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                 Το ενδιαφέρον μας 

Γενικότερο ερευνητικό ενδιαφέρον: Εφαρμογή και 
μελέτη πρακτικών που προωθούν την επίτευξη του 
σκοπού που καλείται να υπηρετήσει η εκπαίδευση. 

Ειδικότερα:  

• Υπάρχει η δυνατότητα υιοθέτησης της ολιστικής 
εκπαίδευσης στο σχολείο που διέπεται από ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα, όπως το ελληνικό;  

• Μπορεί το ελληνικό δημόσιο σχολείο να συμβάλει 
στη δημιουργία ενός κριτικά σκεπτόμενου, ενεργού 
πολίτη του κόσμου;  
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Το σημερινό γίγνεσθαι 

 

21ος αιώνας: 
 

ραγδαία μεταβαλλόμενος κόσμος  

έντονη αβεβαιότητα  

Γνώση διαρκώς ρέουσα και ανανεώμενη 

Η Εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο σε αυτό το τοπίο   

Άτομα και λαοί  
διαρκώς μετακινούνται  
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Η ολιστική εκπαίδευση 
Η ολιστική εκπαίδευση έχει ως σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη  

του ανθρώπου ως ατόμου και ως πολίτη του κόσμου.  
Τα παιδιά μαθαίνουν για τον εαυτό τους ( αυτοεκτίμηση,  

αυτοσεβασμός), για τις σχέσεις τους με τους άλλους  
και τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους, για την ανθεκτικότητα  

και την υπέρβαση των δυσκολιών και τέλος μαθαίνουν 
να εκτιμούν την ομορφιά γύρω τους και να σέβονται τη ζωή.  

O άνθρωπος αποκτά την ταυτότητά του  
αλλά και νόημα και σκοπό στη ζωή του  

όταν συνδέεται με την κοινότητα,  
όταν έρχεται σε επαφή με τον φυσικό κόσμο  

και αλληλεπιδρά με αυτόν και τα άλλα άτομα,  
όταν διακατέχεται από πνευματικές αξίες,  

όπως είναι η ειρήνη και η συμπόνια (Miller, 2000) 
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         τέσσερις πυλώνες μάθησης  

• Μαθαίνοντας πώς να μαθαίνω (Learning to 
Learn)  

• Μαθαίνοντας πώς να ενεργώ (Learning to 
Do)  

• Μαθαίνοντας πώς να συμβιώνω (Learning 
to Live Together)  

• Μαθαίνοντας να είμαι (Learning to Be)  
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   Η ολιστική παιδεία και εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η Παιδεία στην Αρχαία Ελλάδα ήταν ολιστική,  
εφόσον σήμαινε τον πολιτισμό  
και την καλλιέργεια του πνεύματος και της  ψυχής του ανθρώπου.   

 
Η Παιδεία σήμερα: 
Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 16, παράγραφος 2:  
«Η Παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική,  
πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη  
της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους  
και υπεύθυνους πολίτες» 
 

 2. Ο Νόμος 1566/85, στο άρθρο 1, παράγραφος 1 με τον τίτλο «Δομή και  
λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης»  ορίζει  ως εξής:  
«Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να  
συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών  
και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και  
καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες  
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά».  
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Οι πέντε στρατηγικές της ολιστικής εκπαίδευσης 

α. Μετασχηματίζουσα μάθηση. 
β. Συνδέσεις ανάμεσα στις έννοιες και στις σχέσεις μεταξύ τους.  
Δεν υπάρχουν διαχωριστικές και περιχαράξεις των επιμέρους 
 θεμάτων.  
Οι μαθητές  & μαθήτριες δε διαιρούνται σε κατηγορίες. Η μάθηση  
δεν απομονώνεται σε διάφορες συνιστώσες αλλά υπάρχει παντού  
και ενιαία. 
γ. Διεπιστημονικότητα, όπου γίνεται οριζόντια  διασύνδεση των  
διάφορων γνωστικών αντικειμένων. 
δ. Δημιουργία νοήματος, που συνεπάγεται το δικαίωμα των  
εκπαιδευόμενων να βρίσκουν νόημα σε αυτό που πρόκειται  
να μάθουν. 
ε. Έμφαση στην έννοια της κοινότητας.  
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Εφαρμογή των στρατηγικών  
της ολιστικής προσέγγισης στο σχολείο (1/6)  

επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο 

έρευνα για  
την οικονομική κρίση 

η άσκοπη χρήση του διαδικτύου 

παιδαγωγικά  
μέσα επικοινωνίας  

και προβολής των δράσεων τους  
(blogs, video, ιστοσελίδες,) 

η άσκοπη περιήγηση  
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 

ευκαιρία για παιχνίδι  
(δημιουργία χώρου  

με επιτραπέζια παιχνίδια) 

η πιθανότητα εκδήλωση αποχής 
για το Γρηγορόπουλο 

εκδήλωση-  
αφιέρωμα προς τιμήν του 

η υπολανθάνουσα εφηβική ευαισθησία 

διοργάνωση λογοτεχνικής εκδήλωσης  
με παρουσίαση ποιητικών δημιουργιών  

των παιδιών διασπαρμένων  
ανάμεσα σε έργα καταξιωμένων ποιητών 
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Εφαρμογή των στρατηγικών  
της ολιστικής προσέγγισης στο σχολείο (2/6)   

Ανάληψη από το ίδιο το τμήμα επίλυσης  
θεμάτων συγκρούσεων και παραβάσεων  

που συνέβαιναν σ’ αυτό.  

Εναλλακτικοί τρόποι επιβολής κυρώσεων  
π.χ. ανάθεση ευθύνης για διοργάνωση εκδήλωσης,  
φροντίδα των φυτών και του χώρου του σχολείου.  

Σύναψη συμβολαίων και δεσμεύσεων  

*Διοργάνωση αφιερώματος για τα άτομα με αναπηρία, η  
οποία σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά  

από τα παιδιά 
*Δημιουργία ανταλλακτικής ντουλάπας ρούχων που  

λειτουργούσε από τα παιδιά. 

Αλλαγή  ιδεών –συνηθειών- οπτικής 

 
Μύηση με βιωματικό τρόπο σε θέματα  διαχείρισης του περιβάλλοντος  

(θερμοκήπιο, ανακύκλωση, κομποστοποιητής, αισθητική  
αναβάθμιση του χώρου του σχολείου κ.α) 

Δημιουργία γωνιάς βιβλιοθήκης που λειτουργούσαν τα παιδιά. 
 

Καλλιέργεια της  
κοινωνικής ευαισθησίας  
και του ενδιαφέροντος  
 για τον συνάνθρωπο  
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Εφαρμογή των στρατηγικών  
της ολιστικής προσέγγισης στο σχολείο (3/6)  

1. Καλλιεργήθηκαν και αναπτύχθηκαν  
πολλές πλευρές της ανθρώπινης υπόστασης 

2. Εφαρμόστηκαν μαθητοκεντρικές,  
ομαδοσυνεργατικές διδακτικές πρακτικές. 

3. Η σχολική χρονιά ξεκινούσε με διοργάνωση  
εκδήλωσης για την υποδοχή  

των μαθητών της Α’  από τους μαθητές & μαθήτριες 
των μεγαλύτερων τάξεων 

και τέλειωνε με αποχαιρετιστήριο της Γ’ τάξης. 
    4. Υπήρξε ουσιαστική η λειτουργία  

των μαθητικών κοινοτήτων στις διαδικασίες  
λήψης συλλογικών αποφάσεων. 

5.  Εκφράζονταν ευχές σε προσωπικό επίπεδο  
απ’ όλη τη σχολική κοινότητα,  

και συγχαρητήρια για διάφορες ομαδικές  
και ατομικές διακρίσεις ακόμη  

και για εκτός σχολείου δραστηριότητες.  

Συνδέσεις ανάμεσα στις έννοιες 
 και στις σχέσεις μεταξύ τους  

       σε αντίθεση με τον κατακερματισμό  
που παρατηρείται στη γενική  

εκπαίδευση. Μάθηση με όλους τους 
τρόπους   
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Εφαρμογή των στρατηγικών  
της ολιστικής προσέγγισης στο σχολείο (4/6)  

    Διεπιστημονικότητα  

Διεπιστημονική προσέγγιση της 
διδασκαλίας. Χρήση και  

αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη  
διδασκαλία.  

*Προσέγγιση του κάθε μαθητή και μαθήτριας 
ως μοναδικό άτομο-προσωπικότητα 
με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. 
 *Διαφοροποιημένη αντιμετώπιση  
του κάθε μαθητευόμενου.  
*Ανίχνευση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων  
και των ικανοτήτων των μαθητών και των μαθητριών,  
και συγκρότηση ομάδων δράσης  
(περιβαλλοντική, λογοτεχνική, θεατρική,  
 φιλανθρωπική). 

Δημιουργία νοήματος, δηλ. 
  το δικαίωμα των εκπαιδευόμενων  

να βρίσκουν νόημα σε  
αυτό που πρόκειται να μάθουν  
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Εφαρμογή των στρατηγικών  
της ολιστικής προσέγγισης στο σχολείο (5/6)  

Έμφαση στην έννοια της κοινότητας 1 / 2  

*Ανοικτό σχολείο στα παιδιά πολλές ώρες εκτός του σχολικού προγράμματος  
καθώς και Σάββατο -Κυριακή, γιατί λειτουργούσε ως ένας χώρος δημιουργικής  
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. 
*Πρόσκληση ειδικών και επισκέψεις σε ειδικούς. 
*Υλοποίηση πολλών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Αγωγής  
Σταδιοδρομίας. Το πρόγραμμα etwinning με τίτλο «Τα δικαιώματα των παιδιών»  
απέσπασε 1ο Πανελλήνιο Βραβείο. 
*Ουσιαστική λειτουργία των θεσμικών οργάνων (Σύλλογος γονέων, Σχολικό Συμβούλιο, 
Σχ. Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης). 
*Συνεργασία με το Δήμο για διάφορες δράσεις αλλά και για την υλοποίηση των  
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Comenius, αδελφοποίηση). 
*Άνοιγμα στην ευρύτερη κοινωνία με δημοσιοποίηση των εργασιών και  
Προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις και αφιερώματα στα πλαίσια του Δήμου  
και του Νομού,  δημιουργία ιστοσελίδων, συμμετοχή σε Μαθητειάδες) 



9/1/2017 Παπαδοπούλου Μαρία                    

Σμυρνή Σοφία 

14 

Εφαρμογή των στρατηγικών  
της ολιστικής προσέγγισης στο σχολείο (6/6) 

Έμφαση στην έννοια της κοινότητας 2 / 2  

*Προβολή του τόπου τους έγινε με ποικίλους τρόπους  
αλλά και με τη δημιουργία εκ μέρους των παιδιών ειδικής ιστοσελίδας  
για συμμετοχή στο διαγωνισμό «δημιούργησε ένα web–site,  
γίνε πρεσβευτής του τόπου σου», όπου απέσπασαν το πρώτο βραβείο  
στην κατηγορία τους. 
*Άμβλυνση των  κοινωνικών ανισοτήτων και προσπάθεια ενσωμάτωσης  
των αλλοδαπών μαθητών (υποστήριξη οικογενειών  
με οικονομικά προβλήματα, ίδρυση τάξης διδασκαλίας της ελληνικής  
για τους αλλοδαπούς μαθητές και για τους γονείς τους κ.α.).  
*Λειτουργία Σχολών Γονέων  
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Εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης  
της εκπαίδευσης στο σχολείο  μας 

Ο ρόλος του δασκάλου 
συνάδει περισσότερο με το ρόλο  

του μέντορα, του διαμεσολαβητή,  
του έμπειρου συντρόφου  

(Forbes, 1996). 
 

Στο σχολείο μας  
υπήρξε η κρίσιμη «μάζα» των  

εκπαιδευτικών, εμφορούμενων  
από την ιδέα της ολιστικής παιδείας  

ή πρόθυμων να την υπηρετήσουν. 
   

Η ηγεσία 
•Κατανεμημένη, μετασχηματιστική,  

προσανατολισμένη στη μάθηση. 
•Συλλογική λήψη των αποφάσεων 

και τακτές καθημερινές συγκεντρώσεις 
για ενημέρωση σε συγκεκριμένο  

διάλειμμα, όπου παραβρίσκονταν όσοι 
το επιθυμούσαν. 

•Διοργάνωση ενδοσχολικής  
επιμόρφωσης. 

•Άριστη συνεργασία με την Υπεύθυνη 
του Γραφείου Συμβουλευτικής 

του σχολείου. 
•Άριστη συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων 
που συμπλήρωνε τις δραστηριότητες του  

σχολείου. 
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Εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης  
της εκπαίδευσης στο σχολείο  μας 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Αν και 

«οι νέοι πλήττουν, οι εκπαιδευτικοί αμφιβάλλουν,  
η έννοια του σχολείου θολώνει και  

το σχολείο βρίσκεται σε κρίση…  
Η γνώση που μεταβιβάζει το σχολείο δεν απλώνει τις ρίζες της  

σ’ ένα ολόκληρο όραμα του κόσμου… 
η ουσία του σχολείου έφτασε να βρίσκεται … 

σε κάτι ακόμα λιγότερο,  
στο να περνάς την τάξη…», (Charlot, 2004)  
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Εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης  
της εκπαίδευσης στο σχολείο  μας 

στο σχολείο μας καταφέραμε να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό  
η πλήξη, η αμφιβολία, η κρίση.  

αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που μας πρόσφερε  
ο τόπος.  

η εκπαίδευση μετασχηματίστηκε σ’ ένα  
ταξίδι ανακάλυψης, έκφρασης και δημιουργίας.  

Συμπεράσματα - Συζήτηση 
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Εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης  
της εκπαίδευσης στο σχολείο  μας 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

προϋποθέσεις 

 
ηγεσία κατανεμημένη που 

θα δημιουργεί και θα μεταδίδει το κοινό όραμα 
θα είναι μετασχηματιστική  

 θα δημιουργεί συλλογική κουλτούρα 
 θα κατανοεί και θα εμπνέει τους εκπαιδευτικούς  

θα διαχέει τη μάθηση 
θα διαχέει τις δημιουργικές και κοινωνικές σχέσεις  

σε όλη τη σχολική κοινότητα 
θα διακατέχεται από ευρύ πνεύμα, ενσυναίσθηση, 

ευελιξία και διαρκή θέληση να μαθαίνει, 
 θα τη διακρίνει η δικαιοσύνη και η ειλικρίνεια 

 

εκπαιδευτικοί που πιστεύουν στο μετασχηματιστικό  
παιδαγωγικό τους ρόλο 

 

 συνέχεια και διαρκής προσπάθεια για την εδραίωση  
της αλλαγής  
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