και εξέταση των 

αποτελεσμάτων αυτής της παρέμβασης.  

Είναι επομένως μία έρευνα με συμμετοχικό, διαλεκτικό και ισότιμα συνεργατικό χαρακτήρα ως 

προς τα εμπλεκόμενα μέλη (εκπαιδευτικοί, μαθητές, φορείς, γονείς κ.λπ.). με σαφή 

προσανατολισμό προς τον εκδημοκρατισμό του σχολείου μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών 
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όλων των μελών.  Βασικό ερώτημα της συγκεκριμένης έρευνας δράσης είναι κατά πόσο η χρήση 

των ψηφιακών μέσων, και ειδικότερα του ιστολογίου, του διαδικτυακού καναλιού και των 

συμμετοχικών φορμών ψηφοφορίας, μπορούν να συντελέσουν στο να κατανοήσουν με 

σαφέστερο τρόπο οι μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου την έννοια της δραστηριοποίησης τους στο 

κοινοτικό γίγνεσθαι, καθώς και το αντίκτυπο της δραστηριοποίησης και της συμμετοχικής τους 

δράσης στο σχολικό χώρο.  

Ως εργαλεία καταγραφής και παρατήρησης, εκτός από το καθιερωμένο ημερολόγιο της 

ερευνήτριας που ήταν και η εκπαιδευτικός του τμήματος, χρησιμοποιήθηκαν τα πεπραγμένα των 

παιδιών κατά τη διάρκεια εφαρμογής, τα πρακτικά των σχολικών συμβουλίων, καθώς και οι 

καταγραφές των συναδέρφων εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίησης της δράσης αυτής. Θα 

λέγαμε, λοιπόν, πως χρησιμοποιήθηκαν τα βασικά εργαλεία καταγραφής, όπως οι ηχογραφήσεις 

κατά την εργασία των μαθητών/τριών, οπτικοακουστικό υλικό και φωτογραφίες καθώς και γραπτά 

τεκμήρια, όπως οι σχολικές δημιουργίες των μαθητών/τριών και οι κατασκευές που μπορεί να 

σχετίζονται με τη δράση αυτή. Για όλες αυτές τις ενέργειες οι γονείς των μαθητών/τριών ήταν 

ενήμεροι με γραπτή υπεύθυνη δήλωση και σύμφωνοι για τις καταγραφές αυτές για τις ανάγκες 

της ερευνητικής διαδικασίας. 

  

 

Εικόνα 1: Πρακτικά συμβουλίου τάξης  

 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στο νηπιαγωγείο Ροδόπολης, μέθοδοι, εργαλεία αλλά και δράσεις με στόχο την καθιέρωση της 

δημοκρατικής λειτουργίας της τάξης επαναλαμβάνονταν κάθε σχολική χρονιά με στόχο να 

δημιουργηθεί μία ρουτίνα «συμμετοχής» και δράσης μέσα στη σχολική κοινότητα ως  κάτι 

αναμενόμενο και φυσικό, που στην αρχή του σχολικού έτους καλλιεργείται με δραστηριότητες 

εμψύχωσης και ενδυνάμωσης της ομάδας με παιχνίδια ρόλων, ενώ σταδιακά εγκαθιδρύεται στη 
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φιλοσοφία του σχολείου μέσα από κοινές δράσεις για επίλυση προβλημάτων της σχολικής τάξης 

και του σχολείου.  

Αυτό που μελετάται στην παρούσα έρευνα είναι η συμβολή της τεχνολογίας και των ψηφιακών 

μέσων σε αυτό το εγχείρημα. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η αναφορά σε δράσεις που 

σχεδιάστηκαν με γνώμονα τον επικοινωνιακό χαρακτήρα των νέων μέσων αλλά και τη δυνατότητα 

οπτικοποίησης των λόγων και σκέψεων των παιδιών, κάτι που στην προσχολική αγωγή αποτελεί 

μία μορφή γραπτού αυθεντικού λόγου.  

 

2.2.1. Συμμετοχικές δράσεις με χρήση τεχνολογίας  

Αιτήματα μέσω καναλιού…. 

Είναι βασικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου 

να γίνουν κοινωνοί των προβλημάτων του χώρου, έτσι ώστε να κατανοήσουν πως αυτός ο χώρος 

τούς αφορά και μόνο οι ίδιοι μπορούν να διεκδικήσουν αυτά που τους χρειάζονται. Έτσι, 

εισάγοντας από την αρχή της σχολικής χρονιάς προβληματισμούς για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των μελών ενός συνόλου και δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής για όλους σε 

συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων, ουσιαστικά τέθηκαν οι βάσεις για την έκφραση των δικών 

τους αναγκών μέσα στη σχολική αίθουσα αλλά και έξω από αυτή στον αύλειο χώρο.  Μέσα από 

τον κύκλο διαλόγου που λειτουργούσε συνδυαστικά με το συμβούλιο τάξης αλλά με μία 

ανεπίσημη μορφή συζήτησης της ομάδας, με στόχο να δεθούν τα παιδιά τον πρώτο καιρό της 

έναρξης του σχολικού έτους, τέθηκαν ερωτήματα για το πώς θέλουν να διαμορφώσουν την τάξη 

τους ή την αυλή τους. Σε αυτή την προσπάθεια η χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της 

οπτικοποίησης των προβλημάτων που εντόπισαν αποτέλεσε ένα βήμα που συντέλεσε στο να γίνει 

το αφηρημένο πιο συγκεκριμένο. Ο συνδυασμός της αφήγησης και της εικόνας στην προσχολική 

αγωγή είναι ο κυρίαρχος τρόπος μάθησης και διδασκαλίας αλλά και ο τρόπος σύνδεσης με όλα τα 

άλλα γνωστικά πεδία. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει πως η αλληλεπίδραση με την τεχνολογία 

λειτουργεί ως κίνητρο για τα παιδιά ώστε να ξεκινήσουν να αφηγηθούν μια ιστορία (Rebmann, 

2012).  

Τα παιδιά, αφού εντόπισαν τα προβλήματα της σχολικής αυλής με τη ζωγραφική επιλέγοντας ως 

προτεραιότητα τον εξωτερικό χώρο λόγω του ελεύθερου παιχνιδιού και της ελεύθερης δράσης 

τους εκεί, εισήχθησαν σε ένα νέο τρόπο παρουσίασης και οπτικοποίησης των παρατηρήσεων και 

καταγραφών τους.  

Η τεχνική δημιουργίας βίντεο με «stop motion», όπου σχέδια φωτογραφίζονται καρέ καρέ για να 

δημιουργήσουν μία κίνηση, αποτέλεσε ένα μέσο που κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών για 

συμμετοχή, ενώ παράλληλα δημιούργησε πολλαπλές «θέσεις» ευθύνης ώστε το κάθε παιδί να 

διαλέξει ρόλο που επιθυμεί για να συμμετάσχει. Οι μαθητές/τριες επέλεξαν, είτε να ζωγραφίσουν 

είτε να κατασκευάσουν είτε να φωτογραφίσουν τα σκηνικά, έχοντας στη διάθεσή τους 

διαφορετικές επιλογές για κοινή δράση και συμμετοχή ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός. 

Ολοκλήρωσαν έτσι ένα βίντεο με την τεχνική αυτή και πρωταγωνιστές την τσουλήθρα του 
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σχολείου και τους ίδιους - με τη μορφή του αγαπημένου τους παιχνιδιού (Playmobil ή Lego) - να 

βρίσκονται σε παράταξη συμβουλίου γύρω από την τσουλήθρα.  

 

 

Εικόνα 2: Από το σχέδιο καταγραφής στη δημιουργία σκηνικού για το βίντεο  

 

Το βίντεο αυτό αποτέλεσε το οπτικοποιημένο αίτημά τους προς τον δήμαρχο και τη σχολική 

επιτροπή για αντικατάσταση της επικίνδυνης τσουλήθρας λόγω παλαιότητας. Αυτό που 

ουσιαστικά δημιούργησαν είναι την προσωπική ιστορία της προβληματικής αυτής κατάστασης 

που αντιμετώπισαν ως σχολική μονάδα, αντικαθιστώντας το γράμμα προς την τοπική 

αυτοδιοίκηση με τα δικά τους πρωτότυπα έργα και τους εαυτούς τους ως «παιχνίδια» να 

παρουσιάζουν το πρόβλημά τους και να ζητούν λύση. Το βίντεο αυτό και τα στάδια της 

δημιουργίας του που βασίζεται στις βασικές αρχές της ψηφιακής αφήγησης ουσιαστικά, όπως 

αναφέρει και ο Robin (2008:4), μετατρέπει τα παιδιά σε δημιουργικούς αφηγητές μίας ιστορίας 

στην οποία θα καταλήξουν, αφού πρώτα ολοκλήρωσαν μία έρευνα για τη συγγραφή ενός 

σεναρίου και τη δημιουργία της ιστορίας τους. 

Διαδικτυακές ψηφοφορίες για το σχολείο μας.  

Βασικό ζητούμενο της συμμετοχής είναι η έκφραση της γνώμης αλλά και η συνειδητοποίηση πως 

η έκφραση αυτή δύναται να ακουστεί και τα αποτελέσματα της να είναι έμπρακτα και βιωματικά 

στη σχολική ζωή. Οι ψηφοφορίες στον χώρο της εκπαίδευσης επιδιώκουν ένα διαφορετικό τρόπο 

οργάνωσης της σχολικής καθημερινότητας με μετατόπιση της βασικής λήψης απόφασης από 

τον/την εκπαιδευτικό στους/στις μαθητές/τριες, επιδιώκοντας έτσι δημοκρατικές ρωγμές στη 

διαμορφωμένη και συχνά προαποφασισμένη σχολική ρουτίνα. Οι ψηφοφορίες συνδράμουν στην 

κοινωνική αλλαγή στον σχολικό χώρο και ως εκ τούτου δίνουν έμφαση στη συλλογικότητα, που 

ισχυροποιείται με συνεργατικές και δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα η δυ νατότητα 

ατομικής επιλογής και έκφρασης αυτής καλλιεργεί στους/στις μαθητές/τριες την προσωπική 
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ενδυνάμωση μέσα στην ομάδα. Η ψηφοφορία αφορά στα μέλη μίας κοινότητας. Στην παρούσα 

έρευνα δράσης ως μέλη της κοινότητας του σχολείου ορίζονται οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί 

των τμημάτων, οι γονείς, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι απόφοιτοι του σχολείου. Σε αυτό το 

πλαίσιο, σε αποφάσεις που αφορούν σε εικαστικές παρεμβάσεις στον χώρο του σχολείου, έναν 

χώρο που ορίζεται ως δημόσιος χώρος, είναι βασικό να εκφράσουν απόψεις όλοι όσοι ορίστηκαν 

ως μέλη μίας κοινότητας. Οι συμμετοχικές ψηφοφορίες μέσω των φορμών Google, αλλά και η 

παρουσίαση των διαβουλεύσεων μέσω του δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου padlet θα 

αποτελέσουν ένα χώρο απόφασης και διαλόγου.  Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων 

σε ένα διάλογο που αναδεικνύει τις προτάσεις και τις απόψεις του κάθε μέλους ουσιαστικά ευνοεί 

τη συνεργασία και τη συνύπαρξης των μελών των ομάδων και καλλιεργεί τους δεσμούς 

συνεργασίας σε ένα κοινό χώρο για ένα συλλογικό σκοπό. Δημιουργήθηκαν, επομένως, φόρμες 

με βάση τις φωτογραφίες από την αυτοψία των μαθητών/τριών στην αυλή. Φωτογράφισαν, 

κατηγοριοποίησαν τις προτάσεις βελτίωσης ή καλλωπισμού και τις προτάσεις επισκευής ή 

αντικατάστασης. Το αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής αρχικά διαβούλευσης οδήγησε στη 

δημιουργία διαδικτυακής φόρμας με τη βοήθεια της νηπιαγωγού. Οι γονείς με τη σειρά τους 

ψήφισαν όσα  θεωρούν οι ίδιοι πρόβλημα, είτε αντικείμενα είτε εξοπλισμό που χρήζει 

αντικατάσταση είτε υπάρχοντα υλικά που θεωρούν πως μπορούν με τη συνδρομή τους και την 

εθελοντική εργασία να βελτιωθούν. Παράλληλα, είχε σχεδιαστεί ειδικό σημείο της φόρμας που 

μπορούσαν να επισυνάψουν νέες ιδέες και προτάσεις που μπορεί να είχαν παραλείψει ή δεν είχαν 

σκεφτεί οι μαθητές/τριες. Τα αποτελέσματα αυτών των ψηφοφοριών συζητήθηκαν στο σχολικό 

συμβούλιο των δύο τμημάτων και, αφού αποδελτιώθηκαν οι προτάσεις, πάρθηκαν οι τελικές 

αποφάσεις που προέκυψαν από διαδικτυακή ψηφοφορία αλλά και από το συμβούλιο των 

μαθητών. Οι αποφάσεις υλοποιήθηκαν την ημέρα συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης της αυλής 

με συμμετοχή γονέων, σχολικής επιτροπής και τοπικής κοινότητας. Για όλες τις πιθανές εργασίες 

ενημερώθηκε η σχολική επιτροπή, η οποία με τη σειρά της οριοθέτησε ποιες εργασίες μπορούν 

να υλοποιηθούν από γονείς και μαθητές και ποιες θα πρέπει να γίνουν από τα αρμόδια θεσμικά 

όργανα, που είναι υπεύθυνα άλλωστε για τον χώρο και την ασφάλεια κτηρίων και εξοπλισμών.  
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Εικόνα 3: Ανάρτηση κοινών προτάσεων γονέων και παιδιών πριν την αποτύπωση σε διαδικτυακή φόρμα 

ψηφοφορίας 

Εκτός από την ψηφοφορία για τη διαμόρφωση της αυλής, αλλά και για την επιλογή των έργων 

τέχνης της εικαστικής παρέμβασης στους τοίχους του σχολείου, διεξήχθηκαν και ψηφοφορίες 

μικρότερης κλίμακας για την ονοματοδοσία της ραδιοφωνικής εκπομπής της τάξης στο πλαίσιο 

του προγράμματος European School Radio, καθώς και ψηφοφορία για τη συνδιαμόρφωση της 

σημαίας της ομάδας δράσης. Η ένταξη της διαδικασίας των ψηφοφοριών στη σχολική 

καθημερινότητα και η υλοποίηση των αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο αποδίδει στους/στις 

μαθητές/τριες μία ικανοποίηση αλλά και κίνητρο να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. 

Άλλωστε, με διαφορετική χρονική σειρά οι προτάσεις που μειοψήφησαν υλοποιούνταν μέσα στην 

ομάδα, τονίζοντας την σπουδαιότητα της ατομικής επιλογής και τη  σημασία της συλλογικής 

αποδοχής αυτής.  

 

3. Συμπεράσματα 

Μέσα από αυτές τις δράσεις οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου χρησιμοποίησαν την 

τεχνολογία ως ένα εργαλείο ισχυρής πολιτικής συμμετοχής, αντικαθιστώντας τον γραπτό λόγο με 
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την οπτικοποίηση των αιτημάτων τους δημιουργώντας ένα διαφορετικό τρόπο παρουσίασης των 

αιτημάτων τους στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

Σταδιακά απόκτησαν γνώσεις και εμπειρίες γύρω από διαδικασίες που συνήθως χειρίζεται 

αποκλειστικά ο σύλλογος διδασκόντων και ο/η προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου. Οι αυθεντικές 

συνθήκες καθημερινότητας στις οποίες κλήθηκαν να αναλάβουν ρόλους, η συμμετοχή γονέων 

αλλά και των θεσμών, συντέλεσαν στο να καταλάβουν τα παιδιά βιωματικά την έννοια της 

κοινότητας και τους δυνατούς δεσμούς που αυτή δημιουργεί. Μαθητές και μαθήτριες του 

Νηπιαγωγείου που είχαν αποφοιτήσει επανήλθαν τόσο για να εκφράσουν τη γνώμη τους όσο και 

για να συνεισφέρουν με προσωπική εργασία τη μέρα της κοινής δράσης και της εικαστικής 

παρέμβασης στο σχολείο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν εργάστηκαν σε ένα υποθετικό σχέδιο 

εργασίας αλλά σε μία προβληματική που αντιμετώπισαν γνωρίζοντας όλα τα στάδια της 

συμμετοχής αυτής, από την αποστολή του αιτήματος και την καθυστέρηση απάντησης μέχρι την 

τελική θετική έκβαση.  

Τα νέα μέσα και η τεχνολογία δημιούργησαν συνθήκες που ενέπλεξαν τους/τις μαθητές/τριες  σε 

διαδικασίες αλληλεπίδρασης, με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και λειτουργία του σχολείου. Οι ψηφοφορίες, η δημιουργία βίντεο, η ραδιοφωνική εκπομπή 

ενισχύουν τη συνεργατική μάθηση, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παιδιών, αφού τους δίνουν 

τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τη γνώση και την πληροφορία με ποικίλους τρόπους, 

διαφορετικούς από τους συμβατικούς (Κόμης, 2004). Μέσα από την κοινοποίηση και την ανάδειξη 

των δραστηριοτήτων των παιδιών προς μία δράση πολιτειακής παιδείας, όπως η διεκδίκηση 

υλικών υποδομών,  ουσιαστικά ισχυροποιούμε την πεποίθηση πως τα παιδιά ακόμα από την 

ηλικιακή ομάδα της προσχολικής εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να  

λειτουργήσουν ως μέλη μίας κοινότητας και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και τα 

καθήκοντά τους. Στην παρούσα έρευνας δράσης εξ αρχής υιοθετήθηκε η αντίληψη και στράφηκε 

το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών σε αυτά που τα παιδιά μπορούν να κάνουν και όχι σε όσα 

αναφέρεται πως δεν μπορούν. Έτσι, δόθηκε χώρος και χρόνος προκειμένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους και να αισθανθούν σημαντικά μέλη της ομάδας και της κοινότητας του σχολείου. 

Άλλωστε, σύμφωνα με την Krechevsky et al. (2014), τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι πολιτικά 

ικανά να δημιουργήσουν από οδηγούς πόλεων μέχρι προτάσεις για την κατασκευή θεατρικού 

εξοπλισμού για δημοτικά θέατρα, όπως έχει ήδη συμβεί στα γνωστά νηπιαγωγεία του Reggio 

Emilia.  

Σταδιακά τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τις διαδικασίες συμμετοχής και πολλές από αυτές τις 

μετέφεραν και στη ζωή τους εκτός του σχολικού χώρου. Ειδικότερα, τις ψηφοφορίες τις 

επικαλέστηκαν συχνά ως ένα τρόπο επίλυση προβλημάτων ή διαφορετικών προτάσεων τόσο στο 

πλαίσιο της οικογένειάς τους όσο και σε διαφωνίες στην τάξη.  

Επομένως, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο μέχρι το δημοτικό, είναι σημαντικό 

να ακολουθεί τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων, και κυρίως 

να εξασφαλίζει πως, τόσο μέσω του αναλυτικού προγράμματος όσο και με πρόσθετες δράσεις 

εμπλουτισμού αυτού, θα δημιουργεί συνθήκες διαμόρφωση δημοκρατικών και υπεύθυνων 

πολιτών μέσα από ρεαλιστικές συνθήκες μάθησης και βίωσης που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον 
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αλλά και τη συμμετοχικότητα των μαθητών/τριών. Άλλωστε, στη Σύµβαση  για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού αναφέρεται ρητά ότι η αρχή της συμμετοχής είναι απαραίτητη και ότι υπεύθυνες για την 

εξασφάλισή της είναι οι πολιτικές ηγεσίες.  

Καταλήγουμε, λοιπόν, πως είναι βασικό, όπως αναφέρει και ο Buckingham (2000), να μην 

αποκλείεται η συμμετοχή των παιδιών και νέων στη δημόσια ζωή με την αιτιολογία ότι 

προστατεύονται από θέματα που αφορούν ενήλικες (βία, περιβαλλοντικές καταστροφές, πόλεμος, 

οικονομική κρίση), αλλά να ενισχύεται, γιατί μόνο με τη συμμετοχή τους θα αναπτύξουν την 

κριτική τους σκέψη αλλά και την κουλτούρα της ανάληψης ευθύνης και της ενεργής συμμετοχής 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  
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Περίληψη 

Η πρόταση του ‘σχολείου για όλους τους μαθητές’ έχει προσελκύσει την προσοχή όλο και περισσότερων 

θεσμικών παραγόντων προς τις πρακτικές της ‘ισότιμης συνεκπαίδευσης’. Η υλοποίησή του απαιτεί 

επαγγελματίες που στοχάζονται και αναστοχάζονται κριτικά την αναπηρία ως κατασκευή.  Απαιτεί οι 

εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν περισσότερα για τις εμπειρίες αναπηρίας, προς αποφυγή προκαταλήψεων 

και προκειμένου να γίνει δυνατή η ένταξη-συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο της 

γειτονιάς, με στόχο την ισότιμη συνεκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται συνοπτικά, με 

χρήση της μεθόδου της τυπολογικής ανάλυσης, εναλλακτικά μοντέλα για την κατανόηση της αναπηρίας, 

ενώ κατατίθεται μια διαφοροποιημένη πρόταση, προερχόμενη από το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας: το 

μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προτείνονται συγκεκριμένα: (α) η διαχείριση της αναπηρίας, 

μέσα από την κατανόηση των κοινωνικών παραγόντων που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις, με έμφαση 

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, (β) ο εμπλουτισμός του μοντέλου πολιτικής των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, με τα οικονομικά και τα δικαιώματα κουλτούρας, (γ) η ανάπτυξη θεωριών κοινωνικής 

δικαιοσύνης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο πόνο και την προσωπική καθημερινή 

ταλαιπωρία, (δ) η αναγνώριση της πολιτικής ταυτότητας των αναπήρων, ως μειονότητας με τις 

ιδιαιτερότητες κουλτούρας τους, (ε) η έμφαση στη σωστή διατύπωση των πολιτικών πρόληψης, ως 

παράδειγμα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αναπήρων και (στ) η προσφορά 

εποικοδομητικών προτάσεων για βελτίωση των καταστάσεων ζωής των προσώπων με αναπηρία. Στη 

συζήτηση προτείνονται ενδεικτικές κατευθύνσεις για αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν το 

ελληνικό εκπαιδευτικό παράδειγμα σε πορεία αλληλοαποδοχής προσώπων με και χωρίς αναπηρία. Η 

εργασία ολοκληρώνεται με κριτική εξέταση και παρουσίαση του εφικτού των προτάσεων.  

 

Λέξεις κλειδιά: ανθρώπινα δικαιώματα, συμπερίληψη, συμπεριληπτική εκπαίδευση, αναπηρία 

 

1. Εισαγωγή  

Η πρόταση του ‘σχολείου για όλους τους μαθητές’ έχει προσελκύσει την προσοχή όλο και περισσότερων 

θεσμικών παραγόντων προς τις πρακτικές της ‘ισότιμης συνεκπαίδευσης’. Η υλοποίησή του απαιτεί 

επαγγελματίες οι οποίοι στοχάζονται και αναστοχάζονται κριτικά την αναπηρία ως κατασκευή (Bøttcher 

& Dammeyer, 2012). Για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο απαιτητικό έργο της ισότιμης 

συνδιδασκαλίας/συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς αναπηρίες, είναι αναγκαίο να αναπτύξουν 

ενσυναίσθηση για τις βιωμένες εμπειρίες αναπηρίας, προς αποφυγή διαχωριστικών προκαταλήψεων 
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(Malaquias, 2020). Η πλειοψηφία των μαθητών με αναπηρία (και άλλων μαθητών σε ‘ανάγκη’) 

βρίσκονται ήδη στην τάξη στο σχολείο της γειτονιάς (ή σε άλλο σχολείο), σε όλη την επικράτεια. 

Ελάχιστοι είναι οι μαθητές που δεν έχουν ήδη ενταχθεί σ’ αυτό. Είναι εκείνοι οι μαθητές, οι οποίοι για 

διάφορες αιτίες, δεν ακολουθούν τις ισχύουσες συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις περί 

υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης (Νόμος 1566/1985∙ Σύνταγμα της Ελλάδος, 2019). Η 

υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης συνεπάγεται, ωστόσο, και την ευθύνη της πολιτείας να μεριμνά για 

την κατάλληλη και αποτελεσματική εκπαίδευση/συνεκπαίδευση των παιδιών στο συνηθισμένο σχολείο 

ή σε διαχωρισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο (φοίτηση σε σχολική μονάδα ειδικής εκπαίδευσης ή άλλη 

διαθέσιμη υπηρεσία) από την ηλικία των 4 ετών. Η απλή ένταξη -συμπερίληψη των μαθητών στον 

σχολικό θεσμό, με απλή παρουσία τους στην τάξη και στον χώρο του σχολείου, δεν μπορεί να συγκροτεί 

‘inclusion’. Ο όρος ‘inclusion’ αναφέρεται και αφορά μια ενεργητική, συστηματική, πολυεπίπεδη και 

αντισταθμιστική προσπάθεια του εκπαιδευτικού συστήματος, στο σύνολό του, προκειμένου το παιδί με 

αναπηρία ή /και εκπαιδευτικές ανάγκες να υποστηριχθεί επαρκώς, ώστε να είναι εφικτή και εγγυημένη 

η πορεία του προς την ‘προσωπική του αριστεία’. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικό εύρος ζώνης 

επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978). Η αντιμετώπιση των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές 

ανάγκες με όρους διασφάλισης ισότητας στις παροχές, κατά συνέπεια, δεν επαρκεί. Είναι αναγκαίο να 

διασφαλιστεί η κατάλληλη διαφοροποιημένη εξατομίκευση (Tomlinson, 2017). Η διαφοροποιημένη 

εξατομίκευση μπορεί να συνεισφέρει στην αντιστάθμιση των μειονεξιών και των ελλειμμάτων που η 

φύση, το κοινωνικό περιβάλλον ή άλλοι παράγοντες έχουν δρομολογήσει στην εκπαίδευση των μαθητών 

με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ωστόσο, 

εάν και εφόσον το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι εξαρχής σχεδιασμένο με όρους Καθολικού 

Σχεδιασμού για Μάθηση - Universal Design for Learning (Meyer, Rose & Gordon, 2014) και υλοποιείται 

σε ένα περιβάλλον μάθησης που συμμορφώνεται στις προδιαγραφές, τις αρχές και τους κανόνες του 

Καθολικού Σχεδιασμού-Universal Design (Centre for Excellence in Universal Design, 2020). Ως αποδεκτή 

απάντηση στην ανεπάρκεια των λύσεων που προσφέρονται από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, 

προκρίνεται η ισότιμη συνεκπαίδευση (δηλ. η αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και 

άλλων αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρεσιών). Στις περιπτώσεις που εξασφαλίζονται οι όροι παροχής 

ισότιμης συνεκπαίδευσης, κάθε μαθητής ξεχωριστά μπορεί να επωφελείται από τις παροχές του 

συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας εκείνα που του είναι απαραίτητα για να πορευτεί 

με ασφάλεια προς την προσωπική του αριστεία. Με τη βελτίωση του επιπέδου του γνώσεων και των 

δεξιοτήτων, ο μαθητής μπορεί να ανταποδώσει προς την κοινωνία, μέσα από την ενεργητική συμμετοχή 

του στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τα οικονομικά οφέλη της μείωσης του κόστους λειτουργίας των 

οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και μια περισσότερο συνεκτική και δίκαιη κοινωνία (Χαρούπιας, 

2003).  

Η ισότιμη εκπαίδευση στο σχολείο της γειτονιάς μπορεί να γίνει ισότιμη συνεκπαίδευση (Inclusion). 

Οργανώνεται, στην ουσία, μια σκόπιμη προσπάθεια να συνεκπαιδεύσουμε (να εκπαιδεύσουμε δηλ. από 

κοινού μαθητές με/χωρίς αναπηρία και/ή ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες) διασφαλίζοντας την 

κινητοποιημένη εμπλοκή τους στη διεργασία διδασκαλίας-μάθησης. Η συγκεκριμένη προσπάθεια, δεν 

μπορεί παρά να είναι μια πράξη ενεργητική. Δεν αρκεί δηλαδή η απλή παρουσία των μαθητών στην τάξη, 

εφόσον αυτή παραμένει ως έχει (μια απλή αίθουσα, δηλαδή, χωρίς εμπλουτισμένα χαρακτηριστικά 

περιβάλλοντος μάθησης). Είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν ταυτόχρονα επαρκείς εγγυήσεις, ούτως 
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ώστε οι μαθητές στο σύνολό τους να γίνουν αποδέκτες της απαραίτητης και κατάλληλης, ποιοτικής 

εκπαίδευσης, με όρους ισοτιμίας. Για να διασφαλιστεί η πορεία προς την ισότιμη συνεκπαίδευση είναι 

αναγκαίο να γίνει αποδεκτή και να εξελιχθεί η έννοια της προσωπικής αριστείας. Η προσωπική αριστεία 

είναι μια ακόμη έννοια-κλειδί στην υπόθεση της εκπαίδευσης/συνεκπαίδευσης των μαθητών με 

ιδιαιτερότητες στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Είναι η προσεκτικά και εκ των προτέρων σχεδιασμένη, 

εμπρόθετη, συστηματική, υποστήριξη όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, προκειμένου να προχωρήσουν 

ανεμπόδιστα προς την οροφή των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους και να κατακτήσουν την προσωπική τους 

βέλτιστη δυνατή κατάσταση στις νοητικές, συναισθηματικές και τις σωματικές τους λειτουργίες 

(Χαρούπιας, 2018). 

 

2. Μοντέλα αναπηρίας και εκπαιδευτικές πρακτικές  

Ερευνητικές μελέτες έχουν καταδείξει πως οι στάσεις και οι προκαταλήψεις διαδραματίζουν ενεργό ρόλο 

στην επιτυχία της συνεκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Krischler 

& Pit-ten, 2019). Η γνώση των εναλλακτικών μοντέλων αναπηρίας παρέχει στους επαγγελματίες 

εναλλακτικό τρόπο σκέψης για την αναπηρία και την κοινωνία, ο οποίος συμβάλλει σε μια προσωπική 

μεταμόρφωση με μεταπτώσεις που προκαλoύν τα άτομα να επανεξετάσουν τις πρακτικές, τις 

προσεγγίσεις και τις φιλοσοφίες τους (Pearson, 2016).  

H ανάλυση της τυπολογίας των μοντέλων αναπηρίας συνεισφέρει στην κατανόηση της αναπηρίας και 

των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και συμμετέχει στη συνειδητή αντιμετώπιση των δυσκολιών που 

προκύπτουν κατά το στάδιο της υλοποίησης της διεργασίας διδασκαλίας -μάθησης. Οι σύνθετες και 

αφηρημένες, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταστάσεις οι οποίες περιγράφονται με τα διάφορα μοντέλα 

αναπηρίας αποκτούν νόημα. Θεωρούμε εύστοχη την μεταφορά του Bailey, ο οποίος επισημαίνει πως:  

«…χωρίς ταξινόμηση, δεν θα μπορούσε να υπάρξει προηγμένη σύλληψη, συλλογισμός, γλώσσα, 

ανάλυση δεδομένων ή, εν προκειμένω, έρευνα κοινωνικής επιστήμης. …. Είναι σχεδόν το μεθοδολογικό 

ισοδύναμο της ηλεκτρικής ενέργειας - την χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά συχνά τη θεωρούμε 

μάλλον μυστήριο. Είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που όλοι χρησιμοποιούμε, χωρίς να γνωρίζουμε 

πάρα πολλά για το πώς λειτουργεί» (Bailey, 1994: 1).  

Με ανάλογο τρόπο, τα μοντέλα περιγραφής των διαφόρων καταστάσεων αναπηρίας εντάσσονται σε 

κατηγορίες και, με την ένταξή τους αυτή μπορούν να συγκριθούν και να αποκτήσουν με αυτό τον τρόπο 

νόημα χρήσης. Τους επαγγελματίες απασχολεί ιδιαίτερα το ενδεχόμενο πρακτικής εφαρμογής των  

θεωρητικών μοντέλων που οι ερευνητές προτείνουν. Οι προσεκτικά κατασκευασμένες τυπολογίες 

‘χαρτογραφούν’ τις περιοχές ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τις εμφανείς, αλλά κυρίως τις αφανείς και 

υπόγειες διασυνδέσεις τους.  

«… Μια καλά κατασκευασμένη τυπολογία μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική στην εξάλειψη του 

χάους. Μπορεί να μετατρέψει την πολυπλοκότητα των προφανώς διαφορετικών περιπτώσεων σε καλά 

ταξινομημένα σύνολα μερικών μάλλον ομοιογενών τύπων, που βρίσκονται σαφώς σε έναν χώρο 

ιδιοκτησίας με μερικές σημαντικές διαστάσεις. Μια σθεναρή τυπολογία αποτελεί μια σταθερή βάση για 
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θεωρητική και εμπειρική έρευνα. Ίσως, κανένα άλλο εργαλείο δεν έχει τέτοια δύναμη να απλοποιήσει 

τη ζωή του κοινωνικού επιστήμονα” (Bailey 1994: 33).  

Τα μοντέλα, ωστόσο δεν είναι διαρκή και σταθερά. Με τη χρήση αλληλεπιδρούν, επηρεάζονται το ένα 

από το άλλο και αλλάζουν. Παρά τις τροποποιήσεις και τις βελτιώσεις των μοντέλων, μέσα από 

υπομοντέλα ή συνδυασμούς που προτάθηκαν στη συνέχεια και ακόμη προτείνονται, τα αποτελέσματα  

δεν μπορούν ακόμη να μας ικανοποιούν. Με την τακτοποίηση των μοντέλων, η οποία προκύπτει από τη 

τυπολογική ανάλυση είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε τις σχέσεις τους με τα δύο κυρίαρχα μοντέλα, 

το ιατρικό και το κοινωνικό. 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε μία εν συντομία περιγραφή των πιο 

σημαντικών μοντέλων. Η παράθεση ακολουθεί την ιστορική τους εξέλιξη και αναδεικνύει τις εμφανείς 

και τις υπόγειες σχέσεις και συγγένειές τους.  

Το φιλανθρωπικό μοντέλο. Σχετίζεται με το ιατρικό μοντέλο, με τη διαφορά ότι στη θέση της θεραπείας 

θέτει την έννοια του τραγικού. Το φιλανθρωπικό μοντέλο αναπηρίας αντιμετωπίζει το άτομο με 

αναπηρία ως πρόβλημα και εξαρτάται από τη συμπάθεια των άλλων η ενδεχόμενη παροχή βοήθειας σε 

φιλανθρωπικό ή κοινωνικό επίπεδο. Ενίοτε το συγκεκριμένο μοντέλο εμφανίζεται να χρησιμοποιεί τα 

παιδιά προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους μη αναπήρους στη συγκέντρωση χρημάτων. Με τα 

χρήματα οι υποστηρικτές του μοντέλου ισχυρίζονται ότι θα είναι σε θέση να αποδώσουν στην κοινωνία 

χρήσιμους εργαζόμενους, ενώ οι ενήλικες θεωρούνται μη παραγωγικοί, ακόμα κι αν εργάζονται!  

Το ιατρικό μοντέλο. Αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ‘βλάβη’, η οποία πρέπει να ‘διορθωθεί’. Η ιατρική 

διαγιγνώσκει, περιθάλπει, θεραπεύει τη νόσο. Αν δεν μπορεί να θεραπεύσει τη νόσο, τη σταθεροποιεί. 

Η νόσος, ωστόσο, είναι κάτι διαφορετικό από την αναπηρία. Το πρόβλημα προκύπτει όταν γίνεται 

προσπάθεια να θεραπευθεί η αναπηρία και όχι η νόσος. Το ιατρικό μοντέλο σπάνια γίνεται αντικείμενο 

υπεράσπισης, αλλά συχνά υιοθετείται ανεπαίσθητα από επαγγελματίες υγείας, βιοηθικούς και 

φιλόσοφους, οι οποίοι είτε αγνοούν ή υποτιμούν τη συμβολή των κοινωνικών και άλλων 

περιβαλλοντικών παραγόντων στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.  

Το εκπαιδευτικό μοντέλο, ως υπομοντέλο του ιατρικού. Στη σχολική εκπαίδευση, τα γνωστικά 

αντικείμενα έχουν σχεδιαστεί σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος και διεργασίας διδασκαλίας 

μάθησης για χρήση από άτομα του γενικού μαθητικού πληθυσμού. Σε αυτή γίνεται χρήση 

περιβαλλόντων μάθησης, στρατηγικών και μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για 

άτομα με αναπηρίες, σε ένα σημαντικό ποσοστό τους. Για παράδειγμα, ένας μαθητής με διαγνωσμένη 

δυσλεξία αντιμετωπίζει δυσκολία στη μάθηση μόνο όταν η διεργασία διδασκαλίας -μάθησης είναι 

δομημένη με τρόπους κατάλληλους για μη δυσλεξικούς μαθητές. Εάν στη διεργασία λαμβάνονται υπόψη 

οι περιορισμοί που τίθενται από τη δυσλεξία, τότε δεν θα αντιμετωπίζει περιορισμούς στη μάθηση. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, σε επίπεδο νομοθεσίας αλλά  και σε επίπεδο πρακτικής δεν 

καλύπτει την ποικιλομορφία που υπάρχει στον μαθητικό πληθυσμό. Η πραγματικότητα αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα οι νευρολογικά διαφορετικοί μαθητές να είναι λιγότερο πιθανό να σημειώσουν επιτυχίες 

από τους νευρολογικά τυπικούς μαθητές. Εάν οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση δεν μαθαίνουν 

αποτελεσματικά με τους τρόπους που προορίζονται για τον νευρο-τυπικό μαθητικό πληθυσμό, 



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

431 
 

θεωρείται ότι έχουν μαθησιακή αναπηρία, η οποία σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο είναι ένα πρόβλημα 

το οποίο βρίσκεται εντός του μαθητή και όχι στο μαθησιακό του περιβάλλον.  

Ιατρικό μοντέλο & ειδική εκπαίδευση. Το ιατρικό μοντέλο είχε σημαντική επίδραση σε μια σειρά 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ειδική εκπαίδευση. Οι πιο συχνά αναφερόμενες είναι η μέθοδος 

διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, η ακριβής διδασκαλία (precision teaching), η κατάκτηση της μάθησης 

(mastery learning), η άμεση διδασκαλία και οι διδακτικές μέθοδοι υποβοηθούμενες από υπολογιστή 

(CAIM), και τελευταία η ‘ανάστροφη τάξη’ (flipped classroom) (Luker & Muzyka, 2016). 

Το κοινωνικό μοντέλο. Δίνει έμφαση στο κοινωνικό σύνολο και όχι στο άτομο. Υποστηρίζει ότι τα άτομα 

με αναπηρία αντιμετωπίζουν τα περιττά εμπόδια, που δημιουργεί η κοινωνία στην καθημερινή τους ζωή. 

Στο κοινωνικό μοντέλο ο αποκλεισμός των αναπήρων εκδηλώνεται όχι μόνο στον σκόπιμο διαχωρισμό, 

αλλά σε ένα δομημένο περιβάλλον και σε μια οργανωμένη κοινωνική δραστηριότητα, που αποκλείει ή 

περιορίζει τη συμμετοχή ατόμων που θεωρούνται ή επισημαίνονται ως άτομα με αναπηρία. Επιδιώκει 

όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. στην υγεία και στην 

εκπαίδευση). Επικεντρώνεται όχι μόνο στην πρόληψη και την αποκατάσταση, αλλά και στα ίσα 

δικαιώματα συμμετοχής. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Όλοι οι 

άνθρωποι είναι εξίσου ελεύθεροι να αναπτύξουν το δυναμικό τους, να συνεισφέρουν τις δεξιότητες και 

τις ικανότητές τους για το κοινό καλό και να αναλάβουν τα δικαιώματά τους στις κοινωνικές υπηρεσίες. 

Τονίζει την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε 

όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας εγκυμονεί, ωστόσο, τον κίνδυνο της 

συνέχισης του αποκλεισμού των εμπειριών διαφόρων ομάδων, όπως οι γυναίκες, τα ηλικιωμένα άτομα 

και τα άτομα από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες.  

Το μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια διαφοροποιημένη πρόταση, προερχόμενη από το 

κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας είναι το μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει τις ασυμβατότητες των προηγούμενων μοντέλων. Η διεθνής κοινότητα καθοδηγείται όλο 

και περισσότερο από μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα. Πρόκειται για μια προσέγγιση χωρίς 

αποκλεισμούς, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ομάδων του πληθυσμού, αλλά ιδιαίτερα των 

μειονεκτούντων ατόμων στην αναπτυξιακή διαδικασία προκειμένου να έχουν ίση πρόσβαση στις 

δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη βασίζεται στην ιδέα 

μιας κοινωνίας για όλους, όπου όλοι οι άνθρωποι είναι εξίσου ελεύθεροι να αναπτύξουν το δυναμικό 

τους, να συνεισφέρουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για το κοινό καλό και να αναλάβουν τα 

δικαιώματά τους στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

επικεντρώνεται όχι μόνο στην πρόληψη και την αποκατάσταση, αλλά και στα ίσα δικαιώματα 

συμμετοχής. Τονίζει την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. 

Οι εξελίξεις στην περιοχή των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) συγκροτεί σημαντικό δείγμα για τη 

μετατόπιση παραδείγματος στην παγκόσμια κοινότητα. Η αλλαγή του τρόπου θέασης της αναπηρίας από 

ένα κλινικό και κοινωνικό ζήτημα ευημερίας προς την αναγνώριση και αποδοχή της ως θεμελιώδους 

ζητήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ικανοποίησης των αναπτυξιακών στόχων των ατόμων αποτελεί 
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σημαντική βελτίωση προς την κατεύθυνση της επίτευξη των συνολικών παγκόσμιων αναπτυξιακών 

στόχων στην κοινότητα.  

Η Σύμβαση διασφαλίζει ένα νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ζωή των ατόμων με 

αναπηρίες. Με χρήση ρητής γλώσσας δηλώνει ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να 

επωφελούνται από την εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον μάθησης, το οποίο διασφαλίζει την ισότιμη 

συμμετοχή και τις διευθετήσεις οι οποίες απαιτούνται για την επιτυχία. Προς το παρόν, έχουν 

επικυρώσει την CRPD 173 χώρες (UN Division for Social Policy and Development: Disability, 2016), οι 

οποίες αναπτύσσουν νέες πολιτικές και προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις των εκπαιδευτικών τους 

συστημάτων, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν και να συμμορφωθούν με τη συνθήκη. Στην Ελλάδα, 

μετά την ψήφιση του ν. 4074/2012, ‘Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 

και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες’, η 

ισότιμη συνεκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί νομικά 

κατοχυρωμένη υπόθεση του κράτους (Νόμος 4074/2012 - ΦΕΚ 88/Α/11-4-2012). 

Προτάσεις του μοντέλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδεικτικές είναι οι κατευθύνσεις για αλλαγές, 

οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό παράδειγμα σε πορεία αλληλοαποδοχής 

προσώπων με και χωρίς αναπηρία. Συγκεκριμένα προτείνονται: (α) η διαχείριση της αναπηρίας, μέσα  

από την κατανόηση των κοινωνικών παραγόντων που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις, με έμφαση στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια (Mossman, (2017), (β) ο εμπλουτισμός του μοντέλου πολιτικών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, με τα οικονομικά και τα δικαιώματα κουλτούρας (United Nations, 2009), (γ) η ανάπτυξη 

θεωριών κοινωνικής δικαιοσύνης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο πόνο και την προσωπική 

καθημερινή ταλαιπωρία (Lutz & Bowers, 2005), (δ) η αναγνώριση της πολιτικής ταυτότητας των 

αναπήρων, ως μειονότητας με τις ιδιαιτερότητες κουλτούρας τους. ‘Η πολιτική ταυτότητας συνδέεται 

συχνά από τους κριτικούς της με μειονοτικές ομάδες, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για ένα όραμα της 

δημοκρατικής κοινωνίας στο περίπλοκο σύνολο της’ (Siebers, 2006), (ε) η έμφαση στη σωστή διατύπωση 

των πολιτικών πρόληψης, ως παράδειγμα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αναπήρων 

(Frohmader, Dowse & Didi, 2015) και (στ) η προσφορά εποικοδομητικών προτάσεων για βελτίωση των 

καταστάσεων ζωής των προσώπων με αναπηρία (Department for Work and Pensions, Department of 

Health, 2016). 

  

3. Συζήτηση - Προτάσεις  

Η ποικιλία των μοντέλων προσέγγισης της αναπηρίας αναδεικνύει το πολυεπίπεδο και την 

πολυπλοκότητα που εμπεριέχει κάθε προσπάθεια ολιστικής ερμηνείας της αναπηρίας ως ατομικής και 

κοινωνικής κατάστασης. Στην πραγματικότητα η αναπηρία συγκροτεί ένα ακόμη στρυφνό πρόβλημα 

(wicked problem) (Rittel & Webber, 1973). Τα στρυφνά προβλήματα διακρίνονται για την αντοχή τους 

στις κατά καιρούς προτεινόμενες ερμηνείες. Ως απάντηση - αντιμετώπιση των στρυφνών προβλημάτων, 

η Terry Irwin (2015) προτείνει την κατά επίπεδα αντιμετώπιση. Κάθε επίπεδο βελτιώνει την κατάσταση, 

αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα συνολικά. Οι ενδιάμεσες παραγωγικές λύσεις, με συμμετοχή προσώπων, 

συλλογικοτήτων, της πολιτείας και των οργανισμών σε κοινωνικά και κοινοτικά πλαίσια, επιτρέπουν 

ενδιάμεσες δεσμεύσεις, βελτιωμένης κάθε φορά επάρκειας. Η προσπάθεια, για παράδειγμα, στην 
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τριτοβάθμια εκπαίδευση για αλλαγή «παραδείγματος» αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ οι 

ερευνητές της ιστορίας της εκπαίδευσης διαπιστώνουν μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν τη γενικότερη 

κατάσταση, σημειώνουν επιτυχίες κατά τομείς, βελτιώνουν τη σχέση με τον ευρωπαϊκό βηματισμό 

(Χρυσομαλλίδης, 2013∙ Μπουζάκης 2007), αλλά, ‘σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του Οργανισμού ως προς την ικανοποίηση των 

πολιτών από την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολείων’ (Δημόπουλος & 

Αβραντίνης, 2019).  

Η ουσιαστική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της πολιτείας και των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, 

έναντι των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφορά τη 

συνδιδασκαλία/συνεκπαίδευσή τους (co-teaching/co-educating), με όρους προσωπικής αριστείας. Η 

υποχρέωση αυτή της πολιτείας και των επαγγελματιών δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα παρά με την 

αποδοχή ως πρακτικά αποδεκτού σκοπού της όλης διεργασίας την ισότιμη (δηλ. αντισταθμιστική) 

συνδιδασκαλία/συνεκπαίδευση. Επειδή η παιδεία δεν είναι μια ακόμη παραχώρηση της πολιτείας στους 

πολίτες, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα (UNESCO, 2007).  

Στο πλαίσιο, το οποίο θέτει η νέα νομοθεσία, είναι αναγκαίο να απαντηθούν τα ερωτήματα, που έχουν 

τεθεί από τους ακαδημαϊκούς στις Σπουδές Αναπηρίας, προσαρμοσμένα στα νέα προαπαιτούμενα. 

Ζητήματα όπως οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, ο Καθολικός Σχεδιασμός, ο Καθολικός Σχεδιασμός για 

Μάθηση, η Προσωπική Αριστεία, η αξία της ένταξης στον σχεδιασμό της διδασκαλίας και της μάθησης 

των τριών επιπέδων Τεχνολογικής Υποστήριξης, οι μεταβάσεις και η ‘αποδιοργανωτική καινοτομία’ 

(Christensen, Johnson & Horn, 2010) είναι απαραίτητο να απασχολήσουν τον νομοθέτη και τη σχολική 

κοινότητα. Αλλά, επειδή σύμφωνα με τον Horst Rittel, ‘τα «στριφνά προβλήματα» είναι ανθεκτικά στην 

ορθολογιστική προσέγγιση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού  συστημάτων μεγάλης κλίμακας’, 

επιλέγουμε διαφοροποιημένους τρόπους δράσης. «Το πρώτο είναι να μετατοπίσουμε τον στόχο δράσης 

σε σημαντικά προβλήματα από τη «λύση» στην «παρέμβαση». Αντί να αναζητήσουμε την απάντηση που 

εξαλείφει πλήρως ένα πρόβλημα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ενέργειες συμβαίνουν σε μια 

συνεχιζόμενη διαδικασία και ότι θα χρειαστούν πάντα περαιτέρω ενέργειες (Knapp, χ.χ.). 
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Πανταζή Ευσταθία 67 
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Παπασωτήρη Γαρυφαλιά 77 

Πολύζος Χρήστος 192 
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Ρέντζη Αργυρώ  86 

Σαΐτη Θεοδότη  77 

Τσαλέρα Μαριαλένα 106 

Φωτοπούλου Χρηστίνα 328 

Χαϊδεμενάκου Βασιλική  240 

Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα 358 

Χαρούπιας Αριστείδης 427 

Χονδρογιάννης Σ. Ελευθέριος 95 



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

438 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Τέλος 2ου Τόμου των Πρακτικών 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-618-852519-5-7 

ISBN-SET: 978-618-85219-3-3 


