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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 
Είναι το καινούργιο «μονοθεματικό κάθε φορά», δικτυακό περιοδικό για το επόμενο 
στην εκπαίδευση 

ΣΤΟΧΟΙ: 
Η δημοσιοποίηση,  η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που φέρνουν την εκπαίδευση ένα 
βήμα μετά.  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Στόχος η έκδοση 4 τευχών το ακαδημαϊκό έτος. Η έκδοση θα καθυστερεί ωσότου σχη-
ματιστεί τεύχος με ικανοποιητική ύλη.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των Κριτών είναι α-
ναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:  
http://educationext.gr/committees.html  

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: 
Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο: 
http://educationext.gr/archives.html 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 
http://educationext.gr/committees.html  

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Γούσιας Φώτιος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Ρεντίφης Γεράσιμος, Χαλκιοπούλου Πα-
ρασκευή, Φρέντζου Μαίρη, Σαρρής Δημήτριος, Αμανατίδης Νίκος, Μουλά Ευαγγε-
λία, Καμπουρμάλη Ιωάννα, Παντίδου Γεωργία, Μαρκαντώνης Χρήστος. Φελούκα 
Βασιλική 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Φ. Γούσιας (M.Ed ICT ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ – http://gousias.gr) 

Επικοινωνία 
e‐Mail: next@educationext.gr 
Ιστοσελίδα: http://educationext.gr 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σε συνεχή επαύξηση 

Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα 
Δρ. Γλωσσολογίας, Διευθύντρια Ερευνών, Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Ινστιτούτο Ε-
πεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ 

Αντωνίου Φαίη 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Φ.Π.Ψ./Ε.Κ.Π.Α. 

Βαγγελάτος Αριστείδης 
Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Ερευνητής 

Δάρρα Μαρία 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (Γνωστικό αντικείμενο: "Σχολική Παιδαγωγική: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου".) 

Δροσινού Κορέα Μαρία 
Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1603/31.12.2018, τ. Γ), 
Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

Ζάχος Δημήτριος 
Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης του Α.Π.Θ. 

Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος 
Διδάσκων Π.Δ.407, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συντονιστής 
του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Παράρτημα Λιβαδειάς 

Καπανιάρης Αλέξανδρος 
PhD, M.ed, M.A., Πληροφορικός - Πολιτισμολόγος. Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Μεταδιδακτορικός Ερευ-
νητής, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας Δ.Π.Θ. 

Καραβάκου Βασιλική 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-
χνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

3/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



Κλαδάκη Μαρία 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 
 
Κουγιουμτζής Γεώργιος 
Δρ. Διδάσκων Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε.Α.Π. & Neapolis University Pafos 
 
Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος 
Επίκουρος Καθηγητής στο Ε.Κ.Π.Α., διδακτικό αντικείμενο Επιστήμες της Αγωγής 
και Θρησκευτική Εκπαίδευση 
 
Λενακάκης Αντώνης 
Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής στο Τμήμα Επιστημών Προσχο-
λικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
 
Μαντζανάρης Κωνσταντίνος 
Διδάκτορας Ιστορίας της φιλοσοφίας, Τμήμα Θεολογίας, Α.Π.Θ. Συνεργαζόμενο Επι-
στημονικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
 
Μαρκάτος Νίκος 
Ομοτ.Καθηγητής Ε.Μ.Π., π. Πρύτανης Ε.Μ.Π., Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου TEXAS A&M, 
 
Μαυρογένη Σταυρούλα 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
Μητροπούλου Βασιλική 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδαγωγικής, Τμημα Θεολο-
γίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη 
 
Μπίνος Πάρις 
Διδάκτορας Λογοπαθολογίας, Επισκέπτης Λέκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής 
Α.Π.Θ., «Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό» του Τμήματος Αποκατάστασης του Τε-
χνολογικού Παν. Κύπρου. Κριτής - Associate Editor του The Volta Review (Η.Π.Α.) 

Μπράτιτσης Θαρρενός 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών 
 
Οικονομάκου Μαριάνθη 
Επίκουρη Καθηγήτρια (Ερευνητικό πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα και η διδακτική της, 
διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ξένης γλώσσας) στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και Διδάσκουσα Γλωσσολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
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Παπαδοπούλου Βασιλική 
Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής, Π.Τ.Δ.Ε. Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
 
Ροφούζου Αιμιλία 
Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών Δο-
κίμων 
 
Σιάτρας Αναστάσιος 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/80), με εξομ. στο 
βαθμό του Λέκτορα. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 
 
Σιδηροπούλου Μαρέττα 
Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο «Ανάγνωση και Γραφή: Διδακτικές Προσεγγί-
σεις και Εφαρμογές», Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 
Σοφός Αλιβίζος (Λοΐζος) 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων. Πρό-
εδρος της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και 
Σχολών. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου. Διευθυντής ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων 
τεχνολογιών». Διευθυντής εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και 
Μέσων στην εκπαίδευση».  
 
Τσολακίδης Κώστας 
Ομότιμος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
 
Φούκας Βασίλης 
Επίκουρος Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγι-
κής, Ειδίκευση: Ιστορία της εκπαίδευσης 
 
Φραγκοὐλης Ιωσήφ 
Αναπληρωτής Καθηγητής- Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ. Μελος ΣΕΠ-Συντο-
νιστής Θ.Ε. "Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλἰκων" στο ΕΑΠ 
 
Φωκίδης Εμμανουήλ 
Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου 
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Χαριτάκη Γαρυφαλιά 
Διδάκτορας στην Ειδική Αγωγή, Έμμισθη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων - Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
 
Χριστοδουλίδου Λουίζα 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
της Κύπρου. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

1 Ιουλίου 2020 
 
 
Αξιότιμοι, -ες: 

Από 1-7-2020 ως και 30-9-2020, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), 
στο υπό ετοιμασία 5ο τεύχος του περιοδικού, τα οποία θα αναφέρονται στις εξής θε-
ματικές περιοχές - και μόνο σε αυτές: 
 
− Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση 
− Εκπαίδευση προσφύγων 
− Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα- Φιλοσοφία και Κοι-

νωνιολογία της Εκπαίδευσης  
− Κοινωνική Καινοτομία στην εκπαίδευση (Service Learning [SL]) 
− Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.   
− Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενη-

λίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση) - Άτυπη μά-
θηση 

 
Απαραίτητη για τον α΄ συγγραφέα του άρθρου, η ιδιότητα του Υποψήφιου Διδά-
κτορα (τουλάχιστον). 
 
Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς 
ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη 
αποδοχή δημοσίευσής του) 
 

 
Με εκτίμηση 

 
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού 
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Σελ.     10  Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές πρακτικές διαφοροποίησης της δι-
δασκαλίας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες  

Σελ.     38 Οκτώ βασικές διαστάσεις ενός πλαισίου αξιολόγησης της ποιότητας των 
πολυμεσικών μαθησιακών πόρων 

Σελ.     50 Use of the language interference in the study of Italian as foreign lan-
guage in Greece: Embodied cultural similarities in Greek and English 
proverbs as base of a contrastive instruction 

Σελ.     59 Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της χρήσης κόμιξ (γλωσ-
σικό πολυτροπικό κείμενο) σε ενήλικες εκπαιδευόμενους των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας 

Σελ.     65 Δημιουργική Γραφή κι Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση του ερευ-
νητικού/παρεμβατικού προγράμματος «Δημιουργική Γραφή κι Ενίσχυση 
Δεξιοτήτων Κοινωνικής Μάθησης» του ΠΑ.ΜΑΚ. 

Σελ.     72 Διερεύνηση κινήτρων, στρατηγικών μάθησης και επίδοσης σπουδαστών, 
από την εφαρμογή ψηφιακού διδακτικού σεναρίου SΤΕΜ  

Σελ.   116 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

Σελ.   127   Ενδοσχολική επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών  

Σελ.   135 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΔΙΕΚ Πάτρας. Στάσεις και απόψεις κα-
ταρτιζομένων 

Σελ.   144 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μια σύγχρονη πρόκληση στην εποχή του 
SARS-CoV-2. Μελέτη περίπτωσης σε Δημοτικό Σχολείο αστικής περιο-
χής 

Σελ.   152 Η χρήση των Εκπαιδευτικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην εκπαί-
δευση 

Σελ.   162 Η αξιοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διερμηνέων στην εκ-
παίδευση των ενηλίκων γυναικών προσφύγων  

Σελ.   171 Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
και στην Ε.Ε. υπό το πρίσμα των προσπαθειών για κοινές πολιτικές ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης  



Σελ.   194 Η δυνατότητα αναδιαμόρφωσης του χώρου του νηπιαγωγείου μέσα από 
την εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο 
των φυσικών επιστημών. Οι απόψεις των νηπιαγωγών που συμμετείχαν 
στην έρευνα  

Σελ.   207 Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως προαιρετική εκπαιδευτική καινοτομία 
στη σχολική μονάδα  

Σελ.   219 Η λήψη και εκτέλεση αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς  

Σελ.   228 Η Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως εργαλείο οικοδόμησης της 
γνώσης  

Σελ.   236 Μελέτη επίδρασης της συνεργατικής κουλτούρας στο στυλ διαχείρισης 
των συγκρούσεων στα δημοτικά σχολεία 

Σελ.   248 Ο γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός της ελληνικής εκπαίδευσης και 
τρόποι αντιμετώπισης του.  

Σελ.   257 Ο μετασχηματισμός των βιωμάτων των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της 
Κριτικής Παιδαγωγικής και της έρευνας-δράσης  

Σελ.   266 Οι πρώτες Σχολές Εκπαίδευσης των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής  

Σελ.   288 Οι συγκρούσεις στο σχολείο και η διαχείρισή τους από τον διευθυντή  

Σελ.   295 Παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας και ο ρόλος του διευθυντή 
της σχολικής μονάδας  

Σελ.   304 Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την δημοκρατία: Παραδείγματα προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν 
στην Μολδαβία  

Σελ.   310 Σπουδαιότητα των στάσεων του παιδιού απέναντι στο σχολείο για την 
επιτυχή μετάβασή του στο Δημοτικό Σχολείο. 

Σελ.   319 Ταυτότητες συγγραφέων και κειμενικές στρατηγικές ακαδημαϊκού και 
σχολικού γραμματισμού στη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών  

Σελ.   327 Τρόπος αντιμετώπισης επίλυσης συγκρούσεων εκπαιδευτικών γονέων - 
διαμεσολάβηση. Μελέτη περίπτωσης σε σχολεία Κοζάνης  

Σελ.   336 Φιλοσοφία της παιδείας & επαγγελματική ηθική 

 



 
 

 
 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές πρακτικές διαφοροποίησης της διδασκα-
λίας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

Μαλέτσκος Αθανάσιος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, maletskos@sch.gr 

Μαστρογιάννης Αλέξιος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, alexmastr@sch.gr 

Περίληψη 

Οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, συχνά, δυσκολεύονται να μαθαίνουν με 
τον καθιερωμένο συμβατικό τρόπο, για αυτό χρειάζεται να χρησιμοποιούνται, στη δι-
δακτική διαδικασία, εναλλακτικές διδακτικές παρεμβάσεις, ψηφιακά μέσα και πρακτι-
κές διαφοροποίησης της διδασκαλίας, ώστε να αμβλύνονται οι δυσκολίες μάθησης και 
να επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι. Η ενεργός, βιωματική μάθηση με τις σύγχρο-
νες, συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές (ομάδες εργασίας, καταιγισμός ιδεών, παιγνίδι 
ρόλων, δραματοποίηση, κ.ά.) βοηθούν τα παιδιά να καλυτερέψουν τη σχολική τους 
επίδοση και να αναπτύξουν την κριτική τους αντίληψη. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 
είναι καθοριστικός και οφείλει, παίρνοντας υπόψη του τη σχολική ετοιμότητα των μα-
θητών/τριών, να υιοθετεί στρατηγικές και διδακτικές πρακτικές διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας, για να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες όλων των παιδιών. Για την επι-
τυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, χρειάζεται να δίνεται έμφαση στη 
διαμορφωτική αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας, στην ανάπτυξη και εξέλιξη 
της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και σε διδακτικές πρακτικές και τεχνικές, όπως 
η επικέντρωση στις ουσιώδεις έννοιες και στην απόκτηση δεξιοτήτων, η απλοποίηση 
του περιεχομένου, η εργασία σε ομάδες, τα πολλαπλά μέσα έκφρασης και η προσαρ-
μογή του ρυθμού διδασκαλίας. Πρακτικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας για παιδιά 
με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να αποτελέσουν διδακτικές δραστηριότητες σε δια-
φορετικό επίπεδο δυσκολίας, παροχή επιπλέον διδακτικού υλικού, χρήση λεκτικών 
μνημονικών βοηθημάτων και νοερών υπολογισμών, κλιμακωτές δράσεις και προβλή-
ματα με πολλούς τρόπους προσέγγισης. Έτσι, τα παιδιά, διευρύνοντας το λεξιλόγιο 
τους, μπορούν να βελτιώσουν την πρόσληψη γραπτού λόγου και την αναγνωστική τους 
ικανότητα και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες καθώς και μεταγνωστικές στρατηγικές. Στη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, οι μέθοδοι, τα διδακτικά μέσα και ο ρυθμός προσαρμό-
ζονται ανάλογα, με στόχο να αυξηθούν οι ευκαιρίες μάθησης για όλα τα παιδιά, να 
βελτιωθούν τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα, να αναδειχτούν οι ικανότητες, οι δεξιό-
τητες και οι κλίσεις τους, αλλά, κυρίως, να αναπτυχθεί η αυτοεκτίμησή τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθησιακές δυσκολίες, διαφοροποίηση διδασκαλίας, στρατηγικές 
μάθησης, διδακτικές πρακτικές 
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Learning strategies and teaching practices to differentiate teaching for children 
with learning disabilities 

Abstract 

Children with learning disabilities find it difficult to learn in the conventional way and 
need to use alternative teaching interventions, digital media and teaching differentiation 
practices to alleviate learning disabilities and achieve learning goals. Active, experien-
tial learning with modern, participatory teaching techniques (workgroups, brainstorm-
ing, role playing, dramatizing, etc.) help children improve their school performance and 
develop their critical thinking. The role of the teacher is determinant, crucial and, taking 
into account students' school readiness, must adopt differentiated teaching strategies 
and practices to meet the different needs of all children. In order to successfully imple-
ment differentiated teaching, emphasis should be placed on formative assessment of the 
learning process, on developing critical and creative thinking and on teaching practices 
and techniques such as focusing on essential concepts and skills acquisition, content 
simplification, work on groups, multiple means of expression and the adjustment of the 
teaching rate. Diversifying teaching practices for children with learning disabilities can 
be teaching activities at different levels of difficulty, providing additional teaching ma-
terial, using verbal memorization and mental computing, increasing learning activities 
and problems in many ways of approach. In this way, children broaden their vocabu-
lary, improve their writing skills and their reading ability and develop initiatives and 
metacognitive strategies. In differentiated teaching, methods, resources and rhythms are 
adapted accordingly, with the aim of maximizing learning opportunities for all children, 
improving their academic achievements, enhancing their abilities and inclinations and 
developing teaching practices.  

Keywords: Learning disabilities, teaching differentiation, learning strategies, teaching 
practices. 

Εισαγωγή 

Παρ’ όλη την πληθώρα των σχετικών εννοιολογήσεων-σημασιολογήσεων και των επι-
στημονικών διενέξεων και συγχύσεων (Fletcher, 2012; Τζουριάδου, 2011; Τζουριάδου 
& Μπάρμπας, 2010; Lerner, 2003), ένας γενικός, συγκερασμένος, απλός ορισμός οριο-
θετεί τις μαθησιακές δυσκολίες ως τις ειδικές διαταραχές και δυσκολίες, σε συγκεκρι-
μένες γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες δημιουργούν ανασχέσεις, σε έναν/μια μα-
θητή/τρια, κατά τη μάθηση από μόνοι τους ή με τον καθιερωμένο, συμβατικό τρόπο, 
αφαιρώντας του/της διαύλους αποτελεσματικότητας, κυρίως, στην κατανόηση και τη 
χρήση του γραπτού ή/και του προφορικού λόγου, καθώς και στα Μαθηματικά (Τζιβι-
νίκου, 2015; Büttner & Hasselhorn, 2011; Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Ο/Η μαθητής/τρια 
βιώνει γνωστικές, μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές ανασχέσεις (Γάκης, Καμπυλαυκά 
& Πολυχρόνη, 2016), αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε θέματα σχολικής μάθησης 
και παρουσιάζει χαμηλή σχολική επίδοση (υποεπίδοση), ενώ εμφανίζονται προβλή-
ματα όχι μόνο στο σχολείο αλλά πολλές φορές και στην καθημερινότητα, όπου η 
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ανάγνωση, η γραφή και τα Μαθηματικά αποτελούν αδιαπραγμάτευτες δεξιότητες. 
Αυτό το «έλλειμμα» προσαρμογής στη ζωή και στην κοινωνία, επ’ ουδενί, ωστόσο, δεν 
υπονοεί ότι ο/η μαθητής/τρια αδυνατεί να μαθαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο ή ότι 
στερείται της ικανότητας να μαθαίνει (Τζιβινίκου, 2015). Τα παιδιά με μαθησιακές δυ-
σκολίες, που αποτελούν μια ετερογενή ομάδα, εμφανίζουν ένα επίμονο πρότυπο «ιδιαί-
τερης» συμπεριφοράς στην τάξη, που τα διακρίνει από τον μέσο όρο των συνομηλίκων 
τους. Μάλιστα, το πρότυπο αυτό συνδέεται με μια συνεχιζόμενη κακή ακαδημαϊκή ε-
πίδοση με την πάροδο του χρόνου (McKinney, 1989). 

Γενικά, οι μαθησιακές δυσκολίες είναι συγκριμένες και δια βίου, αλλά παρουσιάζονται 
μέσω διαφορετικών προβλημάτων στο σχολείο, σε διαφορετικές ηλικίες, οφείλονται 
σε βιολογικούς και σε κοινωνικούς παράγοντες και εξαρτώνται από χαρακτηριστικά, 
όπως το αρσενικό φύλο, η ηλικία, οι επιβαρημένες συνθήκες κατά τη διάρκεια της κύ-
ησης και του τοκετού, η πρότερη εμφάνιση οργανικών ασθενειών, το οικογενειακό υ-
πόβαθρο, η κληρονομική προδιάθεση, καθώς και ο Δείκτης Νοημοσύνης (Lagae, 2008; 
Λαζαράτου κ.ά., 2005). Μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες συνθέτουν το μεγα-
λύτερο ποσοστό παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πλειονότητα των χω-
ρών του κόσμου (Büttner & Hasselhorn, 2011). Μάλιστα, είναι κοινές, επηρεάζοντας 
το 1-2,5% του γενικού πληθυσμού στον Δυτικό κόσμο (Gillberg & Soderstrom, 2003), 
ενώ στα παιδιά σχολικής ηλικίας το ποσοστό των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυ-
σκολίες, αν και συναρτάται άμεσα και με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους (Kamphaus, 
Frick & Lahey, 1991), κυμαίνεται μεταξύ 5% έως 8% (Boat & Wu, 2015; Lagae, 2008; 
Lyon, 1996).  

Ειδικότερα, όσον αφορά στα Μαθηματικά, περίπου 3-8%  των παιδιών και των εφήβων 
έχουν μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, ενώ ένα άλλο 10% παρουσιάζει εμμέ-
νουσα χαμηλή σχολική επίδοση στα Μαθηματικά, παρά τις μέσες ικανότητές του, στα 
περισσότερα άλλα μαθήματα (Soares, Evans & Patel, 2018; Murphy  et al., 2007; Geary, 
2011; Garnett, 1998). Πάντως, οι μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά και οι μαθη-
σιακές δυσκολίες που συνδέονται με τη χαμηλή επίδοση στα Μαθηματικά είναι κοινές 
και δεν μπορούν να αποδοθούν στη νοημοσύνη (Geary, 2011). Αναφορικά, δε, με τη 
συγγραφή κειμένων, έρευνες έδειξαν (Graham, Collins & Rigby-Wills, 2017) ότι μόνο 
το 5% των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες έχει σημαντικές συγγραφικές ικανότητες, 
ενώ το 60% δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί ούτε καν σε βασικές δεξιότητες, που α-
παιτεί η συγγραφή κειμένων. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) αποδίδει τις αιτίες των 
μαθησιακών δυσκολιών (Τζιβινίκου, 2015; Τζουριάδου, 2011) σε ψυχικά προβλήματα, 
σε αποκλίσεις στο νοητικό δυναμικό, σε ιατρικές καταστάσεις, σε ψυχοκοινωνικές κα-
ταστάσεις και σε συνδυασμούς αυτών. Ωστόσο, υπάρχουν και μαθησιακές δυσκολίες 
με δύσκολα ανιχνεύσιμες αιτίες, όπως, για παράδειγμα, η δυσλεξία, η δυσγραφία, η 
δυσαριθμησία και, γενικά, η διαταραχή στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι δυσκολίες 
οφείλονται είτε σε ελλείψεις και αδυναμίες κατά την επεξεργασία πληροφοριών είτε 
σε λειτουργικές ελλείψεις. Αναμφισβήτητα, ο εντοπισμός της αιτιολογίας και των 

12/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



 
 

 
 

τύπων των μαθησιακών δυσκολιών είναι δυσεπίλυτη διαδικασία, δεδομένου ότι οι μα-
θησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα πολυπαραγοντικό, γριφώδες δικτυωτό.  

Αυτή η λαβυρινθώδης πολυπαραγοντικότητα, που «υπονομεύει» την εξακρίβωση της 
αιτιολογίας των μαθησιακών δυσκολιών, ως μιας νευρολογικής διαταραχής (Ali & 
Rafi, 2016), έχει αποπειραθεί να ερμηνευθεί, μέσω των παρακάτω πέντε μοντέλων 
(Gopinath & Mathew, 2017): 
1. Το διαφορικό μοντέλο: Αυτό το μοντέλο δέχεται ότι οι ατομικές διαφορές στις γνω-

στικές ικανότητες τείνουν να κατανέμονται κανονικά σε όλο τον πληθυσμό. Έτσι, οι 
μαθησιακές δυσκολίες προκύπτουν από τη «αναγκαστική» εμφάνιση ανεπαρκώς ανε-
πτυγμένων γνωστικών δεξιοτήτων. 

2. Το ελλειμματικό μοντέλο: Αυτό το μοντέλο υποθέτει ότι οι μαθησιακές δυσκολίες ο-
φείλονται σε οργανικές δυσλειτουργίες (π.χ. κακή ανάπτυξη ή ασθένειες του εγκεφά-
λου, ελλιπές αιθουσαίο σύστημα, που συνδέεται με την κίνηση και την ισορροπία, αλλά 
και οφθαλμικές δυσκολίες), οι οποίες δημιουργούν προσκόμματα στη μάθηση. 

3. Το καθυστερηματικό μοντέλο: Αυτό το μοντέλο δέχεται ότι οι μαθησιακές δυσκολίες 
είναι συναρτημένες με την αναπτυξιακή ανωριμότητα, η οποία, συν τω χρόνω, θα ε-
πιλυθεί, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα στις ακαδημαϊκές δεξιότητες. 

4. Το διαταρακτικό μοντέλο: Αυτό το μοντέλο πιθανολογεί ότι εξωγενείς παράγοντες ό-
πως το άγχος, η ανασφάλεια ή η κατάθλιψη διαταράσσουν τη διαδικασία μάθησης. 

5. Το προσωπικό-ιστορικό μοντέλο: Αυτό το μοντέλο αποδέχεται ότι ο μαθητής/τρια υ-
στερεί σε βασικές δεξιότητες, που απαιτούνται για τη μάθηση, λόγω περιβαλλοντικών 
παραγόντων, όπως είναι, για παράδειγμα, μια αποτυχημένη διδασκαλία.  

Οι Gopinath & Mathew (2017) παραδέχονται, ωστόσο, ότι κανένα μοντέλο δεν μπορεί 
να εξηγήσει, πλήρως, τις μαθησιακές δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση, τα μοντέλα δεν 
αλληλοαποκλείονται και πολλές αιτίες μπορούν να «ακουμπούν», να σχετίζονται με 
παραπάνω από ένα μοντέλα, γεγονός που σφραγίζει την επιβεβαιωμένη πολυπαραγο-
ντικότητα, που διέπει την εμφάνιση των μαθησιακών δυσκολιών. Η Τζιβινίκου (2015), 
κινούμενη στην ίδια κατεύθυνση και αποδεχόμενη την πολυσύνθετη και δαιδαλώδη 
αιτιολογία των μαθησιακών διαταραχών, θεωρεί ότι οι μαθησιακές δυσκολίες, πράγ-
ματι, δεν έχουν ως μόνο αφετηριακό σημείο κάποιες στενότητες (αισθητηριακές, κινη-
τικές, νοητικές, συναισθηματικέw) ή κάποιους περιορισμούς σε ευκαιρίες συμμετοχής 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να στηριχθεί, μάλλον αποκλει-
στικά, στην υιοθέτηση και ενεργοποίηση ειδικών, διαφοροποιημένων στρατηγικών, τε-
χνικών, μεθοδολογιών και, γενικά, πολύπλοκων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Έτσι, 
πολλές προσεγγίσεις ενεργοποιούνται είτε για να προλάβουν είτε για να «θεραπεύ-
σουν» τις μαθησιακές δυσκολίες (Tunmer & Greaney, 2008) και σχεδιάζονται όχι μόνο 
για την εξέταση και προσπέλαση αυτών των προβλημάτων αλλά, επίσης, και για την 
παροχή στοχευμένων και κατάλληλων παρεμβάσεων αντιμετώπισης των δυσκολιών 
(Lagae, 2008). Λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και τη σοβαρότητα της κάθε διαταραχής, 
οι εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
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Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να επιστρατευθούν επιτυχώς, ώστε να αμβλυνθούν οι 
δυσκολίες μάθησης και να επιτευχθούν, κατά το δυνατό, τελικά, οι διδακτικοί στόχοι 
(Τζιβινίκου, 2015). Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία του 
Σχολείου με την οικογένεια και με εξειδικευμένους επιστήμονες (Μαστρογιάννης & 
Αναστόπουλος, 2018), οι οποίοι μαζί με τους εκπαιδευτικούς μπορεί να χρειαστεί να 
συμβουλεύουν τους γονείς του παιδιού. Για αυτό τον λόγο, θεωρείται κρίσιμη και η 
εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ σε παιδαγωγική συστρά-
τευση με τις σύγχρονες, βιωματικές, διδακτικές τεχνικές (ομάδες εργασίας, καταιγι-
σμός ιδεών, παιγνίδι ρόλων, δραματοποίηση, κ.ά.) δημιουργούν πλεονεκτικές μαθη-
σιακές συνθήκες, ώστε οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες να βελτιώσουν τις 
σχολικές τους επιδόσεις και να αναπτύξουν τον λογικό συμπερασμό και την κριτική 
τους σκέψη (Στυλιαράς & Δήμου, 2015). Οι ΤΠΕ, μέσω αναπτυξιακά κατάλληλων 
δραστηριοτήτων, μπορούν να αναδειχθούν σε αποτελεσματικά γνωστικά και διαμεσο-
λαβητικά εργαλεία, κατά τη διδασκαλία και μάθηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, 
αφού μπορούν να συμβάλουν, ώστε να αναπτυχθούν οι επικοινωνιακές, κοινωνικές και 
ακαδημαϊκές δεξιότητες, όπως, επίσης, και οι δεξιότητες προσοχής, κινήτρων, αλληλε-
πίδρασης και οργάνωσης (Μαστρογιάννης & Κατσένη, 2009). 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι ΤΠΕ άρχισαν να αποκτούν και εκπαι-
δευτική υπόσταση, ως σημαντικά μαθησιακά εργαλεία, λόγω και του ενδιαφέροντος 
για εξατομικευμένη διδασκαλία, παράγοντας, σταδιακά, συνθήκες για αυτόνομη εξα-
τομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς και για υιοθέτηση από τους/τις 
μαθητές/τριες όχι μόνο του προσωπικού τους μαθησιακού βηματισμού αλλά και του 
ελέγχου αυτού. Οι ΤΠΕ δημιουργούν επαρκείς προκλήσεις σε όλα τα εκπαιδευτικά πε-
ριβάλλοντα, και ιδιαίτερα στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, χάρις στις 
πολλές παιδαγωγικές τους παροχές και τα πλεονεκτήματά τους (Μαστρογιάννης, 
2014α).  

Στη συνέχεια, η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά των μαθησια-
κών δυσκολιών και αναλύει τον ρόλο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και των επα-
γόμενων στρατηγικών μάθησης. Ακόμη, προτείνει καλές διδακτικές πρακτικές, καθώς 
και τεχνικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας, με στόχο την ετοιμότητα του εκπαιδευ-
τικού στην αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών μάθησης όλων των παιδιών.  

Αναλυτικά χαρακτηριστικά και τύποι των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Σύμφωνα με το DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), στις ειδικές διατα-
ραχές της μάθησης (μαθησιακές δυσκολίες) περιλαμβάνονται: 
• η διαταραχή της ανάγνωσης, με δυσκολίες στην ανάγνωση (ακρίβεια, ρυθμό, ευχέρεια) 

αλλά και στην κατανόηση κειμένων. 
• η διαταραχή της γραπτής έκφρασης, με δυσκολίες στην γραπτή έκφραση (ορθογραφία, 

γραμματική, στίξη, σαφήνεια και οργάνωση της γραπτής έκφρασης). 
• η διαταραχή στα Μαθηματικά, με δυσκολίες στην αίσθηση του αριθμού, στην 
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απομνημόνευση και αυτοματοποίηση των αριθμητικών δεδομένων (αριθμητικών πρά-
ξεων μεταξύ μονοψήφιων αριθμών π.χ. προπαίδειας), στην υπολογιστική ακρίβεια και 
ευχέρεια, στις χωρικές έννοιες, στον προσανατολισμό στον χώρο, καθώς και δυσκο-
λίες στον μαθηματικό συλλογισμό και συμπερασμό.  

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι έξυπνα και πιθανόν εξυπνότερα από τους 
συνομηλίκους τους, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, είναι πιθανό να παρουσιάσουν δυσκο-
λίες στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση εννοιών και νοημάτων, στην αναγνωστική 
και μαθηματική ευχέρεια (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, συλλογισμούς, οργάνωση 
πληροφοριών), καθώς και στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, ενώ συχνά εμφανίζουν και 
μαθησιακή αδράνεια (Ali & Rafi, 2016; Klingner, Vaughn & Board- man, 2015). Βέ-
βαια, ο εντοπισμός η παρατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών σε ένα παιδί δεν προ-
συπογράφει, απαραίτητα, ότι ένας μαθητής ή μια μαθήτρια έχει δυσκολίες στη μάθηση. 
Η κρίσιμη παιδαγωγική πρόταση είναι η έγκαιρη επιστημονική διάγνωση και αξιολό-
γηση των μαθησιακών δυσκολιών. Άλλωστε, κάθε μαθησιακή δυσκολία παρουσιάζει 
διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά, τα συμπτώματα και τα γνωρίσματά της (Τζιβινί-
κου, 2015).  

Αναλυτικότερα, κάποια κοινά χαρακτηριστικά, από τα οποία μπορεί να αναδύεται η 
περίπτωση ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας με μαθησιακές δυσκολίες, πιθανόν να είναι 
τα ακόλουθα (MacCullagh, Bosanquet & Badcock, 2017; Ali & Rafi, 2016; Τζιβινίκου, 
2015; Christopher et al., 2012): 
• Δυσκολίες με τη γραφή ή/και την ανάγνωση.  
• Ελλείμματα στην αναγνώριση και αποκωδικοποίηση λέξεων. 
• Δυσκολίες στην κατανόηση εκφράσεων ή εννοιών. 
• Περιορισμένο λεξιλόγιο. 
• Ελλείμματα στην αναγνωστική ευχέρεια και ταχύτητα, καθώς και στις προφορικές 

γλωσσικές δεξιότητες. 
• Δυσκολίες στην εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τα νοήματα των κειμένων. 
• Ελλείμματα στον στρατηγικό σχεδιασμό της κατανόησης. 
• Απαίτηση για περισσότερες επαναλήψεις από το συνηθισμένο. 
• Δυσκολίες στη διάκριση κυριολεκτικού και μεταφορικού λόγου και διαφορετικών κει-

μενικών ειδών. 
• Δυσκολίες στην αναδιήγηση και στην περίληψη κειμένου. 
• Προβλήματα μαθηματικών δεξιοτήτων (συλλογισμοί, υπολογισμοί).  
• Μερικές δυσκολίες σε χρονικές και χωρικές έννοιες. 
• Δυσκολίες προσανατολισμού. 
• Κάποιες δυσκολίες σε θέματα μνήμης (βραχυπρόθεσμης, εργαζόμενης, μακρόχρονης). 
• Περιορισμένη αξιοποίηση των προϋπαρχουσών γνώσεων. 
• Διάφορα θέματα διατήρησης της προσοχής και της συγκέντρωσης. 
• Δυσκολίες στην τήρηση οδηγιών. 
• Μη αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων χρονικών περιθωρίων εργασίας 
• Ελλιπής ικανότητα συντονισμού. 
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• Ελλιπείς ικανότητες σχεδιασμού και οργάνωσης 
• Αυθόρμητη και μη ελεγχόμενη συμπεριφορά. 
• Αδυναμία προσαρμογής σε σχολικές ή κοινωνικές περιστάσεις και γεγονότα. Επίσης, 

αδυναμία προσαρμογής σε νέες καταστάσεις στην καθημερινότητά και τον κοινωνικό 
περίγυρο. 

• Προβληματικές κοινωνικές σχέσεις. 
• Χαμηλό ενδιαφέρον. 
• Δυσχέρειες στη διαχείριση του άγχους. 
• Μη αποτελεσματική αναζήτηση βοήθειας από άλλους. 
•  Αργή αντιληπτική επεξεργασία και σημαντικές δυσκολίες στην κατονομασία οπτικών 

και ακουστικών ερεθισμάτων. 
• Δυσκολίες με την οπτική και χρονική αντίληψη αλλά και την ακουστική επεξεργασία. 
• Δυσκολίες διάκρισης ενός ήχου από κάποιον άλλο.  
• Δυσκολία κατά την απομνημόνευση μιας ακολουθίας πληροφοριών. 
• Προβλήματα σε θέματα συσχέτισης, επεξεργασίας, ανάκτησης και έκφρασης των πλη-

ροφοριών. 
• Αδυναμία συγκέντρωσης και εύκολη διάσπαση της προσοχής.  
• Δυσκολίες προσοχής στο μάθημα. 
• Δυσκολία δημιουργίας του κατάλληλου τρόπου έκφρασης και αντίδρασης. 
• Ασταθής και ασυνεπής σχολική επίδοση.  
• Τρόποι ομιλίας και επικοινωνίας ασύμβατοι με τη χρονολογική ηλικία του/της μα-

θητή/τριας.  
• Δυσκολίες στην ενεργητική ακρόαση και αδυναμία, γενικότερα, συγκέντρωσης στην 

ακρόαση. 
• Προβλήματα στην ανάπτυξη των λεπτών και αδρών κινητικών δεξιοτήτων (fine and 

gross motor skills). 

Φυσικά, κανένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν παρουσιάζει όλα τα χαρακτηρι-
στικά, που αναφέρονται, αμέσως παραπάνω, παρά μόνο, μάλλον έναν συνδυασμό αυ-
τών, ο οποίος και καθορίζει τον τύπο των μαθησιακών δυσκολιών (Ali & Rafi, 2016). 
Στους βασικούς τύπους μαθησιακών δυσκολιών, που συνδέονται με ειδικές μεμονωμέ-
νες ή συνδυασμένες νευροψυχολογικές δυσλειτουργίες (Bouvy et al., 2020; Ferreira et 
al., 2020; Di Palma et al., 2019; Caravolas, Mikulajová & Kucharská, 2019), συμπερι-
λαμβάνονται και οι τρεις γλωσσικές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγρα-
φία), η δυσαριθμησία, η δυσφασία (δυσκολία στην ομιλία), η δυσπραξία (προβλήματα 
κίνησης), η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (με υπερκινητικότητα ή χωρίς) και το 
σύνδρομο Ίρλεν (προβλήματα αντίληψης).  

Η διαταραχή της ανάγνωσης (γλωσσική δυσκολία), μορφή της οποίας είναι και η δυσ-
λεξία, είναι κοινή στο 70-80%, περίπου, των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες 
(Ali & Rafi, 2016). Γενικά, η δυσλεξία είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που 
προσδιορίζεται από αργή και λαθεμένη αναγνώριση λέξεων και χαρακτηρίζει ένα σε-
βαστό ποσοστό παιδιών, το οποίο παρά την κανονική νοημοσύνη του, τη 
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συναισθηματική του σταθερότητα και τις αξιοσημείωτες οικογενειακές και εκπαιδευ-
τικές ευκαιρίες, που του παρέχονται, βιώνει δυσκολίες στη γραφή και την ανάγνωση 
(Peterson & Pennington, 2012; Galaburda, et al., 1985). 

Στη δυσλεξία παρουσιάζεται διαταραχή της ανάγνωσης και ελλειμματική ικανότητα 
αναγνώρισης λέξεων, αργή και ασαφής ανάγνωση και ελλιπής συνολική κατανόηση 
ενός κειμένου. Το παιδί δυσκολεύεται στην ανάγνωση, διαβάζει, συνήθως, συλλαβι-
στά, δεν μπορεί να αποδώσει εύκολα ό,τι διαβάζει, σταματάει και, πολλές φορές, δε 
θέλει να συνεχίσει να διαβάζει. Έχει πρόβλημα στην αναγνώριση λέξεων στον γραπτό 
λόγο και δυσκολεύεται στην αντιστοίχιση των λέξεων με τις εικόνες. Επιπλέον, παρου-
σιάζονται - περιοδικά - θέματα ορθογραφίας και, πιθανόν, να παρατηρηθεί αντίδραση 
του παιδιού στο διάβασμα, γενικότερα.  

Η δυσορθογραφία είναι μια «κρυφή» δυσλεκτική μορφή, στην οποία παρατηρούνται 
ορθογραφικά και γραμματικά προβλήματα αλλά όχι, όμως, προβλήματα ανάγνωσης 
(Montgomery, 2020). Η δυσγραφία είναι η διαταραχή της γραπτής έκφρασης και ανα-
φέρεται, κυρίως, στις ελλείψεις στη χρήση της γλώσσας. Το παιδί δεν έχει καλή ορθο-
γραφία, κάνει λάθη στη γραμματική, μπερδεύει τα σημεία στίξης και παρουσιάζει πολύ 
κακό γραφικό χαρακτήρα. Το παιδί αργεί να γράψει ένα ολοκληρωμένο κείμενο και 
όταν γράφει υπάρχει πολύ κακή οργάνωση στον γραπτό λόγο του (Bradley, Danielson 
& Hallahan, 2002).  

Στη δυσαριθμησία εμφανίζεται διαταραχή στα Μαθηματικά με δυσκολίες στη μάθηση 
και στην ανάκληση αριθμών. Το παιδί δεν μπορεί να θυμηθεί απλές μαθηματικές πρά-
ξεις, παρουσιάζει πολύ αργό ρυθμό, κατά τους υπολογισμούς, και μπορεί να κάνει λάθη 
ακόμη και σε μια απλή πρόσθεση. Επίσης, παρουσιάζονται δυσκολίες στις γλωσσικές 
και αντιληπτικές ικανότητες, όπως για παράδειγμα στην αναγνώριση και κατανόηση 
αριθμητικών συμβόλων. Τέλος, το παιδί με δυσαριθμησία συγκεντρώνεται πολύ δύ-
σκολα στο μάθημα. 

Ο/Η εκπαιδευτικός οφείλει να υιοθετήσει το κατάλληλο πρόγραμμα διδακτικής παρέμ-
βασης το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών και θα βοηθά να 
αναπτυχθούν οι κλίσεις και οι δεξιότητές τους, αλλά και να αντιμετωπίζονται οι δυ-
σκολίες τους, σε ένα περιβάλλον ζεστό και φιλικό, στο οποίο θα υπάρχει συνεργασία 
και αποδοχή. Ο καθοριστικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού συνίσταται σε παραμέ-
τρους, όπως η έγκαιρη ενημέρωση, η παρατήρηση του παιδιού, η αξιολόγηση, η εφαρ-
μογή του κατάλληλου προγράμματος, η ψυχολογική στήριξη, καθώς και η δημιουργία 
θετικού παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη (Στασινός, 2015). Η εργατικότητα, η ευσυ-
νειδησία και η αυτοβελτίωση του/της εκπαιδευτικού μπορεί να εξισορροπήσει την α-
νεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, την κακή οργάνωση της πολιτείας και 
την ομογενοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Εδώ και μια εικοσαετία, υπάρχουν 
πολιτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες, ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα για τα 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερα των μαθητών/τριών Λυκείου (Lane et al., 
2006; Johnson et al., 2002). 
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες δεν είναι ίδιοι/ες και διαφέρουν μεταξύ τους στις ικανότητες. 
Για αυτό τον πολύ απλό μα σημαντικό λόγο, αποτελεί κομβική παιδαγωγική επιταγή η 
υλοποίηση κατάλληλων προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση, ώστε να δη-
μιουργείται ένας πλουραλισμός διδακτικών επιλογών, που θα καλύπτει, όσο το δυνα-
τόν επαρκέστερα και πληρέστερα, τις μαθησιακές ανάγκες όλων, ανεξαιρέτως, των μα-
θητών/τριών. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία καλείται να επιτελέσει αυτό τον εξισω-
τικό ρόλο, με την προσφορά μεθόδων, στρατηγικών και τεχνικών, εξασφαλίζοντας, τε-
λικά, την αναζητούμενη ισότητα στην παροχή ευκαιριών για μάθηση για όλους/ες 
τους/τις μαθητές/τριες.  

Πράγματι, η διαφοροποίηση είναι ένα πλαίσιο ή μια φιλοσοφία που δίνει ευκαιρίες 
στους/στις μαθητές/τριες όλων των επιπέδων να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές 
τους (Taylor, 2017). Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια θεωρία, η οποία βασίζεται 
στην παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις θα πρέπει να ποικίλλουν και να προ-
σαρμόζονται σε σχέση με το σύνολο των (διαφορετικών) μαθητών/τριών μιας τάξης 
(Hall, 2002). Η διαφοροποίηση μπορεί να οριστεί ως μια προσέγγιση στη διδασκαλία, 
όπου οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν τα Προγράμματα Σπουδών, τις μεθόδους διδασκα-
λίας, τους πόρους, τις μαθησιακές δραστηριότητες και τα προϊόντα των μαθητών/τριών 
με σκοπό την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών κάθε μαθητή/τριας, ώστε να μεγι-
στοποιηθούν οι ευκαιρίες μάθησής τους (Tomlinson et al., 2003). 

Ειδικότερα, διαφοροποιημένη διδασκαλία καλείται η προσέγγιση, μέσω της οποίας η 
διδασκαλία διαφοροποιείται διττώς: μια όσον αφορά στον/στην μαθητή/τρια και μία 
όσον αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Χολέβας, Αλεξόπουλος & Αναστασόπουλος, 
2018; Τζιβινίκου, 2015; Παντελιάδου, 2008; Tomlinson, 1999). Ο άξονας, με βάση 
τον/την μαθητή/τρια, έχει ως διαφοροποιά στοιχεία την ετοιμότητα για μάθηση (επί-
πεδο επίδοσης), το στιλ μάθησης και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, και στηρί-
ζεται και στοχεύει στην ανάδειξη των προσωπικών μαθησιακών κωδίκων των μαθη-
τών/τριών στην αίθουσα διδασκαλίας. Ο δεύτερος άξονας, που καλύπτει το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, έχει ως συνιστώσες το μαθησιακό περιβάλλον, τις στρατηγικές μάθησης 
και τις μεθόδους διδασκαλίας (περιεχόμενο), καθώς και στο παραγόμενο αποτέλεσμα 
της διδακτικής πράξης (τελικό προϊόν), που καθορίζει την πεμπτουσία και την επιτυχία 
της διαφοροποιημένης παρέμβασης. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να θεω-
ρηθεί ως τρόπος ανταπόκρισης και απάντησης στις ανάγκες/χαρακτηριστικά κάθε μα-
θητή/τριας, όπως και της οικοδόμησης της γνώσης του/της, που, σίγουρα, δε θεωρείται 
ως μια μεταφορά στείρας γνώσης αλλά απάντηση στο φαινόμενο της σχολικής αποτυ-
χίας (Στυλιαράς & Δήμου, 2015; Κουτσελίνη, 2006).  

Η ανάγκη για μείωση της περιοριστικότητας σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης και μάθη-
σης υπαγόρευσε, ήδη από τη δεκαετία του 1970, τη δημιουργία μιας καινούριας ολι-
στικής ιδεολογίας και τάσης στην εκπαίδευση, θέτοντας τις βάσεις για τη λεγόμενη 
συμπερίληψη στην εκπαίδευση (Inclusive Education). Τότε, άρχισαν να υφαίνονται τα 
πρώτα συμπεριληπτικά προγράμματα, με στόχο τη συνεκπαίδευση παιδιών με ήπιες, 
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αρχικά, μαθησιακές δυσκολίες, στο γενικό σχολείο και στη συμβατική τάξη (Στράτη, 
2015; Idol, 2006; Pivik, McComas & Laflamme, 2002). Ωστόσο, η ιδέα της διαφορο-
ποιημένης διδασκαλίας είναι πολύ παλαιότερη, καθώς ο Κομφούκιος, ήδη από τον 6ο 
αιώνα π.Χ., είχε σημειώσει ότι οι μαθητές/τριες διαφέρουν στα χαρίσματα και τα ταλέ-
ντα τους (Tomlinson, 2013). Γενικά, μεταξύ των χιλιάδων δεξιοτήτων που αποκτούν 
(ή κατέχουν εγγενώς) οι άνθρωποι, κατά τη διάρκεια ζωής τους, ορισμένα πράγματα 
μαθαίνονται γρηγορότερα από κάποια άλλα, ενώ και η απόκτηση ορισμένων δεξιοτή-
των απαιτεί διαφορετικές πρακτικές και διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και υποστή-
ριξης (Landrum & Mcduffie, 2010). 

Για τον λόγο αυτό, ειδικά σήμερα στην εποχή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, οι 
εκπαιδευτικοί για να διδάξουν καλά, πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτή τη βεβαιωμένη 
πραγματικότητα της διαφοροποίησης των μαθητών/τριών τους. Αναμφισβήτητα, πριν 
από τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, χρειάζεται μια επισταμένη καταγραφή της γνω-
στικής δυναμικής των μαθητών/τριών, των εξατομικευμένων μαθησιακών αναγκών 
των μαθητών/τριών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς και των εξωσχο-
λικών παραμέτρων, που αφορούν σε κάθε μαθητή/τρια. Με άλλα, δηλαδή, στην προ-
σπάθεια να εφαρμοστεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία χρειάζεται από πριν, για καλύ-
τερο προγραμματισμό, να μελετηθούν οι ατομικές διαφορές των μαθητών/τριών. Οι 
εκπαιδευτικοί συχνά είναι παιδαγωγικά επωφελές να παρέχουν σε όλους/ες τους/τις 
μαθητές/τριες ευέλικτες συνθήκες πρόσβασης σε συγκεκριμένες μαθησιακές δραστη-
ριότητες και εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές, που ταιριάζουν καλύτερα στο μαθη-
σιακό στιλ του/της καθενός/μιας, προσφέροντας προσαρμοσμένες, διαφορετικές παι-
δαγωγικές διεξόδους και προοπτικές για την κατανόηση του περιεχομένου και της δια-
δικασίας αλλά, οπωσδήποτε, και για την ενίσχυση του τελικού μαθησιακού προϊόντος 
(Dixon et al., 2014). 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα: «με ποιους 
τρόπους ο/η εκπαιδευτικός θα καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών/τριών, 
σε τάξεις χωρίς ομοιογένεια;». Για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται να προλαβαίνει 
και να οργανώνει πολλαπλούς τρόπους για τους/τις μαθητές/τριες, προκειμένου να ε-
πιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι, να εργάζονται οι μαθητές/τριες σε ομάδες που βασί-
ζονται σε μαθησιακούς κύκλους, να χρησιμοποιείται ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό ανά-
λογα με το μαθησιακό στιλ, ο ρυθμός μάθησης να είναι εξατομικευμένος, η διδασκαλία 
να είναι μαθητοκεντρική και να υπάρχει ξεκάθαρη διαπίστωση από τον εκπαιδευτικό 
τι είναι απαραίτητο για το σύνολο της τάξης και για κάθε μαθητή/τρια, ξεχωριστά, ώστε 
να οικοδομηθούν σχετικοί οι εννοιολογικοί χάρτες και οι χάρτες δεξιοτήτων 
(Tomlinson, 2005).  

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να προγραμματίζει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, αλλά, 
κυρίως, η πορεία της καθορίζεται και διαμορφώνεται από την ανταπόκριση των μαθη-
τών/τριών (Κουτσελίνη, 2001). Ο τρόπος διαφοροποίησης στη βάση του περιεχομένου 
επικεντρώνεται στο πλαίσιο των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
μαθητών/τριών και εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών σε κάθε πηγή 

19/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



 
 

 
 

και εστία γνώσης. Η διαφοροποίηση, στη βάση της διδακτικής διαδικασίας, πραγμα-
τεύεται τις διαφοροποιημένες δραστηριότητες, τις οποίες θα υλοποιήσουν οι μαθη-
τές/τριες, ώστε να αντιληφτούν το περιεχόμενο και να οικοδομήσουν τη νέα γνώση.  

Η διαφοροποίηση με στόχο το αποτέλεσμα της διδασκαλίας προσπαθεί να εφαρμόσει 
και να παρουσιάσει, με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, τη νέα γνώση και τις νέες 
δεξιότητες στο πλαίσιο μιας τελικής εργασίας, ενός τελικού αποτελέσματος. Η διαφο-
ροποίηση, όσον αφορά στο μαθησιακό περιβάλλον, εντρυφεί στους τρόπους με τους 
οποίους θα διαφοροποιηθεί η σχολική τάξη, τον τρόπο που θα οργανωθεί, δηλαδή, ο 
σχολικός χώρος για να υπάρχει ένα άνετο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον, που θα 
αβαντάρει τη μαθησιακή πορεία του κάθε παιδιού. Τέλος, διαφοροποίηση μπορεί να 
υλοποιηθεί και ως προς την αξιολόγηση του τελικού μαθησιακού προϊόντος, δίνοντας 
βαρύτητα στη διαφορετικότητα των μεθόδων, με τις οποίες θα αποτιμηθούν τα τελικά 
μαθησιακά αποτελέσματα και οι επιδόσεις (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). Μάλιστα, 
η αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας πρέπει να είναι συνεχής, διαγνωστική και 
ανατροφοδοτική, με στόχο την προσαρμογή των διδακτικών παρεμβάσεων στις ιδιαί-
τερες ανάγκες των μαθητών/τριών (Σίππη-Χαραλάμπους & Κύρου, 2014). 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία εμπερικλείει ποικιλία μεθόδων για την οργάνωση της 
καθημερινής διδακτικής πρακτικής και τον σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας, 
που έχουν στόχο την τροποποίηση-προσαρμογή της διδασκαλίας στα ενδιαφέροντα, 
στις ικανότητες και τα ιδιαίτερα ταλέντα των μαθητών/τριών, ώστε να δημιουργηθεί 
για όλους τους/τις μαθητές/τριες ένα πλαίσιο κατάλληλων συνθηκών προσωπικής ανά-
πτυξης και σχολικής βελτίωσης και, συγχρόνως, να εξασφαλιστεί ένα κρίσιμο επίπεδο 
βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Σίππη-Χαραλάμπους & Κύρου, 2014; 
Κανάκης, 2007). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1993; 1983), η ανθρώ-
πινη νοημοσύνη χωρίζεται σε οκτώ τομείς (γλωσσική, λογικομαθηματική, χωρική, κι-
ναισθητική, μουσική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και νατουραλιστική), οι οποίοι 
εδράζονται σε διάφορες, ξεχωριστές περιοχές του ανθρώπινου μυαλού. Ο Gardner 
(1999) θεωρούσε ότι υποψήφιοι τύποι νοημοσύνης, που θα μπορούσαν να συμπεριληφ-
θούν στην παραπάνω λίστα, είναι και η πνευματική (spiritual), η υπαρξιακή 
(existential) και η ηθική (moral) νοημοσύνη (κυρίως οι 2 τελευταίες). Οι τομείς μπορεί 
να είναι εξίσου σημαντικοί, αλλά δεν είναι στον ίδιο βαθμό αναπτυγμένοι σε κάθε άν-
θρωπο.  

Επίσης, σύμφωνα με τον Sternberg (2005), η νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ανθρώ-
που να εγκλιματίζεται, εύκολα, στο περιβάλλον, που ζει, και να μαθαίνει μέσω των 
εμπειριών του (Χάσκου & Παπαδάτος, 2017). Ο Sternberg (1985), (1986) & (1997) 
ανέπτυξε την τριαρχική θεωρία της ανθρώπινης νοημοσύνης (Ζμπάινος & Αντωνοπού-
λου, 2012), με σκοπό να μελετηθεί και να κατανοηθεί καλύτερα η νοημοσύνη του αν-
θρώπου. Η τριαρχική θεωρία της ανθρώπινης νοημοσύνης αποτελείται από τρία μέρη, 
είναι, δηλαδή, μια προσέγγιση συστημάτων, στην οποία πολλές διαφορετικές πτυχές 
της νοημοσύνης αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους, σε μια προσπάθεια κατανόησης του 
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τρόπου λειτουργίας της νοημοσύνης. Το πρώτο μέρος (αναλυτική ικανότητα) αφορά 
στη νοημοσύνη του εσωτερικού κόσμου του ατόμου, προσδιορίζοντας τους γνωστι-
κούς μηχανισμούς, οι οποίοι λειτουργούν ως αφετηρία της ευφυούς συμπεριφοράς. Το 
δεύτερο μέρος της θεωρίας (δημιουργική ικανότητα) συσχετίζει την εμπειρία ενός α-
τόμου με τη νοημοσύνη, παρέχοντας στην εμπειρία, κατά τη διάρκεια της ζωής, ρόλο 
διαμεσολάβησης, μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου του ατόμου. Το 
τρίτο μέρος της θεωρίας (πρακτική ικανότητα) υπογραμμίζει τον ρόλο του περιβαλλο-
ντικού πλαισίου στον προσδιορισμό μιας έξυπνης συμπεριφοράς σε ένα δεδομένο πε-
ριβάλλον, συνδέοντας τους γνωστικούς μηχανισμούς με την καθημερινή ζωή, με σκοπό 
την επίτευξη έξυπνης προσαρμογής στο περιβάλλον.  

Στη σχολική αίθουσα, που εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, μπορεί να 
ληφθούν υπόψη και να καλλιεργηθούν και οι παραπάνω τύποι νοημοσύνης, τους οποί-
ους οι μαθητές/τριες κατέχουν, ασφαλώς, σε διαφορετικό βαθμό. Βασικοί κανόνες α-
ποτελούν η ανάθεση διαφορετικών/εναλλακτικών ειδών εργασίας και η ευελιξία στον 
χρόνο, ο οποίος χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με τις ανάγκες των μαθητών/τριών 
(Tomlinson, 2003).  

Τέλος, η σχολική ετοιμότητα συνδέεται με τις ικανότητες και δεξιότητες του/της μα-
θητή/τριας, που αφορούν στη σωματική και γνωστική του ετοιμότητα, αλλά, κυρίως, 
στην κοινωνική και συναισθηματική του ετοιμότητα, που τον/την κάνουν ικανό/ή να 
ωφεληθεί από την παροχή της μάθησης στο σχολικό περιβάλλον και να ανταπεξέλθει 
στις απαιτήσεις τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (Καψάλης, 2000). Η 
ετοιμότητα αναφέρεται στο σημείο εισόδου κάθε μαθητή/τριας, όπου κάθε μαθη-
της/τρια διαθέτει το δικό του γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό υπόβαθρο, ένα 
σύμπλεγμα, δηλαδή, που φανερώνει την ετοιμότητά του (Tomlinson, 2001). Σε κάθε 
περίπτωση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να αναπτύξει μιαν ατμόσφαιρα ε-
πιτυχίας και ευαρέσκειας για όλους τους/τις μαθητές/τριες, όταν οι εκπαιδευτικοί θα 
είναι σε θέση να διακρίνουν τα εξελισσόμενα επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών/τριών 
τους και θα παρέχουν σχετικές δραστηριότητες, αν και αυτές δεν είναι ούτε εύκολες 
ούτε πολύ προκλητικές (Subban, 2006). Οι μαθητές/τριες, έτσι, μπορεί να ωφεληθούν 
από την παρεχόμενη μάθηση, ώστε, τελικά, να ενισχύσουν το γνωστικό και κοινωνικό 
τους κεφάλαιο (Καψάλης, 2000). Στη σχολική ετοιμότητα εμπερικλείεται η ανάπτυξη 
του προφορικού λόγου, η ψυχοκινητικότητα και ο συντονισμός κινήσεων, οι νοητικές 
ικανότητες, όπως η μνήμη, η προσοχή, η αντίληψη, η συγκέντρωση, η σκέψη και η 
συναισθηματική οργάνωση του παιδιού, δηλαδή η αυτοσυναίσθηση και οι διαπροσω-
πικές σχέσεις. 

Στρατηγικές μάθησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

Αν και παρατηρείται μια «φλυαρία», μια πολλαπλότητα κατά τον ορισμό τους, οι στρα-
τηγικές μάθησης μπορούν να εννοιοδοτηθούν, ως εκείνες οι σκόπιμες, οργανωμένες, 
συγκεκριμένες συμπεριφορές και σκέψεις, που αξιοποιούνται από τους/τις μαθη-
τές/τριες, κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της γνωστικής επεξεργασίας, με 
σκοπό να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η κατανόησή τους, η οικοδόμηση της γνώσης 
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τους και, γενικά, η μάθησή τους (Oxford, 2017; Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011). Οι 
στρατηγικές μάθησης συνδέονται, αρραγώς, με τις τυπολογίες ατομικών διαφορών και 
με το στιλ μάθησης των μαθητών/τριών (Υψηλάντης & Μουτή, 2015). 

Στο μάθημα της γλώσσας (ως δεύτερης ή ως ξένης), για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές 
ταξινομήσεις για τις σχετικές, μετερχόμενες στρατηγικές μάθησης. Μια ταξινόμηση, 
που μάλλον, κερδίζει τις περισσότερες «επιστημονικές εντυπώσεις», στηρίζεται στη 
θεωρία της Αμερικανίδας Rebeca Oxford (Chilkiewicz, 2015; Droździał-Szelest 1997; 
Hismanoglu, 2000). Η Oxford (1990) διαιρεί τις στρατηγικές μάθησης σε: 
• άμεσες, που αφορούν άμεσα τη γλώσσα-στόχο και η κύρια επιδίωξή τους είναι να 

βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν τον προσωπικό τους τρόπο μάθη-
σης. Οι άμεσες στρατηγικές χωρίζονται σε: 

o  μνημονικές 
o γνωστικές 
o  αντισταθμιστικές – επανορθωτικές. 

• έμμεσες, που ενισχύουν τη μάθηση, χωρίς, κατά βάση, άμεση συμμετοχή και αξιοποί-
ηση της γλώσσας-στόχου. Οι έμμεσες στρατηγικές, χωρίζονται σε: 

o μεταγνωστικές  
o  συναισθηματικές  
o κοινωνικές.  

Ανάλογα, η Tomlinson (2015) παραθέτει σχετικές στρατηγικές, ώστε να αντιμετωπι-
στεί, επιτυχώς, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η διαχείριση της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας. Κάποιες, τέτοιες στρατηγικές μάθησης ακολουθούν:  
• Αξιοποίηση πολλαπλών κειμένων και χρήση πλούσιου και με ποικιλία εποπτικού υλι-

κού. 
• Κέντρα μάθησης. Χώροι, εδικά διαμορφωμένοι, στην αίθουσα διδασκαλίας και στη 

σχολική μονάδα.  
• Διαβαθμισμένες δραστηριότητες και ευελιξία χρόνου. Χρήση στη διδακτική πράξη δια-

βαθμισμένων δραστηριοτήτων.  
• Ατομικές και ομαδικές εργασίες. Ο/Η εκπαιδευτικός προωθεί τόσο την ομαδική (ομα-

δοσυνεργατική μέθοδο ή διδακτική τεχνική των ομάδων εργασίας) όσο και την ατο-
μική εργασία. Σε κάθε περίπτωση, διδακτικά μοντέλα, όπως διδασκαλία με μαθη-
τές/τριες κατά μόνας, κατά ζευγάρια, σε μικρές ομάδες, σε μεγάλης ομάδες αλλά και 
σε ολόκληρη την τάξη αποτελούν κρίσιμο και αναπόσπαστο μέρος της διαφοροποιη-
μένης διδασκαλίας (Xu, 2012). 

• Ανεξάρτητη μελέτη. Διαβαθμισμένες κατ’ οίκον εργασίες. 
• Μαθησιακά συμβόλαια. Συμφωνίες ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους/τις μαθη-

τές/τριες.  
• Διαφορετικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση. Χρήση μεταγνωστικού τύπου στρατη-

γικών.  
• Φάκελοι εργασιών και επιτευγμάτων, με στόχο την παρότρυνση όλων των μαθη-

τών/τριών.  
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Η ορθή και στοχευμένη εφαρμογή των στρατηγικών μάθησης της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στις σχολικές τάξεις προϋποθέτει, ασφαλώς, συνεχή επιμόρφωση και προ-
σπάθεια επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ώστε να εφαρμόζονται αποτε-
λεσματικά οι στρατηγικές και οι διδακτικές τεχνικές στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Βαλιαντή, Κουτσελίνη & Κυριακίδης, 2010). Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει το 
καλό παράδειγμα και να εμπνεύσει όλους τους/τις μαθητές/τριες της τάξης του αλλά 
και γενικότερα. Άλλωστε, κατά πάσα πιθανότητα, η καλύτερη διδασκαλία είναι μέσω 
του παραδείγματος. Όντως, το παράδειγμα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να διδά-
σκει κανείς, πιθανόν να είναι ο μόνος! 

Στον χώρο του σχολείου, η ποικιλομορφία των μαθητών/τριών, η ετοιμότητά τους για 
μάθηση, η γνώση/κατάκτηση/εκμάθηση της γλώσσας, το οικονομικό τους υπόβαθρο, 
η κουλτούρα τους, τα κίνητρά τους και τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και οι πολλές 
διδακτικές πρακτικές δυσχεραίνουν την επιλογή των παρεμβάσεων, που θα κληθεί να 
μετέλθει και να αξιοποιήσει ένας/μία εκπαιδευτικός, για να επιτύχει σημαντικό μαθη-
σιακό αποτέλεσμα σε μια διαφοροποιημένη τάξη (Tomlinson & Moon, 2014). Κατα-
λυτικό και αναμφισβήτητο ρόλο, στον σχεδιασμό μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 
με σκοπό την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των μαθητών/τριών, διαδραματίζει, 
σαφώς, η σχετική αξιολόγηση της διδακτικής πράξης και η ερμηνεία των δεδομένων 
της (Chapman & King, 2012). Οι στρατηγικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, κατά τις οποίες συλλέ-
γονται κρίσιμα δεδομένα για τη στήριξη της διαφοροποίησης, είναι τριών ειδών 
(Tomlinson & Moon, 2013). Ο/Η εκπαιδευτικός με την ερμηνεία αυτών των αξιολογι-
κών δεδομένων, και μέσω αναστοχασμού και αυτοκριτικής, μπορεί να διαφοροποιήσει, 
στη συνέχεια, με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 
2008). Συγκεκριμένα, τα τρία στάδια-είδη αξιολόγησης είναι τα παρακάτω (Tomlinson 
& Moon, 2014; 2013; Κωνσταντίνου, 2004): 
• σχεδιασμός για οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής ή διαγνωστικής αξιολό-

γηση στην αρχή ενός καινούργιου κεφαλαίου.  
• οδηγίες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της διαμορφωτικής ή σταδιακής αξιολόγη-

σης, συναρτώμενης άμεσα, με την πορεία μιας ενότητας διδασκαλίας. 
• αξιολόγηση της διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της αθροιστικής τελικής ή συνο-

λικής αξιολόγησης, η οποία υλοποιείται στο τέλος μιας διδακτικής ενότητας. 

Η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει ένα καίριο εργαλείο αναστοχασμού και αποτίμη-
σης, συνολικά, της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας, π.χ. «Τι πήγε καλά; Τι όχι, τι 
άλλο πρέπει να γίνει; Πώς λειτούργησαν οι σχέσεις και η συνεργασία μεταξύ των συμ-
μαθητών/τριών; Μεταξύ μαθητών/τριών και δασκάλου; Τα μέσα διδασκαλίας λειτούρ-
γησαν διευκολυντικά, η μέθοδος;» κ.ά. (Μαστρογιάννης, 2014β). Για αυτό, απαραιτή-
τως, η αξιολόγηση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία χρειάζεται να είναι μια καλά σχε-
διασμένη και συνεχής, ανατροφοδοτική, διαμορφωτική και αναστοχαστική διαδικασία, 
ώστε να υπηρετηθούν και να επιτευχθούν, κατά το δυνατό, οι διδακτικοί στόχοι που 
τέθηκαν (Πράντζιου, 2015). Αυτή η διαδικασία, που περιλαμβάνει συλλογή, σύνθεση 
και ερμηνεία δεδομένων (Tomlinson & Moon, 2013), διευκολύνει τους/τις 
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εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τις παραμέτρους που διέπουν την πορεία και την εξέλιξη 
της διδασκαλίας και της μάθησης, η οποία λαβαίνει χώρα στην τάξη τους.  

Το μοντέλο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας υπαγορεύει στους/στις εκπαιδευτικούς 
να επιδεικνύουν ευελιξία στις διδακτικές τους προσεγγίσεις και στην τροποποίηση-
προσαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς και πλουραλισμό, κατά την πα-
ρουσίαση των αναπλαισιωμένων γνωστικών αντικειμένων στους/στις μαθητές/τριές 
τους. Ο/Η εκπαιδευτικός για την ορθή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
οφείλει να διευκρινίζει κάθε φορά τις νέες έννοιες και να επεξηγεί τις γενικεύσεις, να 
χρησιμοποιεί την αρχική, διαμορφωτική και τελική μορφή της αξιολόγησης και να δίνει 
έμφαση στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης του 
μαθητή και της μαθήτριας. Τέλος, κατά την πορεία και εξέλιξη της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, πρέπει να εξασφαλίζεται, μέσω της ποικιλίας των διδακτικών στόχων και 
των δραστηριοτήτων, ότι όλοι οι μαθητές/τριες δείχνουν ενδιαφέρον, παρακινούνται, 
κατανοούν και μπορούν να εφαρμόσουν τη νέα γνώση (Hall, 2002). 

Διδακτικές πρακτικές και τεχνικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας 

Μιαν αποτελεσματική διδακτική παρέμβαση με διαφοροποιητικό χαρακτήρα, αποτελεί 
υψηλή παιδαγωγική προτεραιότητα. Ωστόσο, είναι μια πολύ υψηλών αξιώσεων σχο-
λική πραγματικότητα, καθώς «απαιτεί» από τον εκπαιδευτικό (Siam & Al-Natour, 
2016; Munro, 2012): κατανόηση του τρόπου σκέψης και μάθησης των μαθητών/τριών, 
(2) γνώση και εξοικείωση με πολλές σχετικές πρακτικές διαφοροποίησης, (3) ικανό-
τητα εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη, (4) σωστή διαχείριση 
του χρόνου, που απαιτείται για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, (5) ικανότητα 
διαμέρισης των μαθητών/τριών ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις δυνατότητές τους, 
(6) κίνητρα και (7) δυνατότητα αποκρυπτογράφησης της κουλτούρας και του σχολικού 
κλίματος στο σχολείο και την τάξη. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιες διδακτικές πρακτικές και τεχνικές, που, ενδε-
χομένως, μπορούν να συνεισφέρουν στην επιτυχία της διαφοροποίησης της διδασκα-
λίας σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες (Ζιώτη, 2018; Tomlinson, 2015; 2010, 
Νικολαραΐζη, 2013; Santamaria, 2009; Bender, 2008; Ajayi, 2008): 
• Κάλυψη των βασικών εννοιών και απόκτηση των δεξιοτήτων, που περιλαμβάνει κάθε 

θέμα, και εμβάθυνση των μαθητών/τριών σε αυτές, δίχως να απαιτείται να μάθουν τα 
πάντα που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα. 

• Επικέντρωση των μαθητών/τριών στις ουσιώδεις έννοιες, χωρίς να ασχολούνται με 
πλήθος ασύνδετων γεγονότων ή επαναλαμβάνοντας αυτά που, ήδη, γνωρίζουν.  

• Συχνή σύνοψη ιδεών και εννοιών. 
• Εργασία πάνω σε ορισμούς, αντιπαραβολές, αντιπαραθέσεις ή συνοψίσεις των ίδιων 

εννοιών.  
• Συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών σε σημαντικές εργασίες και διδακτικές δραστη-

ριότητες. Νοηματοδότηση της διδακτικής διαδικασίας.  
• Συνεργασία των μαθητών/τριών και ανταλλαγή ιδεών, μέσα από εργασία σε ομάδες 
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για αλληλεπίδραση.  
• Εργασίες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και έχουν νόημα για τα 

παιδιά.  
• Κατά την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας, την ανατροφοδότηση, τον αναστο-

χασμό και τη βαθμολόγηση των μαθητών/τριών, οι ατομικοί και οι ομαδικοί στόχοι 
δεν πρέπει να είναι ανισοβαρείς.  

• Πρόταξη της ευελιξίας, όσον αφορά στην επιλογή ρητών διδακτικών στρατηγικών, 
βασισμένων σε σαφείς στόχους και μεθόδους διδασκαλίας, στους ρυθμούς μάθησης, 
τα εκπαιδευτικά υλικά, τη σύνθεση των ομάδων και την επιλογή ατομικών ή ομαδικών 
εργασιών.  

• Δημιουργία ευκαιριών για ατομικές ή ομαδικές εργασίες, ποικιλία εκπαιδευτικών υλι-
κών και μέσων και δυνατότητα κίνησης στη σχολική αίθουσα.  

• Μεταχείριση πολλών τρόπων και ποικίλων μέσων έκφρασης για τους/τις μαθη-
τές/τριες (συγγραφή, δραματοποίηση, εικονογράφηση, φωτογράφιση, δημιουργία δια-
γραμμάτων στον υπολογιστή, εκτέλεση πειράματος, κ.ά.). Για παράδειγμα, κάποιοι/ες 
μαθητές/τριες ζωγραφίζουν, γράφουν, ενώ άλλοι/ες είναι μπροστά στον υπολογιστή. 

• Αξιοποίηση πλουραλιστικών τεχνικών, μεθόδων και υλικών (χειριστικών, εικονιστι-
κών, ψηφιακών και, κατά τι, συμβολικών).  

• Προσαρμογή του ρυθμού διδασκαλίας στις ανάγκες μάθησης όλων των μαθη-
τών/τριών (οι μαθητές/τριες δεν υλοποιούν όλοι το ίδιο θέμα και την ίδια εργασία την 
ίδια διδακτική ώρα).  

• Παροχή πλαισίων στήριξης («νοητικών σκαλωσιών»), στην προσπάθεια των μαθη-
των/τριών για προσέγγιση και κατάκτηση της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξής τους 
(Vygotsky, 1978).  

• Χρήση πολλών παραδειγμάτων και αξιοποίηση οπτικών, απτικών και ακουστικών μέ-
σων για την παρουσίαση και επεξεργασία των πληροφοριών.  

• Διδακτικές πρακτικές και εργασίες με ίδιο περιεχόμενο αλλά με κλιμακούμενη δυσκο-
λία και με εξειδικευμένο βαθμό και τρόπο υποστήριξης.  

• Απλοποίηση του περιεχομένου διδασκαλίας.  
• Χρήση λεκτικών μνημονικών βοηθημάτων, αναλογιών, κατηγοριοποιήσεων, οπτικο-

ποιήσεων, νοερών εικόνων, γνωστικών και νοηματικών χαρτογραφήσεων, χαρτών 
μικρών ιστοριών, χαρτών κριτικής σκέψης, προκαταβολικών οργανωτών, διαγραμμά-
των οργάνωσης, παραγωγή σημειώσεων και συστημάτων μελέτης.  

• Χρήση νοερών υπολογισμών, επίλυση προβλημάτων, μοντελοποίηση προβλημάτων 
στα Μαθηματικά.  

• Εξασφάλιση στόχων με σαφήνεια και πληρότητα, όσον αφορά στις αρμοδιότητες, τα 
καθήκοντα και τις εργασίες των μαθητών/τριών.  

• Παροχή επιπλέον διδακτικού υλικού (διαδικτυακές πηγές, ψηφιακό υλικό) και χρήση 
εκπαιδευτικού λογισμικού.  

• Ανάθεση εργασιών και on line, όπου είναι δυνατόν. 
• Xρήση ψηφιακών βιβλίων και υλικών κειμένου. Αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων 

και υλικού (εικόνων, σχεδίου, βίντεο, ταινιών, μουσικής, γραπτού λόγου) στη σχολική 
τάξη. 
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• Αξιοποίηση εικονικών εργαλείων με ενσωματωμένες ακαδημαϊκές ενισχύσεις (π.χ. 
ορθογραφικό, γραμματικό και συντακτικό έλεγχο, αριθμομηχανή), 

• Χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, μεταξύ του εκπαιδευτικών του σχολείου 
και των μελών της σχολικής κοινότητας.  

• Ενθάρρυνση συμμετοχής, συνεχής παρακίνηση και συχνός έπαινος των μαθη-
τών/τριών για την προσπάθειά τους.  

• Ποικιλία στον βαθμό δυσκολίας και στις μορφές αξιολόγησης. Η αξιολόγηση μπορεί 
να αφορά τα ίδια θέματα, αλλά οι ερωτήσεις είναι δυνατό να διαφέρουν.  

Πρακτικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας αποτελούν η άμεση διδασκαλία, η μοντε-
λοποίηση, η εκμάθηση γνωστικών στρατηγικών διάκρισης, αποκωδικοποίησης, εκφο-
ράς, αποσαφήνισης και προτασιακής χρήσης σύνθετων/πολυσύλλαβων λέξεων, η σιω-
πηρή ανάγνωση, η επαναλαμβανόμενη ακρόαση κειμένου, η διάκριση μεταξύ σημα-
ντικών και δευτερευουσών κειμενικών πληροφοριών, ο εντοπισμός της κεντρικής ιδέας 
τους, η παράφραση, η αναδιήγηση και η περίληψη κειμένων, η πρόβλεψη κειμενικού 
περιεχομένου, η αξιοποίηση των προϋπαρχουσών μαθητικών γνώσεων, ο καταιγισμός 
ιδεών, η δημιουργία νοερών εικόνων, η τήρηση σημειώσεων, η ανασκόπησης κειμενι-
κών νοημάτων και η φωναχτή σκέψη, οι σημασιολογικοί και γραφικοί οργανωτές, το 
ημερολόγιο μάθησης και ο φάκελος επιτευγμάτων του/της μαθητή/τριας (Connor et al., 
2011; Clarke et al., 2010). 

Συνοπτικά και ανακεφαλαιωτικά, μπορεί να αναφερθεί και να τονιστεί ότι παραδείγ-
ματα διδακτικών πρακτικών και τεχνικών διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε μαθη-
τές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν η δημιουργία εξατομικευμένων δραστη-
ριοτήτων με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας για κάθε παιδί ή ομάδα μαθητών/τριών, οι 
οποίες έχουν νόημα για τα παιδιά και απαιτούν διαφορετικό ρυθμό υλοποίησης, όπως, 
επίσης, και ο σεβασμός της αδύνατης περιχάραξης βηματισμού. Μέσω της αδύνατης 
(ασθενούς) περιχάραξης βηματισμού, ο μαθητής/τρια καθίσταται ικανός να προβεί σε 
νοητικές προσαρμογές, ώστε να ακολουθεί τον δικό του (γνωστικό) προσωπικό ρυθμό, 
κατά την εξέλιξη και πορεία της μαθησιακής διαδικασίας, αποφεύγοντας, με αυτό τον 
τρόπο, ασφυκτικά και πιεστικά διδακτικά περιβάλλοντα (Μαστρογιάννης, 2014γ). Ε-
πίσης, αξιοσημείωτα εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν πολλές διδακτικές πηγές και 
εκπαιδευτικό υλικό, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών, που χρειάζονται κλι-
μακωτή υποστήριξη, με τη βαρύτητα να δίνεται στην ευελιξία της ομαδικής εργασίας, 
παρέχοντας συνεχή παιδαγωγική και συναισθηματική υποστήριξη. Οι πρακτικές αυτές, 
συνήθως, προσαρμόζονται ανάλογα με την τάξη, τις τοπικές συνθήκες, τη διαθεσιμό-
τητα πόρων, τη χρήση τεχνολογίας και τον διδακτικό χρόνο (Davis & Florian, 2004). 
Ακόμη, ως άλλα παραδείγματα, μπορούν να αναφερθούν η προσαρμοσμένη διδασκα-
λία στο επίπεδο των μαθητών/τριών, με κλιμακωτές δράσεις και διερεύνηση των θεμά-
των κάτω από διαφορετικές οπτικές συνιστώσες αλλά και προβλήματα με πολλαπλά 
σημεία εισόδου, με πολλούς τρόπους προσέγγισης και περισσότερες από μια αποδεκτές 
λύσεις.  

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάζει δραστηριότητες τυπικού επιπέδου και σε 
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επόμενο επίπεδο να τις προσαρμόζει κατά το δοκούν, να τις διαβαθμίζει από το απλό 
στο σύνθετο και να δίνει, καθημερινά, εργασίες με διαφορετικό επίπεδο στις ομάδες 
των παιδιών. Κάποιες εργασίες, ωστόσο, μπορούν να αντικατασταθούν με ενασχόληση 
στον υπολογιστή και γενικά με εναλλακτικές διδακτικές ενέργειες (ασκήσεις πολλα-
πλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/λάθος, εννοιολογικούς χάρτες, παιχνίδια ερωτή-
σεων, παιχνίδια γνώσεων, εικονογράφηση ιστορίας, συμμετοχή σε δρώμενα, ποιήματα 
ή φράσεις, που περιέχουν τις πληροφορίες, ακρωνύμια κ.ά.) (Bender, 2008).  

Συμπεράσματα, συζήτηση, προτάσεις 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ειδικές διαταραχές, που επιβαρύνουν τη γνω-
στική, μαθησιακή και συναισθηματική εξέλιξη των παιδιών σχολικής ηλικίας, με το 
μεγαλύτερο πλήγμα να δέχονται η κατανόηση και η χρήση του γραπτού ή/και του προ-
φορικού λόγου, καθώς και η μάθηση στα Μαθηματικά. Ωστόσο, η έγκαιρη και σωστή 
διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών, που βοηθάει πολύ στην αντιμετώπισή τους, εί-
ναι ένα επιβεβλημένο, άμεσο παιδαγωγικό αντανακλαστικό, δεδομένου ότι όσοι έχουν 
μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν, συνήθως, και διακρίσεις. Στο εκπαιδευτικό οπλοστά-
σιο για μια δραστική, στοχευμένη και σοβαρή αντιμετώπιση των μαθητικών δυσκο-
λιών, αναμφίβολα περιέχονται και οι διδακτικές αρετές και τα παιδαγωγικά και μαθη-
σιακά χαρίσματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Η διαφοροποίηση είναι μια φιλοσοφία και ένας τρόπος σκέψης, για τη διδασκαλία και 
τη μάθηση Tomlinson (2000), που αποβλέπει στο να μην αφήσει κανέναν μαθητή και 
καμία μαθήτρια εκτός παιδαγωγικού και μαθησιακού νυμφώνος. Οι εκπαιδευτικοί, 
μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία δεν αποτελεί, λόγω της φιλοσοφικής 
της υπόστασης, εκπαιδευτική στρατηγική (Kirkey, 2005), μπορούν να διαφοροποιή-
σουν τη διδασκαλία τους, ως προς τους/τις μαθητές/τριές τους (επίπεδο επίδοσης, μα-
θησιακό στιλ και ενδιαφέροντα) αλλά και ως προς το Αναλυτικό Πρόγραμμα (περιε-
χόμενο, διαδικασία και τελικό προϊόν). Όταν οι μαθητές/τριες διδάσκονται μέσω αυτών 
των διαφοροποιημένων αξόνων, με γνώμονα τις κλίσεις τους και με σεβασμό στους 
ρυθμούς μάθησής τους, τότε, μόνο, η ισότητα των ευκαιριών γίνεται πραγματικότητα 
στη σχολική τάξη. Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, μεθοδολογίες, τεχνικές, στρατη-
γικές, εποπτικά και γνωστικά μέσα, αλλά και ο διδακτικός και μαθησιακός βηματισμός 
τροποποιούνται, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι 
συνθήκες μάθησης για κάθε μαθητή/τρια, και να ενισχυθούν οι σχολικές τους επιδό-
σεις. Είναι επιβεβαιωμένη (Kirkey, 2005), η ποικιλία των πλεονεκτικών συνθηκών, που 
παράγει η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην καθημερινή διδακτική πρακτική. 

Πολλές φορές, όμως, η έννοια, ο ορισμός και όλο το πλαίσιο της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας δεν αποδίδεται σωστά. Ασφαλώς, διαφοροποίηση δεν είναι, μόνο, ένας 
απλοϊκός τρόπος επιλογής διδακτικών παρεμβάσεων (Tomlinson & Moon, 2013), με 
σκοπό να δημιουργούνται ευνοϊκοί όροι για την αντιμετώπιση των διαφορετικών επι-
πέδων ετοιμότητας, ενδιαφερόντων και ικανοτήτων των μαθητών/τριών. Η διαφορο-
ποιημένη διδασκαλία είναι κάτι παραπάνω, είναι ένα πλέγμα αλληλένδετων και αλλη-
λοϋποστηριζόμενων μεθόδων, τεχνικών, σχεδιασμών ανατροφοδοτικών, 
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διαμορφωτικών και αναστοχαστικών διαδικασιών. Η μαθησιακή διαδικασία εξελίσσε-
ται, σύμφωνα με τις γνωστικές ανάγκες του κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά, αλλά και της 
ομάδας στην οποία μπορεί να συμμετέχει. Με εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη 
διδασκαλία, καθώς και με εργασίες σε ομαδικό επίπεδο, οι μαθητές/τριες κατακτούν 
γενικές γνώσεις και δεξιότητες και μαθαίνουν να δρουν και να λειτουργούν συνεργα-
τικά, ως ισότιμα μέλη και αλληλεπιδραστικές ψηφίδες ενός συμπαγούς και συνεκτικού 
συνόλου. 

Αποτελεί σημαντική παράμετρο στο εκπαιδευτικό έργο η υιοθέτηση αναπτυξιακά κα-
τάλληλων στρατηγικών, η προσαρμογή και η εφαρμογή τους σε κάθε ειδική μαθησιακή 
και μαθητική περίπτωση. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, είναι μέρος του όλου πλαι-
σίου της διαφοροποίησης, όπου ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας, 
δύσκολος και απαιτητικός (Valiande & Ioannidou Koutselini, 2009). Αυτός ο ρόλος 
του/της εκπαιδευτικού υπαγορεύει την αναζήτηση στρατηγικών διδασκαλίας και μά-
θησης, καθώς και διδακτικών τεχνικών, που καλύπτουν όλο σχεδόν το μωσαϊκό των 
μαθησιακών αναγκών των μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι ευέλι-
κτοι και δημιουργικοί και να ανταποκρίνονται θετικά στα ατομικά χαρακτηριστικά και 
στις μοναδικές ικανότητες των μαθητών/τριών τους.  

Η χρήση διδακτικών πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε παιδιά με μαθησια-
κές δυσκολίες μπορεί να βελτιώσει την πρόσληψη γραπτού λόγου, την αύξηση του εύ-
ρους του λεξιλογίου, την ανάπτυξη της αναγνωστικής ακρίβειας και ευχέρειας, την αύ-
ξηση της χρήσης των επιδιωκόμενων μεταγνωστικών στρατηγικών, την προαγωγή της 
αυτοεικόνας του παιδιού, την υψηλή ικανοποίηση, την εμπλοκή, την ανάληψη πρωτο-
βουλιών, την αλληλοβοήθεια και τη συνεπή εφαρμογή διαφόρων προσεγγίσεων 
(Boardman et al., 2016, Dufrene, et al., 2010).  

Στην κατεύθυνση απόκτησης αυτόνομης προσωπικότητας, κριτικής σκέψης, βελτίω-
σης της σχολικής επίδοσης και αντιμετώπισης της καθημερινότητας με αισιοδοξία και 
θάρρος από τους/τις μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, μπορούν, καίρια, να συ-
νεισφέρουν η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η αξιοποίηση των ΤΠΕ (π.χ. αξιοποίηση 
σχετικών ιστοσελίδων για τη μάθηση της προπαίδειας), οι στρατηγικές μάθησης, η εν-
θάρρυνση, η επιβράβευση και οι καλές προσωπικές σχέσεις (κοινωνικό δίκτυο) του 
μαθητή και της μαθήτριας με το σχολικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Η διαφο-
ροποίηση (πρέπει να) είναι στραμμένη προς την κάλυψη και εξυπηρέτηση των διαφο-
ρετικών σταδίων μάθησης των μαθητών/τριών (αρχάριων, ικανών και επαρκών) και 
όχι, απλώς, στην παροχή διαφορετικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικές ομάδες μα-
θητών/τριών (Hattie, 2012).  

Το ζητούμενο είναι ο/η μαθητής/τρια, με την κατάλληλη υποστήριξη, να καταστεί δυ-
νατό να αναδείξει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις κλίσεις του, ώστε να εξελίξει 
και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του και την αυτοπεποίθησή του. Να μάθει πως μπο-
ρεί να μαθαίνει, να λειτουργεί, δηλαδή, μεταγνωστικά, εμπλαισιωμένος/η σε ενεργη-
τικά μαθητοκεντρικά περιβάλλοντα. Άλλωστε, και ο Αμερικανός Ignacio Estrada το 
δήλωσε ξεκάθαρα, δείχνοντας τον παιδαγωγικό, «βασιλικό» δρόμο προς τη μάθηση 
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(Crossroads School, 2018): «Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που διδά-
σκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει».  
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Οκτώ βασικές διαστάσεις ενός πλαισίου αξιολόγησης της ποιότητας   
των πολυμεσικών μαθησιακών πόρων 

Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.70 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας, M. 

Ed., M. Th., Ph. D. , dimsid@edlit.auth.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση οκτώ (8) βα-
σικών διαστάσεων, που χρειάζεται να προσδιορίζουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης της ποι-
ότητας των πολυμεσικών μαθησιακών πόρων. Στις παραπάνω διαστάσεις περιλαμβά-
νονται: α) η ποιότητα του περιεχομένου της μάθησης, β) η εναρμόνιση των μαθησια-
κών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων με τους σκοπούς της μάθη-
σης, γ) η χρηστικότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθησιακών πόρων και χρηστών, 
δ) η ενίσχυση των κινήτρων για ανακαλυπτική και δημιουργική μάθηση, ε) η παροχή 
επαρκούς ανατροφοδότησης και η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των μα-
θητών, στ) η ανοιχτή και εύχρηστη προσβασιμότητα, ζ) η επανα-χρησιμοποίηση των 
μαθησιακών πόρων, η) ο σχεδιασμός της παρουσίασης των δεδομένων. Στη βάση των 
παραπάνω χρειάζεται να σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν έγκυρα 
και αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας των πολυμεσικών μαθησιακών πό-
ρων, από τους αρμόδιους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και στην Ελλάδα, 
τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη και τις οκτώ αναφερόμενες διαστάσεις ποιότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: πολυμεσικοί μαθησιακοί πόροι, αξιολόγηση ποιότητας, διαστάσεις 
ποιότητας 

Εισαγωγή 

Οι πολυμεσικοί πόροι μάθησης συνδυάζουν κείμενο, ήχο, εικόνες, βίντεο και η χρήση 
τους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης γίνεται μέσω των μηχανών αναζήτησης και των ψη-
φιακών αποθετηρίων. Τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν δημιουργηθεί ψηφιακές βι-
βλιοθήκες, μετα-συλλογές και βάσεις δεδομένων, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 
στους χρήστες να διερευνήσουν ένα τεράστιο όγκο εφαρμογών και πληροφοριών σε 
διάφορα επιστημονικά και μαθησιακά αντικείμενα. Επειδή η ποσότητα και η πολυπλο-
κότητα των σύγχρονων ψηφιακών μαθησιακών πόρων θέτει συχνά ζητήματα ασυμφω-
νίας και αντιφατικότητας μεταξύ των σχεδιαστών και των χρηστών ως προς το βαθμό 
της ποιότητάς τους (Liu & Johnson, 2005) είναι σκόπιμο να δομηθεί ένα συγκροτημένο 
πλαίσιο αξιολόγησης προκειμένου: α) οι διαδικασίες αξιολόγησης να διακρίνονται από 
σαφήνεια, αναλυτικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία (Parrish, 2004), β) να βελτιω-
θούν οι πρότερες πρακτικές σχεδιασμού των πολυμεσικών πόρων, γ) να αναπτυχθούν 
νέες μορφές και νέα αντικείμενα μάθησης, δ) να δομηθεί ένα ιεραρχικό σύστημα ποι-
ότητας των ψηφιακών μαθησιακών πόρων, ε) να επιτευχθεί η εύκολη και γρήγορη εύ-
ρεση ποιοτικών ψηφιακών πόρων, στ) να περιοριστούν τα φαινόμενα προσχεδιασμέ-
νων ερευνητικών ευρημάτων από ψηφιακά αποθετήρια και ιστότοπους (Vargo, Nesbit, 
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Belfer, & Archambault, 2003). Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται μια σύντομη περιγραφή 
οκτώ βασικών διαστάσεων ενός πλαισίου αξιολόγησης της ποιότητας των πολυμεσι-
κών μαθησιακών πόρων.  

1η Διάσταση του πλαισίου αξιολόγησης:  

Η ποιότητα του περιεχομένου της μάθησης 

Η ποιότητα του περιεχομένου της μάθησης είναι ενδεχομένως η πιο σημαντική πτυχή 
της ποιότητας των πολυμεσικών μαθησιακών πόρων. Το περιεχόμενο χρειάζεται να 
χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα, σαφήνεια, ακρίβεια, αντικειμενικότητα και αξιοπι-
στία ώστε οι χρήστες να δύνανται τόσο να το επεξεργαστούν επιστάμενα, όσο και να 
το κατανοήσουν σε βάθος. Στον αντίποδα οι χρήστες έχουν δυσκολίες αναφορικά με 
την επεξεργασία του περιεχομένου, όταν διακρίνεται από περιορισμένη ορατότητα, 
στερεοτυπικότητα, επιλεκτικότητα, δυσαναλογία, γλωσσικές ιδιαιτερότητες και συνο-
δεύονται από χαμηλού επιπέδου διδακτικές στρατηγικές (Dwyer, 2007). Η επίγνωση 
των παραπάνω δυσκολιών μπορεί να βοηθήσει τους εμπειρογνώμονες αξιολόγησης της 
ποιότητας των πολυμεσικών μαθησιακών πόρων ώστε να έχουν μια περισσότερο ολι-
στική αξιολόγηση, αφού θα εκτιμήσουν εάν το περιεχόμενο: α) εμπεριέχει ακριβείς 
πληροφορίες, οι οποίες παρουσιάζονται με την κατάλληλη μορφή αναπαράστασης, β) 
παρέχει δεδομένα με ένα ισορροπημένο τρόπο, γ) δίνει έμφαση σε έννοιες-κλειδιά και 
κύρια σημεία, δ) προσανατολίζει τους χρήστες στα σημαντικά στοιχεία, ε) δεν χαρα-
κτηρίζεται από λάθη και παραλείψεις, στ) παρέχει μαθησιακές ευκαιρίες για διατύπωση 
προσωπικών θέσεων και απόψεων, ζ) επιδεικνύει ευαισθησία σε κοινωνικά και πολιτι-
σμικά ζητήματα του άμεσου περιβάλλοντος των χρηστών (Metros, 2005; McEwan & 
Cairncross, 2004).  

2η Διάσταση του πλαισίου αξιολόγησης:  
Η εναρμόνιση των μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων με τους σκοπούς της μάθησης 

Συχνά καταγράφονται σημαντικές αναντιστοιχίες ανάμεσα στις δραστηριότητες μάθη-
σης και αξιολόγησης, ιδίως στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται σε 
έννοιες και σε διαδικασίες σε εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης Το πρόβλημα 
της εναρμόνισης δεν περιορίζεται στο επίπεδο υλοποίησης των μαθημάτων, αλλά διευ-
ρύνεται στο επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών με συνέπεια οι εκπαιδευόμενοι να 
έχουν χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις, οι οποίες χρησι-
μοποιούνται για την αξιολόγηση του βαθμού εναρμόνισης δραστηριοτήτων μάθησης 
και αξιολόγησης απαιτούν μια σημαντική επένδυση χρόνου, εάν μάλιστα καλύπτουν 
όλο το περιεχόμενο του αντικειμένου μάθησης (Cervone, 2012). Ως προς αυτό το 
σκοπό χρειάζεται να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική ευρετική προσέγγιση, η οποία θα 
είναι κατάλληλη για πολυμεσικούς ψηφιακούς πόρους με μέτριο επίπεδο βαθμού ανά-
λυσης, δηλαδή για πόρους, που είναι μικρότεροι των μαθημάτων, αλλά μεγάλοι για να 
εμπεριέχουν ένα συνδυασμό περιεχομένου, δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων. Έτσι 
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οι σχεδιαστές πρέπει καταρχήν να δηλώνουν τους μαθησιακούς στόχους, που έχουν 
θέσει είτε μέσα στο περιεχόμενο, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευόμενοι είτε 
μέσα στα μεταδεδομένα, τα οποία διατίθενται για τους εκπαιδευτικούς (Davies & 
Graff, 2005). H ρητή διατύπωση των διδακτικών στόχων βοηθά τους εκπαιδευτικούς 
να λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις ώστε να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή εναρμό-
νιση μεταξύ του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο πλαίσιο μά-
θησης. Ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι εκδηλώνουν υψηλές επιδόσεις στις δοκιμα-
σίες της αξιολόγησης ανάλογα με το βαθμό εναρμόνισης μεταξύ των μαθησιακών στό-
χων, των δραστηριοτήτων και των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 
(Hadwin & Winne, 2001). 

3η Διάσταση του πλαισίου αξιολόγησης:  
H χρηστικότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθησιακών πόρων και χρηστών 

Η χρηστικότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθησιακών πόρων και χρηστών έχει α-
ναγνωριστεί ως ένα κρίσιμο ζήτημα στην ποιότητα των πολυμεσικών πόρων Η χρηστι-
κότητα περιγράφει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τους εκπαιδευόμενους να συμμε-
τέχουν ενεργά στις μαθησιακές δραστηριότητες μέσα από τις δικές τους επιλογές 
(Tselios, Avouris, Dimitracopoulou, & Daskakaki, 2001). Επίσης η χρηστικότητα της 
αλληλεπίδρασης σχετίζεται με το σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι ο-
ποίες παρωθούν τους εκπαιδευόμενους να κάνουν και να μαθαίνουν από τα λάθη τους 
(Lohr, 2000). Η χρηστικότητα συνδέεται με την αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των με-
λών της ομάδας των εκπαιδευόμενων, όσο με την αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων 
με το περιεχόμενο της μάθησης και με τo περιβάλλον εκπαίδευσης. Έτσι οι σχεδιαστές 
χρειάζεται να προάγουν αμφότερους τους δυο τύπους αλληλεπίδρασης με σκοπό οι εκ-
παιδευόμενοι να επενδύουν στη μάθηση και στη διαχείριση του περιβάλλοντος, να ε-
ξοικειωθούν στη χρήση νοητικών σχημάτων, μοτίβων και συμβόλων, τα οποία οικοδο-
μούν τις πρότερες γνώσεις τους, και να αποκτήσουν την πεποίθηση ότι τα όποια λάθη 
τους σχετίζονται με την εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων, που έχουν τεθεί (Mayes 
& Fowler, 1999). Τέλος, οι πολυμεσικοί πόροι μάθησης με υψηλή χρηστικότητα αλλη-
λεπίδρασης παρέχουν συνοχή και σαφήνεια στις παρουσιάσεις των δεδομένων και στις 
αναπαραστάσεις τους και ενημερώνουν εμμέσως τους εκπαιδευόμενους, αφού λειτουρ-
γούν ως ένας συνεργάτης τους σε μια συζήτηση. Επίσης επιτρέπουν στους εκπαιδευό-
μενους να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν σε πιο αποτελεσματικές 
εξατομικευμένες μαθησιακές δραστηριότητες μέσω παροχή αληθών, περιορισμένων, 
σαφών και σχετικών με το συγκεκριμένο θέμα οδηγιών και χωρίς να υπερφορτώνονται 
με περιττές γνώσεις και πληροφορίες (Li, Nesbit & Richards, 2006). 

4η Διάσταση του πλαισίου αξιολόγησης: 
Η ενίσχυση των κινήτρων για ανακαλυπτική και δημιουργική μάθηση 

Οι εκπαιδευόμενοι με ισχυρά κίνητρα είναι πρόθυμοι τόσο να προσπαθήσουν πολλές 
φορές, όσο και να επενδύσουν χρόνο και ενέργεια για τη μάθηση ενός γνωστικού αντι-
κειμένου. Η θεωρία της προσδοκώμενης ωφέλειας και του προσδοκώμενου κόστους 
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προσφέρει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την κατανόηση των κινήτρων των εκπαιδευόμενων 
(Flake, Barron, Hulleman, McCoach & Welsh, 2015). Σύμφωνα με την παραπάνω θε-
ωρία οι εκπαιδευόμενοι κινητοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την ωφέλεια, την οποία 
θα έχουν στη βάση του κόστους που προσδοκούν ή αντιλαμβάνονται ότι χρειάζονται 
για να ολοκληρώσουν την εργασία. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν υψηλά εσωτε-
ρικά κίνητρα, όταν επεξεργάζονται εργασίες με υψηλή ωφέλεια, στις οποίες περιλαμ-
βάνονται εγγενώς ευχάριστες εργασίες και εργασίες, οι οποίες τους βοηθούν να επιτύ-
χουν υψηλότερες επιδόσεις σε ανώτερους μαθησιακούς στόχους (Lunenburg, 2011). 
Οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων για τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας 
εργασίας επιδρούν θετικά στα κίνητρά τους. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι που αντιλαμβά-
νονται ότι ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι είτε πολύ δύσκολο είτε είναι πολύ εύκολο 
μπορεί να τους οδηγήσει σε χαμηλά κίνητρα, γιατί αναμένουν είτε να είναι βαρετό είτε 
αδύνατον ή να μην αξίζει να ολοκληρωθεί (Richards & Nesbit, 2004). Οι Squires και 
Preece (1999) χρησιμοποίησαν τον όρο επιφανειακή πολυπλοκότητα για να περιγρά-
ψουν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο καταλήγει σε μια σπατάλη γνωστικών 
πόρων και σε έναν αποπροσανατολισμό της μάθησης, όπως είναι τα banners που ανα-
βοσβήνουν, οι μη διδακτικοί κινούμενοι χαρακτήρες και μη σχετικά οπτικοακουστικά 
στοιχεία. Τα αναφερόμενα ‘’τεχνάσματα’’ ενδέχεται αρχικά να τραβούν την προσοχή 
των εκπαιδευόμενων, αλλά σπανίως η χρήση τους οδηγεί σε ενεργοποίηση των κινή-
τρων τους για μάθηση, καθώς η πρωτοτυπία τους σύντομα εξαφανίζεται, και καταλή-
γουν περισπασμοί που παρεμβαίνουν και δημιουργούν προσκόμματα στη μάθηση. 
Αντ’ αυτού, οι σχεδιαστές χρειάζεται να επικεντρωθούν σε πτυχές των μαθησιακών 
αντικειμένων που μπορούν να σχεδιαστούν για να προωθήσουν την εσωτερική κινητο-
ποίηση, την οποία ο Ryan και ο Deci προσδιορίζουν ως ένα "φυσικό πηγάδι μάθησης 
και επίτευξης’’ (2000: 55). Μερικές βασικές αρχές στην κατεύθυνση ενίσχυσης των 
εσωτερικών κινήτρων των μαθητών για ανακαλυπτική και δημιουργική μάθηση είναι: 
α) η παροχή μαθησιακών πόρων, που να περιλαμβάνουν αυθεντικές δραστηριότητες 
με νόημα για τους εκπαιδευόμενους ώστε να διατηρηθεί η προσοχή τους β) η παροχή 
δυνατότητας στους εκπαιδευόμενους να ελέγχουν και να ρυθμίζουν την πορεία και τις 
δραστηριότητες της μάθησής τους, γ) η παροχή ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους για 
υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στις δράσεις 
της ομάδας αναφοράς, δ) η παροχή νοητικών μαθησιακών προκλήσεων για ενεργότερη 
εμπλοκή στη μάθηση με τη μορφή παιγνιδιών, κουίζ και γρίφων, ε) ο διαχωρισμός του 
περιεχομένου της μάθησης σε διακριτά δομικά στοιχεία ή επίπεδα δυσκολίας, στ) η 
εναρμόνιση του περιεχομένου με τις ανάγκες και τις ικανότητες των μαθητών, ζ) η 
χρήση ποικίλων μορφών αναπαραστάσεων περίπλοκων πληροφοριών και διαδικασιών 
(Martens, Gulikers, & Bastiaens, 2004; Keller & Suzuki, 2004). 

5η Διάσταση του πλαισίου αξιολόγησης: 
Η παροχή ανατροφοδότησης και η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

των μαθητών 

Η παροχή επαρκούς, μεθοδικής και αποτελεσματικής ανατροφοδότησης στη βάση των 
ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και των ατομικών αναγκών των εκπαιδευόμενων είναι 
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προτεραιότητα για την εκπαίδευση, αφού οι προσαρμοστικές στρατηγικές της διδασκα-
λίας είναι το κλειδί για την επίτευξη υψηλών μαθησιακών επιδόσεων (Bloom, 1984). 
Η ανατροφοδότηση και η προσαρμογή είναι σημαντικά χαρακτηριστικά των ανοιχτών 
περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία κάνουν ευρεία χρήση προσομοιώσεων και μικρό-
κοσμων. Οι πιο ισχυρές μορφές προσαρμογής κάνουν χρήση μιας ευρείας βάσης δεδο-
μένων αναφορικά με το ιστορικό των επιδόσεων, τις κλίσεις, τις αυτο-αναφορές, τα 
ενδιαφέροντα και την κοινωνικο-συναισθηματική υγεία των εκπαιδευομένων με κύριο 
σκοπό την εξατομίκευση του μαθησιακού περιβάλλοντος (Eom & Reiser, 2000). Τα 
προσαρμοστικά εκπαιδευτικά υλικά παρέχουν καθοδήγηση στους εκπαιδευόμενους σε 
ποικίλους τομείς (μάθηση στρατηγικών, μοντελοποίηση, αυτορρύθμιση μελέτης) και 
σχεδιάστηκαν προκειμένου να ρυθμιστούν παράμετροι όπως: α) ο αριθμός των παρα-
δειγμάτων (με τη μορφή ερωτηματολογίων και εκθέσεων), που δίδονται κατά τη δια-
δικασία της μάθησης, β) ο αριθμός των προβλημάτων προς επίλυση κατά τη μάθηση 
μιας γλώσσας προγραμματισμού, γ) ο αριθμός και η δυσκολία των θεμάτων των δοκι-
μασιών αξιολόγησης (Tsolis, Stamou, Christia, Kampana, Rapakoulia, Skouta, 
Tsakalidis, 2010). Η ανατροφοδότηση με τη μορφή της εξάσκησης και της επανάληψης 
αποδείχθηκε ότι επιδρά θετικά στα αποτελέσματα των μετα-εξετάσεων. Ως προς τον 
λεκτικό τρόπο της ανατροφοδότησης βρέθηκε ότι η συνοπτική εξήγηση των αιτιών συ-
γκεκριμένων τύπων λαθών βελτιώνει τις επιδόσεις των εκπαιδευόμενων στις δοκιμα-
σίες και μειώνει το χρόνο μάθησης. Έτσι η ανατροφοδότηση επεκτάθηκε ως επεξηγη-
ματική ανατροφοδότηση και συμπεριέλαβε προσομοιώσεις ή μικρόκοσμους με σκοπό 
τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες ανάγκες των μαθη-
τών. Το μαθησιακό μοντέλο της προσαρμογής ανάδειξε τη σημαντικότητα του ρυθμού 
μάθησης και του εύρους κατανόησης βασικών εννοιών του προγράμματος σπουδών. 
Έτσι οι μαθητές με δυσκολίες στην κατανόηση εξειδικευμένων εννοιών μιας περιοχής 
μάθησης χρειάζεται να έχουν μια εξατομικευμένη πρόσθετη υποστήριξη ώστε να προ-
σεγγίσουν την επόμενη περιοχή μάθησης. Επίσης χρειάζεται να είναι ικανοί να επιλέ-
γουν τόσο το επίπεδο δυσκολίας των μαθησιακών πόρων, όσο και το επίπεδο της διδα-
κτικής υποστήριξης που χρειάζεται να λαμβάνουν (Hattie & Timperley, 2007). Το μα-
θησιακό μοντέλο της προσαρμογής συνδέθηκε με τις αρχές του κοινωνικογνωστικού 
εποικοδομισμού του Vygotsky στη βάση της εξατομίκευσης, του επιπέδου βοήθειας, 
των απαιτήσεων της εργασίας και του πλαισίου εκπαίδευσης (Sadler, 2010). Ένα ση-
μαντικό ερώτημα για τους αξιολογητές ψηφιακών μαθησιακών πόρων είναι κατά πόσο 
οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις αναφορικά με την προσαρμογή 
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού στις ατομικές τους ανάγκες τους χωρίς τη σχε-
τική καθοδήγηση, πληροφόρηση και συμβουλευτική από τους εκπαιδευτικούς (με το 
δεδομένο ότι δεν καταφέρνουν να έχουν επίγνωση της ατομικής τους προόδου και 
χρειάζονται τη βοήθεια των εκπαιδευτικών για να προχωρήσουν στη μάθηση (Aleven, 
Stahl, Schworm, Fischer, & Wallace, 2003). 

6η Διάσταση του πλαισίου αξιολόγησης:  
Η ανοιχτή και εύχρηστη προσβασιμότητα 
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Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες ενδέχεται να αποκλείονται από τα 
δυνητικά οφέλη των πολυμεσικών πόρων μάθησης, εάν οι σχεδιαστές των μαθησιακών 
αντικειμένων δεν εξετάζουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα προσβασιμότητας. 
Η αυξανόμενη επικράτηση των γραφικών περιβαλλόντων για τους χρήστες των πολυ-
μέσων αναμένεται να δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία άτομα με αναπηρίες, 
όπως οι τυφλοί και και οι κωφοί να βρίσκουν δυσκολίες στην ανοιχτή και εύχρηστη 
προσβασιμότητά τους (Moreno, Martínez & Ruiz-Mezcua, 2008). Έτσι η μάθηση γνω-
στικών αντικειμένων, τα οποία παρουσιάζουν περιεχόμενο μόνο σε κείμενο ή γραφικές 
μορφές, χωρίς ηχητική φωνή, μπορεί να αποκλείσει τυφλούς εκπαιδευόμενους και η 
παροχή περιεχομένου, το οποίο περιορίζεται σε ήχο αλλά δεν εμπεριέχει μεταγραφές 
υποτίτλων ή κειμένων ενδέχεται να φέρει δυσκολίες σε εκπαιδευόμενους με προβλή-
ματα ακοής (Golden, 2002). Επίσης το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο σχε-
διάστηκε ειδικά για εκπαιδευόμενους με ΔΕΠΥ μπορεί να έχει περιορισμένη αποτελε-
σματικότητα σε εκπαιδευόμενους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (Kalyanpur 
& Kirmani, 2005). Ο Palmeri (2006) επισήμανε ότι ένας καλός σχεδιασμός χρειάζεται 
με σκοπό να λειτουργεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές της μάθησης να παρέχει πολλα-
πλά μέσα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εμπεριέχει ένα λειτουργικό κεί-
μενο με το οποίο οι χρήστες εκπαιδευόμενοι με αναπηρίες να μπορούν να αλληλοεπι-
δρούν μέσω ενός ευρέος φάσματος προγραμμάτων περιήγησης, τύπων οθόνης, βοηθη-
τικών τεχνολογιών και συσκευών εισόδου των δεδομένων του περιεχόμενου της μάθη-
σης.  

7η Διάσταση του πλαισίου αξιολόγησης:  
Η επαναχρησιμοποίηση των μαθησιακών πόρων 

Ένα βασικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των πολυμεσικών μαθησιακών πόρων είναι 
η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους στο πλαίσιο διαφορετικών μαθημάτων, πε-
ριβαλλόντων εκπαίδευσης και προγραμμάτων σπουδών (Koppi, Bogle & Bogle, 2005). 
Η δυνατότητα παραγωγής πολυμεσικών μαθησιακών πόρων, που θα προσαρμοστούν 
στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες της ομάδας των εκπαιδευόμενων σε σύγκριση 
με τα συμβατικά εκπαιδευτικά υλικά αυξάνει τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης 
τους, παρ’ όλο που αναγνωρίζεται ότι κανείς μαθησιακός πόρος δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματικός στον ίδιο βαθμό για όλους τους μαθητές και σε όλα τα περιβάλλοντα 
εκπαίδευσης (Hirumi, 2005). Επιπροσθέτως ο σχεδιασμός επανα-χρησιμοποιούμενων 
μαθησιακών πολυμεσικών πόρων απαιτεί μια στοχαστική ισορροπία μεταξύ της επα-
ναχρησιμοποίησης και της προσαρμογής τους στις συνθήκες μάθησης. Έτσι οι σχεδια-
στές χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, όσο και 
τους τρόπους ανάπτυξης των πολυμεσικών μαθησιακών αντικειμένων, έχοντας ως 
πρώτιστη παραδοχή πως οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν από μια διαφορετική αφετηρία 
μάθησης από εκείνη που οι ίδιοι οραματίστηκαν στον αρχικό τους προγραμματισμό, 
αφού έχουν διαφορετικό κοινωνικογνωστικό υπόβαθρο και διαφορετικές ατομικές ικα-
νότητες (Koszalka & Ganesan, 2004). Ως αποτέλεσμα, όσο ο σχεδιασμός το πολυμεσι-
κού υλικού επιτυγχάνει να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός ευρύτερου διαφοροποιημένου 
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πληθυσμού εκπαιδευόμενων, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μπορεί να επαναχρη-
σιμοποιηθεί σε ένα εύρος περιβαλλόντων εκπαίδευσης (Bush, 2002). 

8η Διάσταση του πλαισίου αξιολόγησης:  
Ο σχεδιασμός της παρουσίασης των δεδομένων 

Η ποιότητα της παρουσίασης των δεδομένων σε ένα πολυμεσικό μαθησιακό πόρο α-
ναφέρεται σε όλα τα μέσα παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των 
διαγραμμάτων, του ήχου, των βίντεο και των κινούμενων εικόνων. Υψηλής ποιότητας 
παρουσιάσεις ενσωματώνουν αισθητική, αξίες δημιουργίας και σχεδιασμό μηνυμάτων 
με τρόπους που να συνάδουν με τις αρχές της μάθησης και τις καθιερωμένες συμβάσεις 
για το σχεδιασμό πολυμεσικών πόρων (Reed, 2006). Ένα μεγάλο μέρος της επιστήμης 
πίσω από το σχεδιασμό της παρουσίασης των δεδομένων προκύπτει από τις ιδιότητες 
της βραχύχρονης εργαζόμενης μνήμης, όπως αυτή προσδιορίζεται τόσο στη θεωρία 
γνωστικού φορτίου, όσο και στις αρχές σχεδιασμού για τη μάθηση μέσω πολυμέσων 
(van Merrienboer & Sweller, 2005). Στο θεωρητικό μοντέλο των Mayer και Moreno 
(2003) το γνωστικό φορτίο περιγράφεται ως το εγγενές μέρος της μαθησιακής εργα-
σίας, το οποίο προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων του μαθησια-
κού αντικειμένου και της μνήμης εργασίας προκειμένου αυτό να κατανοηθεί και να 
δομηθεί σε νοητικά σχήματα. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της παρουσίασης των 
δεδομένων μπορεί να αυξήσει το αναμενόμενο γνωστικό φορτίο και συνακόλουθα να 
συμβάλει θετικά στη μάθηση. Στον αντίποδα ο κακός σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει 
σε αυξημένο μη συναφές γνωστικό φορτίο, το οποίο θα μειώσει τη διαθέσιμη χωρητι-
κότητα της εργαζόμενης μνήμης για άλλες γνωστικές εργασίες (Mayer, Heiser & Lonn, 
2001). Έτσι μαθησιακοί πόροι με δυσανάγνωστες γραμματοσειρές, αποσπασματικά 
χρωματικά σχέδια και με κακό ήχο ή βίντεο έχουν σημαντικά προβλήματα παιδαγωγι-
κής αξιοποίησης στη διδασκαλία. Στον αντίποδα μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία εν-
σωματώνουν αποτελεσματικά το κείμενο, τα γραφικά, το βίντεο ή τον ήχο με ένα κα-
τάλληλο τρόπο για το περιεχόμενο και σύμφωνα με τις βασικές αρχές της μάθησης 
μέσω της χρήσης πολυμέσων (Mayer, 2003). Οι αρχές σχεδιασμού του Mayer αποτε-
λούν έναν αποτελεσματικό οδηγό για να ελαχιστοποιηθεί το περιττό γνωστικό φορτίο. 
Η αρχή της συνεκτικότητας συνιστά την εξαίρεση των περιττών ή μη σχετικών δεδο-
μένων. Η αρχή της συνέπειας προτείνει την παρουσίαση στοιχείων με τρόπο ώστε αυτά 
να μπορούν να συνδεθούν νοητικά μεταξύ τους στο χώρο και στο χρόνο. Η αρχή της 
τροπικότητας προτείνει να εξηγούνται τα κινούμενα σχέδια με ηχητική αφήγηση αντί 
για κείμενο. Σύμφωνα με την παραπάνω αρχή υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι, σε σύ-
γκριση με μορφές αναπαράστασης, οι οποίες έχουν μόνο κείμενο, οι αναπαραστάσεις, 
που συνδυάζουν τα γραφικά με το κείμενο συχνά ωφελούν σημαντικά τη μάθηση 
(Tabbers, Martens, van Merriënboer, 2004). Επίσης η χρήση νοητικών χαρτών με κόμ-
βους ιδεών, οι οποίοι συνδέονται με συνδέσμους με σχεσιακούς όρους λειτουργούν 
υποστηρικτικά και εναλλακτικά ως προς την επεξήγηση και την κατανόηση του κειμέ-
νου της παρουσίασης των δεδομένων. Τέλος οι αξιολογητές θα πρέπει να διερωτώνται, 
εάν οι πολυμεσικοί μαθησιακοί πόροι κάνουν την καλύτερη χρήση του κειμένου, των 
εννοιολογικών διαγραμμάτων, του ήχου και των άλλων μορφών αναπαράστασης της 
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παρουσίασης για την αποτελεσματική κατανόηση των εννοιών (Nesbit & Adesope, 
2006). 

Συζήτηση 

Στις προηγούμενες ενότητες έγινε μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση οκτώ δια-
στάσεων ενός πλαισίου αξιολόγησης της ποιότητας των πολυμεσικών μαθησιακών πό-
ρων. Σύμφωνα με τα παραπάνω χρειάζεται: α) το περιεχόμενο της μάθησης να χαρα-
κτηρίζεται από εγκυρότητα, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, β) οι μαθησιακές δρα-
στηριότητες να βρίσκονται σε αντιστοιχία τόσο με τους διδακτικούς στόχους, όσο και 
με τις δοκιμασίες αξιολόγησης, γ) να επιδιώκεται χαμηλό γνωστικό φορτίο και υψηλή 
ευχρηστία αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθησιακών πόρων και χρηστών, δ) να ενισχύονται 
τα κίνητρα των εκπαιδευόμενων για μάθηση, επίδοση και αυτοεκτίμηση, ε) να παρέχε-
ται επαρκής και μεθοδική ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους σε ένα ευνοϊκό 
μαθησιακό περιβάλλον κοινωνικο-γνωστικού εποικοδομισμού, στ) να παρέχονται πολ-
λαπλά μέσα πρόσβασης στους εκπαιδευόμενους με μαθησιακές δυσκολίες και αναπη-
ρίες, ζ) να εξατομικεύονται και να προσαρμόζονται οι μαθησιακές δραστηριότητες στις 
διαφοροποιημένες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των εκπαιδευόμενων, η) να υπάρχει 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των πολυμεσικών πόρων σε ποικίλα περιβάλλοντα 
μάθησης. 

Προτάσεις 

Με το δεδομένο ότι οι πρακτικές μέθοδοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των πολυ-
μεσικών πόρων μάθησης θα επαναπροσδιορίζονται συνεχώς εξαιτίας της ραγδαίας α-
νάπτυξης των κοινωνικών δικτύων ανταλλαγής δεδομένων, αναμένεται σταδιακά να 
περιοριστεί η ισχύς των παραδοσιακών προσεγγίσεων αξιολόγησης της ποιότητάς τους 
μέσω ενός αυστηρού πλαισίου αξιολόγησης. Η τεχνολογική και κοινωνική αυτή εξέ-
λιξη επιφέρει νέα πρότυπα, νέες συμβάσεις, νέες παραδόσεις και νέες ευρετικές προ-
σεγγίσεις στην αξιολόγηση και στον ποιοτικό έλεγχο των πολυμεσικών μαθησιακών 
πόρων. Ως προς αυτό το σκοπό χρειάζεται το όποιο πλαίσιο αξιολόγησης δημιουργηθεί 
χρειάζεται να έχει μια σχετικώς ανοιχτή δομή, η οποία στον πυρήνα της να υποστηρίζει 
τη συνεργατική αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων 
(Stahl, 2005). Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας ενός αξιόπιστου κοινωνικού 
δικτύου, το οποίο θα προάγει τη διαφάνεια, τη συζήτηση και την επιχειρηματολογία 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη διδασκαλία και μάθηση. Στη βάση των παραπάνω 
χρειάζεται να σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν έγκυρα και αξιόπιστα 
εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας των πολυμεσικών μαθησιακών πόρων, από τους 
αρμόδιους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και στην Ελλάδα, τα οποία θα 
λαμβάνουν υπόψη και τις οκτώ αναφερόμενες διαστάσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν 
στην εργασία μας. 
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Abstract 

Most of the scholars during their effort to conquer the target language (studying Italian 
in Greece is our case) constantly recur -consciously or not- to a contrastive approach of 
the linguistic input to the mother tongue and also to the possessed knowledge of another 
language in order to organize it in an appropriate and coherent structure. Actually Greek 
learners often conduct an Italian – English comparison for they study English in school 
mandatorily from the age of 6 years up to the end of high school. Taking advantage of 
this interlingua comparison, a contrastive instruction on the basis of contrastive analysis 
could be provided to the students, facilitating in the more effective and longer lasting 
way the language acquisition and development in an environment where the given op-
portunities to use and interact in the target language outside the classroom are not guar-
anteed. Here, an attempt is made to induce the contrastive data in confronting the un-
derstanding and memorizing difficulty of the proverbs, as crystallization of human wis-
dom carrying specific cultural value. Using Greek and English proverbs in teaching, 
considering the embodied cultural similarities and differences, can aid the learner to 
make connections with the respective Italian and gain a higher command of the target 
language promoting his communication skills. 

Key words: proverbs, interlingua triangle, contrastive analysis, effective acquisition 

Objective difficulties in teaching a foreign language 

Teaching the Italian language in Greece presents the objective difficulties that occur in 
every educational environment where the target language is not a language of daily 
communication or use. Italian as a foreign language is being studied and learned in our 
country exclusively through programmed teaching sequences and conscious application 
in institutional contexts (Greek school, foreign language institutes or special education 
language classes). Its use is limited between teachers and students of the same 
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classroom -communication very far from the spontaneous and natural use of a language. 
Besides, the given opportunities to use the language outside the classroom are less than 
guaranteed (Milioni-Bertinelli & Drakouli, 2012, p. 306).  

In accordance with Balboni (2002a, p. 58 and 2002b, p. 2), we constantly refer to the 
tendency of the specialized bibliography -the Anglo-Saxon mostly- to use the terms of 
Second Language (SL) and Foreign Language (FL) without any differentiation as if 
they were the same thing while these are two totally different notions, and to apply the 
research results in the field of teaching/learning Second Languages to the study of For-
eign Languages. This tendency actually does not leave any space to identify and cope 
with the difficulties inherent in teaching a Foreign Language in a context where the 
subject of study does not constitute a widely used communication code.  

Students willing to learn Italian as a FL in Greece –unlike English- face up numerous 
of problems during the learning process as the studied language is not in common use 
in our country apart from the specialized sectors of commerce and tourism industry. 
Due to the objective difficulties such as lack of native speakers and of acoustic stimuli 
in television programs, films, documentaries and others, the studied language remains 
to the Greek learners more like a structured system of rules than a communicative mean. 

Proverbs as linguistic input 

During the teaching/learning process of a FL, in an environment where the cultural 
aspect of the language target is quite difficult to approach and experience, a linguistic 
field hard to teach, among others, is proverbs. Knowing and using proverbs in a FL 
goes beyond the fluency in speaking and writing correctly and reaches the point of deep 
knowledge of the specific culture inhaled. 

 Selecting the most appropriate definition of proverb is a difficult task as a great variety 
of them are exposed in numerous works: «the inherited wisdom of centuries that 
through the linguistic conservation is passing from one generation to another, teaching 
their experience and giving the necessary allegorical and metaphorical types in order to 
support the popular saying» (Λουκάτος, 1994, p. 101); Lord Bacon described proverbs 
as «the genius, wit and spirit of a nation», and Lord John Russell defined the proverb 
as «the wisdom of many and the wit of one»; the greater Spanish writer of all times, 
Cervantes, comprehensively described them as short sentences drawn from the long 
experience of the mankind (as referred by Macdonald, 1926, pp. XV-XVI) and as 
Mieder (1993, p. 5) defined the «proverb is a short, generally known sentence of the 
folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, 
fixed, and memorizable form and which is handed down from generation to generation» 
and as referred in the Devoto and Oli Dictionary (2013, p. 2213) a proverbs is a «pop-
ular saying that condenses a lesson taken by the experience». 
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These stereotyped expressions of wisdom are a significant part in learning a FL as en-
countered very often both in written and spoken form. Their knowledge allows the pen-
etration in the spirit of the people whose language we want to learn and becomes an 
integral part of the speaker»s communicative competence. As proverbs convey com-
mon human experience, it is obvious that many of them are also common in many lan-
guages or demonstrate similarities. In our case, teaching a FL, the proverbs can become 
an exemplary cultural field to explore connecting factors between the mother and the 
target language (Crida Álvarez & Ζoras 2005, p. 9).  

The affinity of many proverbs common in many cultures dates back to the common 
cultural background: Greek, Latin, Christian, Medieval and Renaissance. Their unify-
ing bond is the European culture (Lurati, 2002, p. 166). Based on the ancient Greek 
saying «Αργία μήτηρ πάσης κακίας» of an Athenian statesman and lawmaker, Solon, a 
proverb has made its appearance in both languages under consideration: «Idleness is 
the mother of all evil» (Eng) and «La pigrizia è la madre di tutti i vizi» (It).  

Deriving from Latin and the nature of man that under certain circumstances can exceed 
his civilized nature and become dangerous for his co-fellows «homo homini lupus est» 
in England it is said «a dog-eat-dog world», in Italy «cane mangia cane» «dog eats dog» 
and in Greece it survives in its archaic form «άνθρωπος ανθρώπω λύκος» «The man for 
a man is wolf». 

Language interference in language learning (interlingua) 

In a learning context, as above described, in which the FL studied is not in use, the 
learner does not have the option of constant exposure to linguistic stimuli, in order to 
transform these stimuli in a stable and lasting knowledge (Pichiassi, 1999, p. 235). Un-
der these circumstances, where the only available form of linguistic input in the target 
language is almost exclusively in an institutional and formal contest, the attempt to 
familiarize the new input comes through the interference process, the influence/impact 
of structures and rules of the mother tongue and/or another previously possessed foreign 
language upon the new one.  

A research carried out during the academic year 2010/2011 at a number of universities 
in Greece (Drakouli, Mamidaki & Milioni 2015, pp. 150-151) has pointed out a learn-
ing/teaching reality -evident in both the international bibliography of the field and the 
teaching experience- that the majority of the scholars during their effort to conquer the 
target language constantly, consciously or not, tend to a contrastive approach of the 
linguistic input and recourse to the mother tongue or to the possessed knowledge of 
another language in order to organize it in an appropriate and coherent structure.  

Taken that the learners conduct this comparison, converting its implicit character to an 
explicit use under the supervision of the teacher could prove beneficial contributing in 
more conscious and consequently more effective learning.  
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Interference of English into the teaching/learning process of Italian as a FL 

In the Greek educational system, English is integrated and taught as FL from the first 
years of primary school until the end of high school. In higher education there is always 
the opportunity to follow English classes as optional field in every faculty. Statistical 
data indicate that 8 out of 10 Greek students succeed in examination First for Schools 
every year. At a European level, Greek students consist an exception as they participate 
at the Cambridge Exam Proficiency in a younger age than other European students and 
before completing their compulsory education, that is between 16 - 18 years of age 
(AA.VV., 2016, p. 1). The familiarization of English to Greek-speaking students is high 
and during the learning process of another European Foreign language the linguistic 
interference implicates English language constantly (Drakouli, Mamidaki & Milioni, 
2015, p. 151). 

The influence of English, as language interference, has been noticed while observing 
the process of teaching and learning Italian as a FL, and occurs in different situations 
while teaching different aspects of Italian and especially when there is a lack of similar 
structure between the native and the target language. For instance, an interesting aspect 
in teaching is the causative constructions in every language that actually shows the way 
that the speakers of each language draw distinctions between different kinds of causal 
relations, how they perceive and interpret causal links between events and human ac-
tions. While teaching the causative form in Italian the best way to approach the specific 
aspect is through examples in English as in Greek language a respective form doesn»t 
exist.  

Judging from our didactic experience, we strongly believe that interference is one of 
the fundamental functions that can be used during the teaching/learning process in order 
to benefit in understanding and memorizing with less effort the Italian proverbs as far 
as the comparison that takes place within the learners» minds between the mother 
tongue and the Italian and alternatively between the English and the target language 
becomes explicit and the teacher has a direct access to the, till now, implicit and often 
«incriminated» contrastive procedures (Ghabanchi & Vosooghi, 2006, p. 14; Drakouli, 
2016, pp. 40-41). 

Contrastive analysis Italian, English, and Greek proverbs: similarities and differences 

Accepting the fact that teaching a foreign language goes hand in hand with teaching the 
culture of the people who use it, it has become imperative to give space and emphasize 
in cultural aspects in the methodological framework. Proverbs as a common cultural 
heritage of all people are a useful material when learning a foreign language as they 
reflect the living concept, the inner spirit and the fillings of the native speakers 
(Mamidaki & Marouda, 2015, pp. 2-3). The structural and lexical simplicity, in contrast 
to the carried wisdom, and the short expressive force make proverbs a comprehensible 

53/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



and fertile field for learners of all levels to detect similarities and differences between 
cultures. 

 Regarding the affinity of proverbs in all three languages, it is necessary to mention that 
in many cases there is a full correspondence in both morphological and semantic level, 
while in other cases there is a partial semantic or morphological match. The correspond-
ence observed in many proverbs certify a common source that can be attributed to the 
cultural influence of biblical events and persons as Bible passed all over the world either 
as holly or historical book, and to ancient or Hellenistic Greek, and Latin as widely 
prevalent languages in the past (Crida-Álvarez & Ζoras, 2005, p. 9; Milioni, 2015, pp. 
149 sgg.).  

 Due to time and space limitations only a few characteristic examples will be exposed 
in this study. Three cases are going to be presented: a) Proverbs in full correspondence 
in all three languages (Greek, English and Italian), b) Proverbs in full correspondence 
in Italian - Greek compared to the English variation and c) Proverbs in full correspond-
ence in Italian - English compared to the Greek variation. 

Proverbs in full correspondence between Greek, Italian and English 

There are proverbs which are identical in, morphological, semantic and lexical level in 
all three languages. In this case, the interference of any language could be useful facil-
itating the teaching/learning process.  

«Ουδείς προφήτης στον τόπο του» (Gr) 
«No man is a prophet in his own land» (Eng),  
«Nessuno è profeta in patria» (It). 

«Οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος» (Gr).  
«Eye for an eye and a tooth for a tooth» (Eng),  
«Occhio per occhio e dente per dente» (It),  

«Γελά καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος» (Gr),  
«Ride bene chi ride ultimo» (It), 
«He laughs best who laughs last» (Eng). 

«Τα του Καίσαρα στον Καίσαρα καί τά του Θεού στο Θεό» (Gr),  
«Al Cesare quel che è del Cesare e a Dio quel che è di Dio» (It),  
«Unto Caesar the things that are Caesar»s, and unto God the things that are God»s» 
(Eng). 

«Κάλιο σήμερα τ’ αυγό παρά αύριο την κότα» (Gr) 
«Meglio un uovo oggi che una gallina domain» (It) 
«Better an egg today than a hen tomorrow» (Eng) 
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Proverbs in full correspondence between Italian and Greek and the English variation 

There are cases where the affinity of the Italian and Greek proverbs is straight while the 
English version, although semantically identical, is differentiated either in lexical or 
morphological level. Based on the above characteristics the teacher is focusing on the 
interference of the Greek onto the Italian Language helping the learners to memorize 
the Italian proverb through the similarity to the mother tongue.  

1. «Can(e) che abbaia, non morde» (It) equal to «Σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει» 
(Gr), meaning that «a dog that is barking never bites», instead of the correspondent 
English proverbs that advices: «barking dogs seldom bites». 

2. «Ogni simile ama il suo simile» (It) equal to «όμοιος τον όμοιο αγαπά» (Gr) mean-
ing that «similar people love their similar ones», instead of the correspondent Eng-
lish: «Birds of a feather flock together». 

3. «Una rondine non fa primavera» (It), equal to «Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη» 
(Gr) meaning «one swallow doesn»t bring the spring» instead of the correspondent: 
«one swallow does not make a summer» (Eng). 

4. «Dove molti galli cantano non si fa mai giorno» (It) similar to «όπου λαλούν πολλοί 
κοκόροι αργεί να ξημερώσει» (Gr) meaning «where many roosters crow never 
comes the dawn» while English express the same concept using a totally different 
metaphor: «Too many cooks spoil the broth». 

5. «Gallina vecchia fa buon brodo» (It) equal to the Greek «Η γριά η κότα κάνει το 
καλό ζουμί» meaning «the old hen makes the good soup» while in English the value 
of time and experience is given by an old fiddle «There»s many a good tune played 
on an old fiddle».  

Proverbs in full correspondence between English and Italian and the Greek variation 

There are proverbs which are –lexically, morphologically and semantically- identical 
in their Italian and English version but in Greek, although semantically cover the same 
area, are differentiated lexically and morphologically; in this case the Greek learners 
can get familiarized with the Italian proverb through the English one. 

1. «Clothes don’t make the man» (Eng) similar to «L»abito non fa il monaco» (It) 
meaning «the cloth doesn»t make the monk» while the varied Greek proverbs ad-
vises that «Το ράσο δεν κάνει τον παπά» literally «the habit doesn»t make the 
priest». A symbolic variation is observed in the proverbs advising to avoid frivolous 
judgments, where in both English and Italian a cloth symbolizes the appearance of 
things instead of the Greek habit (the church official»s long rob) that is not enough 
to determine the actual value of a priest.  

2. «Don’t look a gift horse in the mouth» (Eng) equal to the Italian «A cavalo donato 
non si guarda in bocca» instead of «Ενός του χαρίζανε γάιδαρο και τον κοίταζε στα 
δόντια» (Gr) literally saying «one has been given a donkey and he looked it in the 
teeth». The valuable gift -for which someone should be grateful receiving it as it is 
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avoiding implying the wish for something more valuable by assessing its value- is 
being denoted by the horse in the English and the Italian proverb and by the donkey 
in the Greek one. The assessment of the value is given in the first two by a look in 
the mouth and in the third by a look at the teeth. 

3. «Children and fools tell the truth» (Eng) equal to the Italian «Fanciulli e sciocchi 
dicono la verità» while in Greek the truth can be found by a little one and a fool 
«Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια». 

4. Advising to avoid counting or depending on things before they actually happen 
both, English and Italians, metaphorically say «don’t count your chickens before 
they are hatched» and «non contare i tuoi polli prima che siano usciti dall’uovo» 
while the Greek proverb advises «μην κουνάς τα πόδια σου πριν ανέβεις στον γάι-
δαρο» literally meaning «don»t move your legs before you get on the donkey». 

5. «He can’t see the forest for the trees» equal to «non può vedere la foresta per colpa 
degli alberi». The same expression is used both in English and Italian culture when 
the overall picture disappears due to a short vision, while the Greek proverb appears 
similar with a slight variation of syntax «κοιτάει το δέντρο και χάνει το δάσος» 
literally saying «he looks at the tree and he misses the forest». 

Conclusions 

The conscious interference of the mother language and of any other language learned 
in the past provides exceptional benefits in teaching a Foreign Language such as the 
acquisition of knowledge to which you have conscious access, associative efficient sub-
stantial learning in-depth of the target language, improvement of the gradual dominance 
and control in understanding the knowledge acquired, solidness of the lexical elements 
and the morpho-syntactic forms obtained in order not only to be recognized but also 
recalled and used in any type of language production.  

At the same time the contrastive learning can be a valuable tool as far as the other 
Foreign Language is concerned – English in our case- as retrieving knowledge leads to 
a procedure of a continuous revitalization of its status. 

As exposed above, the activity of translation in teaching Italian studied in the Greek 
territory, provides numerous benefits deriving from the contrastive analysis on the tri-
angle language study basis (source language, target language and previously-learned 
language) through activities that involve the pedagogic translation. Thus, a "winning" 
combination can be achieved, both for the better understanding of the input and the 
effective reformulation of the utterance in the target language. 
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Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της χρήσης κόμιξ 
(γλωσσικό πολυτροπικό κείμενο) σε ενήλικες εκπαιδευόμενους 

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. 
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Φιλόλογος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μέλος ΣΕΠ - Ελ-

ληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, dimkatsarou@gmail.com 

Περίληψη 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προτάθηκε στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού με στόχο την επανασύνδεση 
των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη διαμόρφωση 
θετικής στάσης προς τη μάθηση, την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και 
την ενίσχυση της προσωπικότητάς τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διε-
ρευνηθεί εάν η συμμετοχή εκπαιδευομένων στο καινοτομικό, ομαδοσυνεργατικό περι-
βάλλον μάθησης μυθολογίας μέσω των κόμικς ασκεί επίδραση στις κοινωνικές δεξιό-
τητές τους. Για τη μέτρηση της επίδρασης των κόμικς στις κοινωνικές δεξιότητες των 
εκπαιδευομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
(SSQ-PU). Η έρευνα διήρκησε 20 διδακτικές ώρες και σε αυτή συμμετείχαν 15 εκπαι-
δευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κορδελιού Ευόσμου. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν βελτίωση των κοινωνικών συμπεριφορών των συμμετεχόντων σε αυτή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κόμιξ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κοινωνικοποίηση, γλώσσα. 

Εισαγωγή 

Πολυτροπικό είναι το κείμενο που χρησιμοποιεί για τη μετάδοση μηνυμάτων συνδυα-
σμό σημειωτικών τρόπων, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των πληροφοριών 
μέσω πληθώρας αισθητηριακών μέσων (Χοντολίδου, 1999), όπως η εικόνα, ο ήχος, η 
γλώσσα και η κίνηση. Η ανάγκη διαχείρισης πολυτροπικών κειμένων επιβάλλει την 
παιδαγωγική συνιστώσα του πολυγραμματισμού και της διαθεματικότητας (Kalantzis 
& Cope, 2000), η οποία θα περιλαμβάνει, παράλληλα με την γλωσσική επεξεργασία, 
αναλύσεις κοινωνιολογικές, πραγματολογικές και σημειολογικές που διαμορφώνουν 
την ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης εικόνων και λοιπών οπτικοακουστικών 
πληροφοριών (Ιντζίδης & Καρατζόλα, 2000). 

Αυτή η αναγκαιότητα της χρήσης πολυγραμματισμών γιγαντώνεται σε μορφές εκπαί-
δευσης ενηλίκων όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας γιατί στα σχολεία αυτά 
χρησιμοποιούνται κατ εξοχήν βιωματικές τεχνικές. Συγκεκριμένα, στα ΣΔΕ τα γνω-
στικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται με μη γραμμικό τρόπο, βοηθώντας στη μετα-
γνώση και διευκολύνοντας την ικανότητα χρήσης πολλαπλών πληροφοριών. Ακόμα, 
σκοπός των γραμματισμών δεν είναι απλώς η εμπέδωση γνώσεων αλλά η απόκτηση 
δεξιοτήτων, όπως επικοινωνία, προσωπική ανάπτυξη, επίλυση προβλημάτων και αξιο-
ποίηση πληροφοριών (Δαγδιλέλης & Χοντολίδου, 2003). Έτσι,  
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO «Γραμματισμός είναι η ικανό-
τητα να ελέγχουμε τη ζωή και το περιβάλλον μας και η ενασχόλησή μας με τα προβλή-
ματά μας με τρόπο ορθολογιστικό, δια του λόγου. Ο κριτικός γραμματισμός καθιστά 
τα άτομα ικανά να συμμετέχουν στην πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή της 
κοινωνίας τους» (Ανάγνου & Νικολακοπούλου, 2006). Σκοπός των γραμματισμών, 
λοιπόν, στα ΣΔΕ δεν είναι απλώς η εμπέδωση γνώσεων αλλά η απόκτηση δεξιοτήτων 
όπως: η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση κρίσεων, η προσωπική α-
νάπτυξη και η βελτίωση και αξιοποίηση πληροφοριών (Δαγδιλέλης & Χοντολίδου, 
2003∙ Χατζησαββίδης, 2009∙ Χοντολίδου, 2003).  

Η σύνδεση του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών υλοποιείται στα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας στα πλαίσια του Project, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού, που είθισται να συνοδεύεται από χαμηλό επίπεδο γνώ-
σεων και αδυναμία εύρεσης εργασίας (Βεργίδης, 2003) καθώς το προφίλ των εκπαι-
δευομένων στα Σ.Δ.Ε. έχει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται 
στα εμπόδια στη μάθηση που είχαν ή έχουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και συνιστούν 
ανασταλτικό παράγοντα στην κοινωνικοποίησή τους (Katsarou & Tzampazi, 2018).  

Έτσι, τα εμπόδια στη μάθηση μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Στην 
πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα εμπόδια που οφείλονται στην κακή οργάνωση της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας (Katsarou, 2019). Προγράμματα σπουδών που πάσχουν 
από έλλειψη συντονισμού, από μη αφομοίωση εκπαιδευτικού υλικού, από αδυναμία 
εύρεσης υποδομών, από μη κατανοητούς και εφαρμόσιμους στόχους, είναι ευνόητο ότι 
θα προκαλέσουν αισθήματα απογοήτευσης στους συμμετέχοντες, θα αποσύρουν το εν-
διαφέρον τους και θα τους οδηγήσουν σε στάση άρνησης ή αδιαφορίας. (Rogers, 2002). 
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα εμπόδια που απορρέουν από τις κοινωνικές 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των εκπαιδευομένων, όπως εργασία, οικογενειακές υ-
ποθέσεις, κοινωνικές υποχρεώσεις (Κόκκος, 2005).Η τρίτη κατηγορία αφορά στα εσω-
τερικά εμπόδια, τα οποία διακρίνονται σε εμπόδια που αφορούν στις προϋπάρχουσες 
γνώσεις και αξίες και σε εμπόδια που απορρέουν από ψυχολογικούς μηχανισμούς. 
(Bourdieu, 1985). Ακόμα οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συναντούν εμπόδια που απορρέ-
ουν από ψυχολογικούς παράγοντες όπως η χαμηλή αυτοπεποίθηση, το άγχος και κυ-
ρίως ο φόβος της σχολικής αποτυχίας, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς στη 
διαδικασία της μάθησης ή ακόμα και στην προσπάθεια επιτυχούς παρακολούθησης ε-
νός εκπαιδευτικού προγράμματος (Noye & Piveteau, 2002). 

Προκειμένου να αρθούν οι προαναφερόμενες αρνητικές προκαταλήψεις σχετικά με την 
εμπλοκή στη μάθηση, και συγκεκριμένα στο γραπτό λόγο, επιλέχθηκαν τα κόμιξ ως 
μέσου χρήσης της συγκεκριμένης παρέμβασης (Κατσαρού & Μπέντσου, 2015). Η επι-
λογή προέκυψε αφενός επειδή τα κόμικς είναι ένα λαϊκό ανάγνωσμα, φθηνό και ανα-
γνωρίσιμο, και αφετέρου επειδή η -ενίοτε- απουσία μακροσκελών κειμένων, σε συν-
δυασμό με τις κατανοητές εικόνες, τα καθιστά πιο προσφιλή ως αναγνώσματα 
(McCloud, 2014). 
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Μεθοδολογία 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η συμμετοχή εκπαιδευομένων 
στο καινοτομικό, ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης μυθολογίας μέσω των κό-
μικς ασκεί επίδραση στις κοινωνικές δεξιότητές τους. Για τη μέτρηση της επίδρασης 
των κόμικς στις κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων χρησιμοποιήθηκε το ερω-
τηματολόγιο των Κοινωνικών Δεξιοτήτων (SSQ-PU) (Spence, 1995), το οποίο αποτε-
λείται από 30 ερωτήσεις τύπου Likert, με τριβάθμια κλίμακα απαντήσεων. Με το ερω-
τηματολόγιο αυτό ο εκπαιδευόμενος αξιολογεί το βαθμό στον οποίο η κάθε ερώτηση 
περιγράφει τον εαυτό του/ης κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες. Οι ερωτήσεις αναφέρο-
νται σε δεξιότητες στον τομέα των σχέσεων με συνομήλικους και την οικογένεια, στον 
τομέα των διεκδικήσεων, καθώς και στον τομέα των συγκρούσεων (Νικολάου, 2005). 
Επιπλέον δόθηκε ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, με στοιχεία όπως φύλο, 
ηλικία, επαγγελματική και οικονομική κατάσταση. 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 15 εκπαιδευόμενοι, άντρες και γυναίκες με ΜΟ ηλικίας τα 
38.9 έτη, του πρώτου και δεύτερου κύκλου του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κορδε-
λιού - Ευόσμου. Το δείγμα είχε ετερογένεια ως προς την εθνική ταυτότητα και τις πο-
λιτισμικές καταβολές 

Διαδικασία 

Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευόμενοι υλοποίησαν ένα σχέδιο εργασίας με το συ-
ντονισμό και τη συνεργασία των ερευνητών, που βασιζόταν στη χρήση των κόμικς με 
μυθολογικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:  

Α) οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για τα μυθολογικά στοιχεία που διέπουν τους 12 
θεούς (12 διδακτικές ώρες), 

Β) χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των πέντε ατόμων. Για τη δημιουργία των ομάδων αυ-
τών λήφθηκαν υπόψη: α) η ανομοιογένεια ως προς την σχολική επίδοση, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η δυνατότητα βοήθειας προς τους αδύνατους μαθητές και β) η ανομοιογέ-
νεια ως προς το φύλο και το χαρακτήρα. Οι ομάδες ήταν μικτές ως προς την επίδοση, 
ως προς το φύλο (αγόρια/κορίτσια) και ως προς το χαρακτήρα (ζωηροί/ήσυχοι εκπαι-
δευόμενοι. 

Γ) Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν στους εκπαιδευόμενους χαρακτηριστικά δείγματα 
ελληνικών και ξένων κόμικς που αφορούσαν την ελληνική μυθολογία, με στόχο να 
αναδειχθεί η ποικιλομορφία τρόπων παρουσίασης ενός γνωστού/κοινού θέματος (2 δι-
δακτικές ώρες) 

Δ) Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να μελετήσουν για 3 διδακτικές ώρες μορφολογικά- 

61/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



σημειολογικά στοιχεία των κόμικς, όπως είναι η σύντομη γραφή, τα ηχοποιητικά μη-
νύματα, οι εκφράσεις των προσώπων και η επίδραση του κενού μεταξύ των καρέ. 

 

Ε) Τους ζητήθηκε, ακόμα, να σχεδιάσουν και να αναπαράξουν χαρακτήρες κόμικς που 
να βασίζονται στους 12 θεούς και να δώσουν λύσεις στον προβληματισμό που τους 
τέθηκε: την παρούσα οικονομική κρίση (5 διδακτικές ώρες). 

Στόχος της επιλογής του θέματος και της αυτενέργειας των εκπαιδευομένων ως προς 
τις απαντήσεις ήταν να ενθαρρυνθεί η δημιουργική τους διάθεση, καθώς κατέστη σα-
φές πως δεν απαιτούνταν σχεδιαστική αρτιότητα για τη δημιουργία του δικού τους κό-
μιξ, αλλά η αφήγηση μιας σαφούς ιστορίας με αρχή, μέση και τέλος. 

Συλλογή Δεδομένων 

Πριν την έναρξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν το ερωτηματο-
λόγιο αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων (προέλεγχος-pretest). Το ερωτηματολόγιο 
ήταν ανώνυμο, για να εκφραστούν ελεύθερα και με ειλικρίνεια. Ζητήθηκαν επίσης από 
τους εκπαιδευόμενους στοιχεία που αφορούσαν στα δημογραφικά τους χαρακτηρι-
στικά (π.χ. φύλο, ηλικία, κτλ). Μετά τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο Project, 
οι ίδιοι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν ξανά το ίδιο ερωτηματολόγιο (μεταέλεγχος-
posttest). 

Αποτελέσματα 

Για την επίτευξη του ερευνητικού στόχου που είχε τεθεί χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 
t test για εξαρτημένα δείγματα, η οποία αξιολογεί τη διαφορά των μέσων όρων δύο 
μετρήσεων, μιας αρχικής πριν την έναρξη της παρέμβασης και μιας δεύτερης μετά την 
ολοκλήρωσή της, σε μια εξαρτημένη μεταβλητή, που, για την παρούσα έρευνα, ήταν 
οι κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευόμενων. Ο έλεγχος έγινε σε επίπεδο σημαντικό-
τητας p<0.05. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στατιστικά σημαντική δια-
φορά υπήρξε στους μέσους όρους που αφορούσαν στις κοινωνικές δεξιότητες των εκ-
παιδευομένων μεταξύ της 1ης μέτρησης (Μ1=91.12, SD=12.09) και της 2ης μέτρησης 
(Μ2=117.19, SD=11.48), t(17)=-8.19, p<.005. 

Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία έδειξε ότι η εφαρμογή της μεθόδου της ομαδοσυνεργατικής διδα-
σκαλίας και μάθησης μέσω των κόμικς άσκησε σημαντική, θετική επίδραση στις κοι-
νωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Επομένως, οι εκπαιδευόμενοι ενώ ξεκίνησαν 
με χαμηλές επιδόσεις στην κλίμακα των κοινωνικών δεξιοτήτων κατά την αρχική μέ-
τρηση (91), παρουσίασαν σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σημαντική βελτίωση 
στις κοινωνικές τους δεξιότητες, σημειώνοντας κατά την τελική μέτρηση μέση επίδοση 
117 (με μέγιστη τιμή Μ=150.00). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η 
ομαδοσυνεργατική μάθηση μπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην αυτόνομη 
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μάθηση και να τους καταστήσει ικανούς στο πώς να μαθαίνουν, να ενεργούν και να 
συνυπάρχουν (Κοσσυβάκη, 2003). Ερμηνεύουν ακόμα θετικά την επαφή ως προς τη 
μάθηση υπερβαίνοντας τις αρνητικές τους πρώτες εμπειρίες (Κόκκος, 2005) τους ε-
μπλέκουν δημιουργικά στην παραγωγή παραδοτέων υλικών (Βεργίδης, 2003; Τζα-
μπάζη & Κατσαρού, 2017) και τους βοηθούν στο να υπερκεράσουν τις ανασφάλειές 
τους και να μεταερμηνεύσουν το ρόλο τους τόσο ως ενεργοί εκπαιδευόμενοι όσο και 
ως ενεργοί πολίτες (Rogers, 2002). Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν τους πυλώνες για 
την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Ανάγνου, Ε. & Νικολακοπούλου, Β. (2006). Το Πρόγραμμα Σπουδών στα Σχολεία Δεύ-
τερης Ευκαιρίας. Στο Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μία εναλλακτική προσέγγιση 
της γνώσης στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Πρακτικά 
Απολογιστικού Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Β ΄ Φάσης. 23-24 Ιου-
νίου 2007, Αθήνα, Ελλάδα. 

Βεργίδης, Δ. (2003). Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: σχολικές διαδρομές και προσδοκίες 
των εκπαιδευομένων. Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα ΣΔΕ, 28-29 Ιουνίου 
2003. Αθήνα, Ελλάδα.  

Bourdieu, P. (1985). To συντηρητικό σχολείο: οι ανισότητες στην εκπαίδευση και την 
παιδεία. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, 357-391. 

Δαγδιλέλης, Β. & Χοντολίδου, Ε. (2003). Η απουσία της ερμηνείας στις ελληνικές παι-
δαγωγικές έρευνες και η μονοκρατορία του ποσοτικού παραδείγματος: ένα ερώ-
τημα επιστημολογικής νομιμότητας, Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
(Αθήνα 2000). Ελληνική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, 25-45. 

Ιντζίδης, Β., Καραντζόλα, Ε. (2000). Σχέση κειµένου, διαγράµματος, φωτογραφίας: 
Μια διδακτική δοκιµή. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

Kalantzis, M. & Cope, B. (2000). Multiliteracies: The Design of Social Futures. Lon-
don: Palmer Press. 

Katsarou, D. (2019). Συναισθηματική Νοημοσύνη των εκπαιδευτών ενηλίκων των 
σχολείων δεύτερης ευκαιρίας: Πιλοτική μελέτη σχετικά με την επαγγελματική 
ικανοποίηση. Proceedings of 2nd International Congress on Management of 
Educational Units, 60-66 

Κατσαρού, Δ. & Μπέντσου, Π. (2015). Συνδιδασκαλία για την γλωσσική και κοινωνική 
υποστήριξη ατόμου με ήπια νοητική καθυστέρηση: Περιπτωσιολογική Μελέτη σε 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Πρακτικά 19ου Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση 
και Ετερότητα», τ.1, 313-319. 

Katsarou, D. & Tzampazi, A. (2018). An intervention Program for Language and 
physics in a Second Chance School: A Greek survey among students with 

63/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



borderline intelligence. International Journal of Science and Research, 7(5), 376-
378. 

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο μετανεωτερικό σχολείο προσ-
δοκίες. Αθήνα: Gutenberg. 

McCloud, S. (2014). Κατανοώντας τα comics: Η αόρατη τέχνη.  Αθήνα:Webcomics 

Νικολάου (2005) Μεταξύ Φαντασίας και Πραγματικότητας. Σκέψεις και  απόψεις για τα 
κόμικς. Μυτιλήνη : Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και  Επικοινωνίας 

Noye, D., & Piveteau, J. (2002). Πρακτικός οδηγός του εκπαιδευτή. Αθήνα: Μεταίχμιο 
Rogers, A. (2002). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Spence, H.S. (1995). Social skills training: enhancing social competencewith children 
and adolescents. UK: Nfer- Nelson 

Τζαμπάζη, Α. & Κατσαρού, Δ. (2017). “Cinedessa”: Η περίπτωση “σύνδεσης” του 
Επιστημονικού Γραμματισμού με τη Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών μέσα 
από κινηματογραφικές αφηγήσεις στο ΣΔΕ Έδεσσας. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου 
Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων «Καλές Εκπαιδευτικές 
Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα, τ.1, 686-696. 

Χατζησαββίδης, Σ. (2009). Η παιδαγωγική του γραμματισμού στην πράξη: Η περί-
πτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα. Στο Γραμματισμός, Νέες 
Τεχνολογίες και Εκπαίδευση (Επιμέλεια: Κουτσογιάννης, Δ. & Αραποπούλου, 
Μ.). Αθήνα: Ζήτη. 

Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Στο Ηλεκτρονικός 
κόµβος για την υποστήριξη των διδασκόντων στο µάθηµα της γλωσσικής αγωγής 
και συµπεριφοράς στη δευτεροβάθµια  εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελ-
ληνικής Γλώσσας. 

 

64/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



Δημιουργική Γραφή κι Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση του ερευνητικού/ 
παρεμβατικού προγράμματος «Δημιουργική Γραφή κι Ενίσχυση Δεξιοτήτων 

Κοινωνικής Μάθησης» του ΠΑ.ΜΑΚ. 

Τσάτσου-Νικολούλη Σοφία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Υποψ. Διδάκτορας ΠΑ.ΜΑΚ., sofitsatsou@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο την εκπαίδευση των δασκάλων στην 
αξιοποίηση των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο του ερευνητικού 
παρεμβατικού προγράμματος «Δημιουργική Γραφή κι Ενίσχυση Δεξιοτήτων Κοινωνι-
κής Μάθησης» του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
ΠΑ.ΜΑΚ. Ειδικότερα, στην αρχή επεξηγούνται οι όροι «εκπαίδευση ενηλίκων», «εκ-
παίδευση δασκάλων» και «δημιουργική γραφή» κι επιχειρείται η σύζευξή τους στο 
πλαίσιο ενός σχολικού προγράμματος του δημοτικού σχολείου, ενώ στη συνέχεια, πα-
ρουσιάζεται εν συντομία η εκπαίδευση των δασκάλων δεκαοχτώ δημοτικών σχολείων 
του νομού Θεσσαλονίκης και οχτώ δημοτικών του νομού Χαλκιδικής. Η εν λόγω επι-
μόρφωση οργανώθηκε από το 1ο ΠΕ.ΚΕΣ. Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 κι αφορούσε τους δασκάλους της Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξεων της συγκεκριμένης περιφέρειας, στους οποίους παρουσιάστηκε το ερευνη-
τικό/παρεμβατικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΜΑΚ. και στη συνέχεια ακολούθησαν βιωμα-
τικά εργαστήρια εκπαίδευσής τους σε θέματα σχετικά με τη δημιουργική γραφή και 
την αξιοποίησή της ως χρήσιμου εκπαιδευτικού εργαλείου εντός του σχολικού πλαι-
σίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων/δασκάλων, δημιουργική γραφή 

Εισαγωγή 

Είναι πλέον κοινός τόπος η αντίληψη ότι ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μία πλη-
θώρα οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και τεχνολογικών εξελίξεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο σύγχρονος ενήλικας, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσμα-
τικά στις αλλεπάλληλες αλλαγές και ανάγκες χρήζει εκπαίδευσης, όχι μόνο για την 
προσωπική του ευημερία, αλλά και για την πρόοδο του ίδιου του κοινωνικού συνόλου. 
Η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις μέσω των οποίων ο ενήλικας 
ως εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή και αποπειράται να κατακτήσει γνώσεις και δε-
ξιότητες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ακολουθώντας έναν μεθοδικό τρόπο (Jarvis, 
2005). Συνεχίζοντας, η εκπαίδευση, ακολουθώντας όλες τις παραπάνω εξελίξεις, απαι-
τεί από τους δασκάλους ειδικές δεξιότητες, καθώς αυτοί δε θωρούνται πλέον «γνωστι-
κές αυθεντίες», αλλά «αναστοχαζόμενοι επαγγελματίες». Αυτό σημαίνει με άλλα λό-
για, την ανάγκη ενίσχυσης ποικίλων δεξιοτήτων από την πλευρά των εκπαιδευτικών, 
όπως της κριτικής σκέψης, της αυτοπαρατήρησης και της δημιουργικότητας (Παπανα-
ούμ, 2000). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει ως σκοπό από τη μία την αναβάθ-
μιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και από την άλλη την ενίσχυση της 
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αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της προσωπικής κι 
επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). Μάλιστα, στη ση-
μερινή Κοινωνία της Μάθησης ο στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι πλέον μόνο η με-
τάδοση γνώσεων, αλλά πολύ περισσότερο η ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών, 
κοινωνικών κι επικοινωνιακών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν κάθε εκπαιδευόμενο να 
γίνει ένας σκεπτόμενος κι ενεργός πολίτης του 21ου αιώνα (Binkley, et al., 2012). Έτσι, 
για τον λόγο αυτόν, το σχολείο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, οφείλει να 
βοηθήσει τον μαθητή να ανταποκρίνεται με ευελιξία σε σύνθετα προβλήματα, να συ-
νεργάζεται, να επικοινωνεί, να διαχειρίζεται την πληροφορία και να χειρίζεται σωστά 
την τεχνολογία, έτσι ώστε να παράγει νέα γνώση. H δημιουργική γραφή μπορεί να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο ενίσχυσης των δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα (Τσάτσου-Νικολούλη, 2019: 81-89). Από τα παραπάνω λοιπόν, εξάγεται αβία-
στα το συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση των δασκάλων σε θέματα που άπτονται της δη-
μιουργικής γραφής και της αξιοποίησής της στη σχολική τάξη είναι ζωτικής σημασίας. 

Εκπαίδευση ενηλίκων 

Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005: 38), «ο όρος εκπαίδευση ενηλίκων σηματοδοτεί το ορ-
γανωμένο μέρος της Δια Βίου Μάθησης που αφορά ενηλίκους και ταυτόχρονα υποδηλώ-
νει την ανθρωπιστική κατεύθυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποι-
ούνται σε αυτό το πλαίσιο». Οι ενήλικες, μάλιστα, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα λόγω κινήτρων μάθησης ή κινήτρων συμμετοχής. Τα πρώτα διακρίνονται σε 
ενδογενή, δηλαδή ο ενήλικας έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τον εσωτερικό του κόσμο 
και εξωγενή, δηλαδή η δραστηριοποίηση του ενήλικα οφείλεται στο ότι ο ίδιος περι-
μένει από τη δράση του κάποιο αποτέλεσμα (Ryan & Deci, 2000). Από την άλλη, σε 
ό,τι αφορά τα κίνητρα συμμετοχής, αυτά μπορεί να σχετίζονται με την ανάγκη για: α) 
βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας, β) ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών, γ) εκ-
παιδευτική προετοιμασία, δ) επαγγελματική εξέλιξη, ε) βελτίωση των σχέσεων μέσα 
στην οικογένεια, στ) επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων και τέλος ζ) ενδιαφέρον για 
μάθηση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (Morstain & Smart, 1974. Fujita & Starck, 
1996).  

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε τις μορφές μάθησης του ενήλικα εκπαιδευόμε-
νου οι οποίες είναι: α) αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος 
ορίζει τους στόχους και σχεδιάζει από μόνος του την εκπαιδευτική διαδικασία, β) μά-
θηση μέσω εμπειρίας, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος συσχετίζει τα προσωπικά του 
βιώματα με το περιεχόμενο του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει, γ) ανοιχτή μά-
θηση, η οποία συνεπάγεται την ελεύθερη πρόσβαση στη μάθηση για όλους, δ) εξατο-
μικευμένη μάθηση, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, 
ε) αναστοχασμός, δηλαδή η ικανότητα του εκπαιδευόμενου να αντιμετωπίζει με κρι-
τική σκέψη τη προσλαμβάνουσα γνώση και να μετασχηματίζει τις αντιλήψεις του 
(Περτέση, 2018).  
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Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αναφορά μας στην εκπαίδευση ενηλίκων, αξίζει να προ-
σθέσουμε τρεις θεωρίες που σχετίζονται με αυτή και είναι: α) η Ανδραγωγική, η οποία 
αναπτύχθηκε από τον Malcolm Knowles και υποστηρίζει ότι η μάθηση οδηγεί στον 
μετασχηματισμό των εμπειριών του ενήλικα εκπαιδευόμενου, β) η εκπαίδευση για την 
κοινωνική αλλαγή του Paulo Freire, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση είναι ανα-
γκαία για την απελευθέρωση των κοινωνικά καταπιεσμένων ομάδων και ατόμων και 
γ) η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, η οποία αναγνωρίζει στο άτομο τη δυ-
νατότητα για προσωπική θετική αλλαγή και δίνει έμφαση στις εμπειρίες των ενηλίκων 
εκπαιδευόμενων προκειμένου να αξιοποιηθούν για κριτικό στοχασμό (Κόκκος & Κου-
τρούμπα, 2010). 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Οι συνθήκες στην εκπαίδευση διαρκώς αλλάζουν και προκύπτουν συνεχώς νέες ανά-
γκες, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάγκη για συνεχιζόμενη ενημέρωση των γνώσεων 
των εκπαιδευτικών κρίνεται επιτακτική. Η επιμόρφωση των δασκάλων διακρίνεται σε 
υποχρεωτική και προαιρετική. Η πρώτη αφορά κυρίως τους νεοδιόριστους εκπαιδευτι-
κούς, αλλά και όλους τους μόνιμους, όταν υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με 
αλλαγές στα σχολικά βιβλία, στα αναλυτικά προγράμματα, στα διδακτικά αντικείμενα 
ή στις μεθόδους διδασκαλίας. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει επιμορφωτικά προ-
γράμματα βραχύχρονα ή μακράς διαρκείας και γίνονται τόσο εντός όσο κι εκτός διδα-
κτικού ωραρίου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010).  

Συνεχίζοντας τα παραπάνω, οι τύποι επιμόρφωσης που βοηθούν στην επαγγελματική 
εξέλιξη κι ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών είναι οι εξής: α) επιμόρφωση εκτός σχο-
λείου, β) ενδοσχολική, γ) εξ αποστάσεως επιμόρφωση, δ) έρευνα-δράση και ε) δίκτυα 
μάθησης εκπαιδευτικών (Liberman, 1996). Αξίζει να διευκρινίσουμε στα παραπάνω 
ότι η «έρευνα-δράση» στηρίζεται στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται να πα-
ρατηρήσει, να αναλύσει και να προβληματιστεί σχετικά με τις πρακτικές του, προκει-
μένου να βρει νέες βελτιωμένες πρακτικές. Επιπλέον, τα δίκτυα μάθησης των εκπαι-
δευτικών αφορούν τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με άλλες, αλλά και με διά-
φορους φορείς, προκειμένου να ενισχυθούν η εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού, οι συ-
νεργατικές του δεξιότητες, η παρατήρηση και ο αναστοχασμός του (Καραγιάννη, 
2018). 

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι στενά συνδεδε-
μένη με την έννοια «Δια Βίου Μάθηση», σύμφωνα με την οποία « η εκπαίδευση και η 
μάθηση δεν περιορίζονται μόνο στη σχολική φοίτηση, αλλά εκτείνονται σε ολόκληρη 
τη ζωή του ανθρώπου, περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της 
γνώσης και χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά μέσα δίνουν την ευκαιρία σε κάθε άν-
θρωπο για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (Unesco, 1997:9). Μάλιστα, ο 
Καραγιάννης και οι συνεργάτες του (2005) αναφέρουν ότι για τους εκπαιδευτικούς η 
Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει εκείνες τις πρακτικές που έχουν ως στόχο να 
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αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε προσωπικό κι επαγγελματικό επί-
πεδο σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας. 

Δημιουργική γραφή και δεξιότητες 21ου αιώνα 

Η δημιουργική γραφή αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας (Ramei, 2017) και της Γλώσσας (Γρόσδος, 2014), ενώ ταυτόχρονα 
λειτουργεί και ως μία μορφή θεραπείας στη μείωση του στρες, στη βελτίωση της υγείας 
και γενικότερα συντελεί στη σωματική και ψυχολογική ευεξία (Harber & Pennebaker, 
1992). Ταυτόχρονα, αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για να εξερευνήσουν οι μαθητές τον 
κόσμο γύρω τους, να ενισχύσουν τη φαντασία τους και να αναπτύξουν πρωτότυπες 
ιδέες και νέες λύσεις στις καθημερινές τους προκλήσεις. Επιπρόσθετα, τους δίνει τη 
δυνατότητα να μοιράζονται με άνεση τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, ενισχύ-
οντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοεκτίμησή τους (Olehlova & Priedite, 2016).  

Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να τονιστεί ότι η δημιουργική γραφή αποτελεί σπουδαίο 
εργαλείο ενίσχυσης των δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης. Σύμφωνα με το μοντέλο του 
Binkley και των συνεργατών του (2012) οι δεξιότητες του 21ου που πρέπει να αναπτύ-
ξουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι είναι: α) δεξιότητες που αφορούν τον τρόπο σκέψης, όπως 
καινοτομία και δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφά-
σεων και μεταγνώση, β) δεξιότητες που αφορούν τον τρόπο εργασίας, όπως επικοινω-
νία και συνεργασία, γ) δεξιότητες που αφορούν εργαλεία εργασίας, όπως πληροφορι-
κός, ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός, δ) δεξιότητες που αφορούν τη συνύ-
παρξή μας με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, όπως προσωπική και κοινωνική υπευθυ-
νότητα και πολιτότητα. Επιπρόσθετα, απαραίτητες δεξιότητες θεωρούνται η ενεργη-
τική ακρόαση, η προσαρμογή σε οδηγίες, η αυτοεκτίμηση, η αυτορρύθμιση, η αποκλί-
νουσα σκέψη, η λειτουργία της προσοχής, η καινοτομία και η δημιουργικότητα και 
τέλος η ενσυναίσθηση. Η δημιουργική γραφή αποτελεί μέσο ενίσχυσης των παραπάνω 
δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης, θέση την οποία πρεσβεύει και προωθεί το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Γραφή κι Ενίσχυση Δεξιοτήτων Κοινωνικής Μάθησης», το οποίο και 
παρουσιάζεται συνοπτικώς στην επόμενη ενότητα. 

Το ερευνητικό/παρεμβατικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΜΑΚ. «Δημιουργική Γραφή κι 
ενίσχυση Δεξιοτήτων Κοινωνικής Μάθησης» 

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή κι ενίσχυση Δεξιοτήτων Κοινωνικής Μάθησης» 
εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι. κι εφαρμόστηκε σε μαθητές της Ε ΄και Στ΄τάξης 
δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-
2019. Σε αυτό συμμετείχαν 573 μαθητές και 39 δάσκαλοι, εκ των οποίων οι 382 μαθη-
τές με τους 25 δασκάλους τους αποτέλεσαν την ομάδα παρέμβασης, ενώ οι υπόλοιποι 
την ομάδα ελέγχου. Το επίπεδο των δεξιοτήτων κοινωνικής μάθησης των παιδιών 
προσδιορίστηκε με τη χρήση ενός σταθμισμένου, δομημένου αυτοσχέδιου ερωτηματο-
λογίου που ονομάστηκε «Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Κοινωνικής Μάθησης 
στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου». Το υλικό του προγράμματος 
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περιλάμβανε το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού με σαφείς οδηγίες για την υλοποίησή του 
και το Πρόγραμμα των Εργαστηρίων, έναν αναλυτικό οδηγό υλοποίησης των 38 εργα-
στηρίων δημιουργικής γραφης.  

Εκπαίδευση δασκάλων 

Οι δάσκαλοι που συμμετείχαν με τους μαθητές τους στην ομάδα παρέμβασης παρακο-
λούθησαν μία σειρά από επιμορφωτικές ημερίδες προκειμένου να εφαρμόσουν το πρό-
γραμμα σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν. Ωστόσο, εκτός από τους εκπαιδευτικούς 
του προγράμματος, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συναντήσεων που διοργάνωσε το 
1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, επιμορφωτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν 
και σε δημοτικά σχολεία της Χαλκιδικής, τα οποία ανήκαν στην περιοχή της παιδαγω-
γικής ευθύνης του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κ. Σιδηρόπουλο Δημήτριου.Ειδι-
κότερα, η επιμόρφωση των δασκάλων πάνω σε θέματα της δημιουργικής γραφής και 
της διδασκαλίας της περιλάμβανε τη θεωρητική πλαισίωση της δημιουργικής γραφής 
και στη συνέχεια ακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια. Αναλυτικότερα: 

Μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή και περιληπτική αναφορά στους εμπνευ-
στές της δημιουργικής γραφής, ακολούθησε η διατύπωση διαφόρων ορισμών με βάση 
την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία σε μία προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου 
«δημιουργική γραφή». Κατόπιν, παρουσιάστηκαν εν συντομία έρευνες που αναδεικνύ-
ουν τη σχέση της δημιουργικής γραφής με τη ενίσχυση των δεξιοτήτων κοινωνικής 
μάθησης και παρουσιάστηκαν σε θεωρητικό πάντα επίπεδο διάφορες τεχνικές, καθο-
δηγούμενες και χαλαρής καθοδήγησης, σχετικά με την εφαρμογή δραστηριοτήτων δη-
μιουργικής γραφής. 

Από την άλλη, στα βιωματικά εργαστήρια οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζοντας κάποιες από 
τις παραπάνω τεχνικές δημιούργησαν διάφορα κείμενα, πεζά κι έμμετρα, στο πλαίσιο 
κυρίως ομάδων, τα οποία και παρουσίασαν, λαμβάνοντας έτσι ανατροφοδότηση από 
την ολομέλεια, προκειμένου να προβούν ή όχι στην επανεγγραφή τους. Είναι σημα-
ντικό να τονιστεί ότι οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και 
θετικό κλίμα, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να συνερ-
γαστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν τη δική τους «φωνή» και κυρίως να διαπιστώ-
σουν «ιδίοις όμμασι» τα θετικά αποτελέσματα της δημιουργικής γραφής και σε επίπεδο 
τάξης, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο αναφορικά με τον κάθε συμμετέχοντα.  

Ένα μέρος των αφηγημάτων που δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς παρουσιά-
ζονται με τη χρήση ενός εργαλείου web 2.0. στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://prezi.com/_n0-xnpj--gx/presentation/?present=1 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Η δημιουργική γραφή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης, όχι μόνο γιατί 
αναπτύσσει τις συγγραφικές δεξιότητες των μαθητών, συντελεί στην ψυχική και 
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συναισθηματική τους ευεξία, αλλά και γιατί, κυρίως, αποτελεί μέσο ενίσχυσης των δε-
ξιοτήτων κοινωνικής μάθησης των υποψήφιων μυημένων στα μυστικά της γραφής. Οι 
δάσκαλοι, λοιπόν, είναι αναγκαίο μέσω της κατάλληλης επιμόρφωσης να προσεγγί-
σουν τη δημιουργική γραφή με βιωματικό τρόπο, προκειμένου να κατανοήσουν, όχι 
μόνο τις ποικίλες τεχνικές της, αλλά κυρίως τα πολλαπλά οφέλη της. Η συμμετοχή τους 
στα εργαστήρια δημιουργικής γραφής θα καταστήσει σαφή σε αυτούς τα βασικά στά-
δια υλοποίησης των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής και θα τους προετοιμάσει 
να μεταλαμπαδεύσουν οι ίδιοι πια ως εμψυχωτές στους δικούς τους μαθητές τη χαρά 
και τον ενθουσιασμό μέσα από παιγνιώδεις κι ευφάνταστες δραστηριότητες δημιουρ-
γικής γραφής.  
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια έρευνα αναφορικά με την επίδραση ενός ψηφια-
κού διδακτικού σεναρίου, το οποίο έχει αναπτυχθεί με μεθοδολογία STEM και βασίζε-
ται στο διερευνητικό μοντέλο μάθησης, στις εκπαιδευτικές διεργασίες. Η έρευνα εξε-
τάζει το πως επηρεάζει η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση τόσο τα κίνητρα και τις 
στρατηγικές μάθησης όσο και την επίδοση των σπουδαστών. Η διδακτική παρέμβαση 
πραγματοποιήθηκε με την χρήση ψηφιακού σεναρίου σε εργαστηριακό μάθημα κατάρ-
τισης σε συνδυασμό με τη χρήση πειραματικής κατασκευής και προσομοίωσης στο 
λογισμικό LabVIEW. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η πειραματική 
προσέγγιση, αξιοποιώντας κυρίως ποσοτικά δεδομένα αλλά και ορισμένα ποιοτικά. Το 
ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τα κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης 
ήταν το ερωτηματολόγιο MSLQ καθώς και τέσσερα επιπλέον αυτοσχέδια ερωτηματο-
λόγια. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν θετική επίδραση της διδακτικής παρέμβασης 
με μεθοδολογία STEM, που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επίδοσης, των κινή-
τρων – στρατηγικών μάθησης και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, στην πειρα-
ματική ομάδα. Η έρευνα αναδεικνύει την δυναμική και τα οφέλη από την εφαρμογή 
της προσέγγισης STEM σε ενήλικες καταρτιζόμενους. 

Λέξεις-Κλειδιά: STEM, MSLQ, Κίνητρα και Στρατηγικές Μάθησης 

Εισαγωγή 

Στην κοινωνικό-γνωστική θεωρία της ανθρώπινης μάθησης (Bandura, 2005), τα χαρα-
κτηριστικά των μαθητών, οι συμπεριφορές και τα μαθησιακά περιβάλλοντα εξετάζο-
νται διαδραστικά – συνδυαστικά. Τα κίνητρα και η αυτορρύθμιση της μάθησης είναι 
δύο από τους βασικότερους παράγοντες επιτυχίας της μαθησιακής διαδικασίας. Η μά-
θηση είναι πιο αποτελεσματική όταν οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν και να 
παρακολουθήσουν τη γνωστική λειτουργία, τα κίνητρα και την συμπεριφορά τους 
(Zimmerman & Schunk, 2001) ώστε να είναι ικανοί να αυτορυθμίσουν τη γνώση τους. 

Κίνητρα μάθησης 

Με τον όρο κίνητρο περιγράφεται ο βαθμός κινητοποίησης ενός ατόμου και τα αίτια 
που την προκαλούν. Γενικά, κίνητρο είναι η εσωτερική διεργασία που προκαλεί, 
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κατευθύνει και συντηρεί τη συμπεριφορά με προσανατολισμό στον στόχο (Glynn, 
Taasoobshirazi & Brickman, 2009). Ξεχωριστοί ορισμοί δίνονται για το κίνητρο στη 
μάθηση και το κίνητρο στη μάθηση της επιστήμης. Ως κίνητρο για μάθηση αναφέρεται 
η διάθεση των μαθητών να βρουν σχετικές και αξιόλογες τις ακαδημαϊκές δραστηριό-
τητες και να προσπαθήσουν να αντλήσουν τα επιθυμητά οφέλη από αυτές (Brophy, 
2004). Το κίνητρο για μάθηση της επιστήμης σύμφωνα με τους Glynn, Brickman, 
Armstrong και Taasoobshirazi (2011), ορίζεται ως μια εσωτερική κατάσταση που διε-
γείρει, κατευθύνει και διατηρεί τη συμπεριφορά για μάθηση της επιστήμης. Στη σχο-
λική τάξη, τα κίνητρα αφορούν τη διάθεση των μαθητών να συμμετέχουν σε δραστη-
ριότητες στα πλαίσια του μαθήματος και τις αιτίες που τους οδηγούν σε αυτές τις δρα-
στηριότητες. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει πως οι ερευνητές για την 
μέτρηση των κινήτρων χρησιμοποιούν κυρίως τέσσερα (4) ερωτηματολόγια: 

1. Το Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) του Pintrich, Smith, 
Garcia και McKeachie (1991). 

2. Το Students’ Motivation Toward Science Learning (SMTSL) των Tuan, Chin και 
Shieh (2005). 

3. Το Collaborative Inquiry-based Project Questionnaire (CIPQ) των Chow και Law 
(2005). 

4. Το Science Motivation Questionnaire (SMQ) των Glynn και Koballa (2006). 
 
Η ανάπτυξη των κινήτρων από τους μαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία επηρε-
άζει τα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και την ομαλή διεξαγωγή της ίδιας της διαδι-
κασίας. Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση ενηλίκων, τα προγράμματα διδασκαλίας ή κατάρ-
τισης είναι αναποτελεσματικά όταν ευνοούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των κι-
νήτρων. Ακόμη και μια καλά οργανωμένη διδασκαλία, εάν δεν καταφέρει να αναπτύξει 
τα κίνητρα των εκπαιδευομένων, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Οι μέθοδοι και τα 
μέσα διδασκαλίας επηρεάζουν την ανάπτυξη των κινήτρων. Η χρήση των ΤΠΕ και 
διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας όπως η διερευνητική, η ενεργητική, η ομαδοσυνεργα-
τική διδασκαλία, επιδρούν θετικά και στα κίνητρα. 

Τα εν γένει ή εσωτερικά κίνητρα συσχετίζονται θετικά με τη μάθηση, την επιτυχία, την 
αντίληψη της ικανότητας και την αυτό-αποτελεσματικότητα, ενώ συσχετίζονται αρνη-
τικά με το άγχος, την κατάθλιψη και την απογοήτευση (Gottfried, 1990 · Lepper, 
Corpus & Iyengar, 2005). Οι φοιτητές που έχουν εσωτερικά κίνητρα εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες που ενισχύουν τη μάθηση: παρακολουθούν τη διδασκαλία, συμμετέ-
χουν ενεργά στη συζήτηση, επανεξετάζουν συχνά νέες πληροφορίες για το μάθημα, 
οργανώνουν τη γνώση και την συνδέουν με αυτά που ήδη γνωρίζουν, εφαρμόζουν δε-
ξιότητες και γνώσεις σε διαφορετικά πλαίσια (Schunk, Meece & Pintrich, 2012). 

Τα εξωτερικά κίνητρα έχουν να κάνουν με πρακτικές επιβράβευσης και ανταμοιβής 
των μαθητών με σκοπό την παρακίνησή τους στην διαδικασία της μάθησης. Οι φοιτη-
τές μαθαίνουν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις 
αξιολογούνται επισήμως και συγκρίνουν την απόδοσή τους με την απόδοση των άλλων 
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(Lei, 2010). Έτσι, οι εξωτερικοί στόχοι κινήτρων και επιδόσεων, όπως αντανακλώνται 
στις πτυχές της αναγνώρισης, των βαθμών και του ανταγωνισμού, είναι εμφανείς στο 
κίνητρο των μαθητών για μάθηση (Wigfield, 1997). Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν 
ότι τα ενδογενή κίνητρα μπορούν να προάγουν τη μάθηση και την επιτυχία των μαθη-
τών καλύτερα από τα εξωγενή κίνητρα (Lei, 2010). Οι Vansteenkiste, Lens και Deci 
(2006), αναφερόμενοι σε έρευνες, επισημαίνουν πως όταν οι εκπαιδευτές παρέχουν 
στους φοιτητές μια μαθησιακή δραστηριότητα που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν 
την αξία της μάθησης για τον εαυτό τους, αυτό είναι σημαντικό γιατί οι εκπαιδευτές 
επικεντρώνονται σε εγγενείς και όχι σε εξωτερικούς στόχους και έτσι οι μαθητές είναι 
πιθανό να ασχοληθούν περισσότερο με τις μαθησιακές δραστηριότητες και να κατανο-
ήσουν καλύτερα το υλικό και να αποδώσουν καλύτερα αποδεικνύοντας την ικανότητά 
τους. Εάν οι εκπαιδευτικοί παρέχουν ένα εξωτερικό κίνητρο, η μελέτη μπορεί να ενι-
σχυθεί, αλλά η εκμάθηση είναι πιθανό να είναι βραχυπρόθεσμη με αποτέλεσμα την 
κακή κατανόηση και το μικρότερο ενδιαφέρον για συναφείς δραστηριότητες. 

Το κίνητρο προσανατολισμού (αξίας) έργου αναφέρεται σε δυο διαφορετικές συμπερι-
φορές. Την επιθυμία για καλή απόδοση στις εργασίες – δραστηριότητες και το τεστ 
αξιολόγησης ενός μαθήματος (θετική αξία) και την επιθυμία του μαθητή να περάσει 
την τάξη με όσο το δυνατό λιγότερη προσπάθεια (αρνητική αξία). Διαφέρει από τους 
μαθησιακούς στόχους στο ότι ο μαθητής μπορεί να έχει έναν στόχο : να κάνει την ερ-
γασία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς καμία προσδοκία ότι θα μάθει κάτι 
(Shell et al., 2013) 

Ένα ακόμη σημαντικό σύνθετο κίνητρο είναι η αυτό-αποτελεσματικότητα και η από-
δοση μάθησης. Στη μελέτη μας δεν θα εξετασθεί το συγκεκριμένο κίνητρο λόγω μικρής 
χρονικής διάρκειας της διδακτικής παρέμβασης. Για να εξετασθεί η αυτό-αποτελεσμα-
τικότητα απαιτείται μεγάλης διάρκειας παρέμβαση. Ωστόσο θεωρούμε χρήσιμο να α-
ναφέρουμε ορισμένα στοιχεία για την αυτό-αποτελεσματικότητα διότι επηρεάζει και 
αλληλοεπιδρά με άλλα κίνητρα και στρατηγικές μάθησης.  

 Η αυτό-αποτελεσματικότητα έχει αναδειχθεί ως ένας πολύ σημαντικός προγνωστικός 
παράγοντας των κινήτρων και της μάθησης των μαθητών (Zimmerman, 2000). Όταν οι 
μαθητές πιστεύουν στην αποτελεσματικότητά τους για να επιτύχουν στα καθήκοντά 
τους, δημιουργούνται κίνητρα που ενεργούν με τρόπους που καθιστούν πιο πιθανή την 
επιτυχία τους (Bandura, 1997). Οι μελέτες που επικεντρώνονται σε φοιτητές μηχανι-
κής, έχουν δείξει ότι η ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση των μαθητών οδηγεί σε ακαδημαϊκά 
επιτεύγματα (Hsieh, Sullivan, Sass, & Guerra, 2012) και σε επιμονή στις σπουδές μη-
χανικής (Concannon & Barrow, 2010). 

Το κίνητρο της απόδοσης μάθησης εκφράζει την επιθυμία του μαθητή να αποδώσει 
καλύτερα από τους συμμαθητές του. Ωστόσο, υπάρχει και ο στόχος αποφυγής που α-
ντανακλά την επιθυμία να αποφεύγονται οι αρνητικές κρίσεις της ικανότητάς του. Έ-
ρευνες έχουν δείξει ότι οι παραπάνω στόχοι παρακινούν διαφορετικές συμπεριφορές. 
Το κίνητρο απόδοσης μάθησης επιδρά θετικά στην αυτορρύθμιση της γνώσης και στην 
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αύξηση της προσπάθειας για μάθηση, ενώ ο στόχος αποφυγής αρνητικά (Senko, 
Hulleman & Harackiewicz, 2011 · Shell & Soh, 2013). 

Το τελευταίο κίνητρο της κλίμακας του MSLQ είναι συναισθηματικό και αφορά τον 
έλεγχο του άγχους που προκύπτει από την εξέταση ενός μαθήματος. Το άγχος επίδοσης 
εκφράζει την ανησυχία – φόβο του μαθητή για πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα σε μια 
διαδικασία εξέτασης ή αξιολόγησης. Η Παπαντωνίου (2011) αναφέρει ότι «το άγχος 
εξέτασης συνήθως ορίζεται ως το άγχος που υποκειμενικά συνδέεται µε τη συμμετοχή 
σε εξετάσεις ή σε γενικότερες περιστάσεις αξιολόγησης και περιλαμβάνει το άγχος που 
σχετίζεται µε την απειλή της αποτυχίας στην εξέταση καθώς και τις επακόλουθες αρ-
νητικές συνέπειές της». 

 Το άγχος λειτουργεί ως παράγοντας που επηρεάζει τις στρατηγικές αυτορρύθμισης ( 
Schutz & Davis, 2000) και συνδέεται με τις επιδόσεις (Chapell et al., 2005). Πολλές 
έρευνες έχουν δείξει ότι το άγχος επίδοσης επηρεάζει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τα 
αποτελέσματα της μάθησης, λόγω της επίδρασης που ασκεί στη χρήση των στρατηγι-
κών μάθησης (Metallidou & Vlachou, 2007· Pintrich & De Groot, 1990 · Rodarte-Luna 
& Sherry, 2008 · Thomas & Gadbois, 2007 · Παπαντωνίου & Ευκλείδη, 2005). Αντί-
θετα αποτελέσματα έδειξε η έρευνα των Pintrich & De Groot (1990), πως δεν υπάρχει 
σημαντική συσχέτιση του άγχους επίδοσης με την χρήση γνωστικών στρατηγικών ή 
μεταγνωστικών στρατηγικών αυτορρύθμισης. Ένας μαθητής που διακατέχεται από υ-
περβολικό άγχος δεν μπορεί να αυτορυθμίσει τις στρατηγικές μάθησης και πολλές φο-
ρές αποσπάται η προσοχή του, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η επίδοσή του. Αντιμε-
τωπίζει πολλές δυσκολίες κατά την μαθησιακή διαδικασία όπως είναι η οργάνωση του 
υλικού, η κωδικοποίηση των πληροφοριών, η οργάνωση του χρόνου, η μειωμένη συ-
γκέντρωση. Οι Cassady και Johnson (2002) θεωρούν ότι το άγχος εξέτασης ασκεί ση-
μαντική σταθερή και αρνητική επίδραση στην ακαδημαϊκή απόδοση. 

Αυτορρύθμιση μάθησης 

Πολλές έρευνες συσχετίζουν τα κίνητρα με την αυτορρύθμιση της μάθησης και τις με-
ταγνωστικές λειτουργίες. Οι Pintrich και De Groot (1990) διαπίστωσαν πως το κίνητρο 
προσανατολισμού έργου και της αυτό-αποτελεσματικότητας συνδέεται θετικά με την 
χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών. Ως προς το άγχος επίδοσης η ίδια 
έρευνα έδειξε πως μαθητές με αυξημένο άγχος από τη μια είναι πιθανότερο να εμπλα-
κούν σε γνωστικές στρατηγικές, από την άλλη λιγότερο πιθανόν να χρησιμοποιήσουν 
στρατηγικές αυτορρύθμισης. Αρνητική συσχέτιση μεταξύ άγχους επίδοσης και γνωστι-
κών στρατηγικών μάθησης έδειξε μελέτη των Thomas και Gadbois (2007). Φαίνεται 
από τις έρευνες πως το άγχος εξέτασης, ως έκφραση της ανησυχίας για το αποτέλεσμα, 
μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την χρήση στρατηγικών μάθησης από τους μα-
θητές, ωστόσο οι δυσκολίες στην αυτορρύθμιση της μάθησης οδηγούν σε κακές επιδό-
σεις. Γενικά το άγχος επίδοσης σχετίζεται και επιδρά αρνητικά στις επιδόσεις των μα-
θητών. 
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Η στρατηγική της αυτορρύθμισης των μαθητών έχει αναγνωρισθεί ότι διαδραματίζει 
κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία τους στην μάθηση STEM (Donovan & Bransford, 2005 · 
Shell & Soh, 2013). Σύμφωνα με τους Zimmerman και Schunk (2001) στους σύγχρο-
νους όρους, οι μαθητές μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αυτορρυθμιζόμενοι στο βαθμό 
που είναι μεταγνωστικοί, παρακινητικοί και ενεργοί συμμετέχοντες στη δική τους μα-
θησιακή διαδικασία. Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση είναι η στρατηγική που χρησιμο-
ποιούν οι μαθητές για να ρυθμίσουν τη γνώση τους , δηλαδή τη χρήση διαφόρων γνω-
στικών και μεταγνωστικών στρατηγικών, καθώς και τη χρήση στρατηγικών διαχείρι-
σης πόρων που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να ελέγξουν την μάθησή τους (Pintrich, 
1999).  

Η μεταγνώση είναι μια σύνθετη λειτουργία που συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ιδέας 
για το τι είναι η γνώση ενώ ταυτόχρονα ελέγχει την γνώση με βάση αυτή την ιδέα 
(Efklides, 2006). Στηρίζεται σε σκέψεις υψηλότερης αξίας και σύμφωνα με τους Ku 
και Ho (2010) η μεταγνώση μπορεί να απλοποιηθεί και να ορισθεί ως η σκέψη για το 
πώς σκέφτομαι ή η γνώση σχετικά με την μάθηση. Οι μεταγνωστικές δεξιότητες όταν 
εφαρμόζονται διαμορφώνουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης (Magno, 2010). Είναι ση-
μαντικό οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν μεταγνωστικές 
δεξιότητες. Εάν οι μαθητές δεν είναι σε θέση να μάθουν και να αναπτύξουν την κριτική 
σκέψη στα μαθήματά τους, οι πιθανότητες για άλλες επιπλέον ευκαιρίες, που θα τους 
δώσουν την δυνατότητα να τις μάθουν, είναι ελάχιστες. Η Efklides (2009) περιγράφει 
την λειτουργία της μεταγνώσης σε σχέση με τα κίνητρα και την αυτορρυθμιζόμενη 
μάθηση : 
• Η μεταγνώση συμβάλλει στην αυτορρύθμιση της μάθησης μέσω πολλαπλών τρόπων 

που βασίζονται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της γνώσης. 
• Η μεταγνώση επηρεάζει και αλληλεπιδρά με τα κίνητρα και την αυτορρύθμιση της 

συμπεριφοράς  

Οι μαθητές που είναι ισχυρά προσανατολισμένοι στη μάθηση χρησιμοποιούν γνωστι-
κές και μεταγνωστικές στρατηγικές οι οποίες τους βοηθούν να ρυθμίζουν και να ελέγ-
χουν την διαδικασία της μάθησης (Dermitzaki & Efklides, 2003). Η μαθησιακή από-
δοση συνδέεται στενά με τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών. Οι ερευνητές 
αναφέρουν τρεις βασικές πτυχές της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης:  
• Ψυχολογική πτυχή (κίνητρα και συναισθήματα) (Pintrich & Garcia, 1991 · 

Zimmerman, 1989). 
• Μαθησιακή πτυχή (γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες). 
• Κοινωνική πτυχή (αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικούς και συνομήλικους, περιβάλλον) 

(McCaslin & Good, 1996 · Paris, G., Byrnes, & Paris, H., 2001). 

Ο Pintrich (1999) εξέτασε τον ρόλο των κινήτρων στην προώθηση και τη διατήρηση 
της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και κατέληξε σε 3 γενικεύσεις : 
• η αυτό-αποτελεσματικότητα σχετίζεται θετικά με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Οι 

σπουδαστές που πιστεύουν ότι μπορούν να μάθουν και έχουν συνειδητοποιήσει τις 
ικανότητές τους είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αυτορρύθμισης. 
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• οι πεποιθήσεις σχετικά με την αξία της εργασίας σχετίζονται θετικά με την αυτορρυθ-
μιζόμενη μάθηση. Οι σπουδαστές που πιστεύουν ότι η εργασία τους είναι ενδιαφέ-
ρουσα, σημαντική και χρήσιμη είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αυ-
τορρύθμισης. 

• Ο προσανατολισμός ενός εγγενούς στόχου επηρεάζει θετικά την αυτορρύθμιση. Αν οι 
μαθητές θέσουν ως στόχο την αυτό-βελτίωση και μάθηση, τότε θα είναι πολύ πιο 
πιθανό να συνεχίσουν να ασχολούνται με διάφορες γνωστικές και μεταγνωστικές 
δραστηριότητες για να βελτιώσουν την εκμάθηση και την κατανόησή τους. Ο στόχος 
ή το κριτήριο της μάθησης φαίνεται να είναι ένα πολύ καλύτερο πρότυπο για την αυ-
τορρυθμιζόμενη μάθηση από έναν εξωγενή στόχο όπως είναι ο βαθμός. 

Η αυτορρύθμιση της μάθησης επηρεάζεται και από την προσωπικότητα του μαθητή. 
Δύο διαφορετικές έρευνες εξετάζουν την σχέση προσωπικότητας και αυτορρύθμισης 
της μάθησης χρησιμοποιώντας το μοντέλο των 5 παραγόντων της προσωπικότητας 
(συναισθηματική σταθερότητα, εξωστρέφεια, τερπνότητα, συνείδηση και νοημοσύνη). 
Η πρώτη, των Bidjerano και Dai (2007), δείχνει ότι οι αυτορρυθμιζόμενες στρατηγικές 
μάθησης, που τα άτομα συνήθως χρησιμοποιούν σε μαθησιακές καταστάσεις, συσχε-
τίζονται με τις διαστάσεις της προσωπικότητας σε κάποιο βαθμό, υπονοώντας ότι η 
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση γενικά μπορεί να έχει προσωπικό χαρακτήρα. Συγκεκρι-
μένα: 
• η υψηλή συνείδηση και η νοημοσύνη σχετίζονταν με υψηλότερες τάσεις για τη χρήση 

της διαχείρισης του χρόνου και της προσπάθειας ρύθμισης και των γνωστικών δεξιο-
τήτων υψηλότερης τάξης, όπως η επεξεργασία, η σκέψη και η μεταγνώση. 

• οι σπουδαστές που είναι πιο ευσυνείδητοι, ευχάριστοι και συναισθηματικά σταθεροί 
αλλά με χαμηλές βαθμολογίες στην νοημοσύνη, είναι πιο πιθανό να ρυθμίσουν απο-
τελεσματικά τον χρόνο και την προσπάθειά τους παρά τις δεξιότητες κριτικής σκέψης 
τους. 

• οι σπουδαστές που τείνουν να ρυθμίζουν τις προσπάθειές τους και να περιγράφουν 
τον εαυτό τους ως πνευματικό, δημιουργικό, επινοητικό και αναζητούν νέες γνώσεις, 
είναι πιθανό να αποδώσουν καλύτερα σε ακαδημαϊκό περιβάλλον σε σύγκριση με 
τους ομολόγους τους που δεν διαθέτουν αυτές τις ιδιότητες. 

• οι αυτορρυθμιζόμενες στρατηγικές μάθησης, και ιδιαίτερα η ρύθμιση της προσπά-
θειας, μεσολαβούν στη σχέση μεταξύ συνείδησης και ακαδημαϊκού επιτεύγματος.  

Η δεύτερη έρευνα, από τον Babakhani (2014), διερεύνησε τη σχέση μεταξύ των χαρα-
κτηριστικών της προσωπικότητας και των αυτορρυθμιζόμενων στρατηγικών μάθησης 
με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (ε-
κτός από την συναισθηματική σταθερότητα) έχουν άμεση και ουσιαστική σχέση με το 
ακαδημαϊκό επίτευγμα. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι αυτορρυθμιζό-
μενες στρατηγικές μάθησης μπορούν να προβλέψουν κατά 38 % τις αλλαγές στο ακα-
δημαϊκό επίτευγμα. Οι αυτορρυθμιζόμενες στρατηγικές μάθησης είναι πιο ισχυρές από 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας στην πρόβλεψη ακαδημαϊκών επιδόσεων 
(35% έναντι 13%). 
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Όπως καταδεικνύουν οι έρευνες, η αυτορρύθμιση της μάθησης διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κινήτρων και τα μαθησιακά αποτελέσματα ενώ και η 
ίδια επηρεάζεται από τα κίνητρα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ κινήτρων, αυτορρύθμισης 
της μάθησης και προσωπικών χαρακτηριστικών είναι ισχυρή και καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό την επιτυχή έκβαση μιας διδασκαλίας. Ορισμένοι ερευνητές (Schwinger, 
Steinmayr, & Spinath, 2009 · Wolters, 2003) εισάγουν και μια άλλη παράμετρο που 
είναι οι στρατηγικές αυτορρύθμισης των κινήτρων, δηλαδή οι στρατηγικές που χρησι-
μοποιούν οι μαθητές για την ενίσχυση ή τη διατήρηση της προσπάθειας και της εμμο-
νής τους κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, οι τρόποι με τους οποίους ε-
λέγχουν τα κίνητρα τους. Σύμφωνα με τον Wolters, (2003) η αυτορρύθμιση των κινή-
τρων μπορεί να θεωρηθεί αλληλεξαρτώμενη αλλά εννοιολογικά διακριτή από άλλες 
σχετικές διαδικασίες όπως η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, τα κίνητρα, η μεταγνώση και 
η βούληση. Ο Wolters (2003) έχει ορίσει 8 κατηγορίες αυτορρύθμισης κινήτρων. Με 
βάση αυτές τις κατηγορίες οι Schwinger , Steinmayr και Spinath (2012) στην έρευνα 
τους εξέτασαν μαθητές γυμνασίου και κολεγίου με διαφορετικό προφίλ αυτορρύθμισης 
κινήτρων και διαπίστωσαν πως όσοι είχαν υψηλό επίπεδο ρύθμισης κινήτρων εμφάνι-
σαν και υψηλότερο επίπεδο προσπάθειας και επιτυχίας.  

Η σχέση μεταξύ κινήτρων και χρήσης μεταγνωστικών στρατηγικών επιβεβαιώνεται 
από την έρευνα της Sungur (2007) όπου τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο 
MSLQ έδειξαν ότι: 
• Ο εγγενής προσανατολισμός του στόχου, οι πεποιθήσεις για την αξία έργου, ο έλεγχος 

των μαθησιακών πεποιθήσεων, και η αυτό-αποτελεσματικότητα για τη μάθηση και 
την απόδοση ήταν παράγοντες πρόβλεψης της χρήσης της μεταγνωστικής στρατηγικής 
των μαθητών.  

• Η επίδραση των κινήτρων στη ρύθμιση της προσπάθειας των μαθητών διαμεσολά-
βησε μέσω της χρήσης της μεταγνωστικής στρατηγικής.  

• Υπήρξαν συσχετίσεις μεταξύ των παρακινητικών πεποιθήσεων (κινήτρων). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η μεταγνώση όχι μόνο συνδέεται σημαντικά με την ακαδημα-
ϊκή απόδοση (Kornell & Metcalfe, 2006 ·Zimmerman & Schunk, 2008), αλλά οι μετα-
γνωστικές δεξιότητες μελέτης προβλέπουν σημαντικά αρχικές ακαδημαϊκές επιδόσεις 
σπουδαστών κολλεγίων, πέρα από τα αποτελέσματα εξετάσεων (Shivpuri, Schmitt, 
Oswald & Kim, 2006). Πρόσφατη έρευνα των Karatas και Erden (2017) εξέτασε κατά 
πόσο οι στρατηγικές μάθησης, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και οι επιστημο-
λογικές πεποιθήσεις μπορούν να προβλέψουν τα ακαδημαϊκά κίνητρα των φοιτητών. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν : 
• Θετική συσχέτιση μεταξύ στρατηγικών μάθησης και εσωτερικών, εξωτερικών κινή-

τρων.  
• Χαμηλή συσχέτιση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων με την αποθάρρυνση (μη 

εμφάνιση κινήτρων). 
• Θετική συσχέτιση επιστημολογικών πεποιθήσεων με τα εσωτερικά και εξωτερικά κί-

νητρα. Όσο περισσότερο πιστεύουν στην επιστημονική γνώση και αλήθεια οι φοιτητές 
τόσο αυξάνονται τα κίνητρα μάθησης (εσωτερικά και εξωτερικά).  
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Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις έχουν σημαντική επίδραση στους μαθητές που χρησι-
μοποιούν αυτορρυθμιστικές στρατηγικές κινήτρων (Paulsen & Feldman , 2005). 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης που εφαρμόζουν οι μαθητές. Μια άλλη παράμε-
τρος που διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων είναι η διδακτική προσέγγιση που εφαρμόζεται. Η διδακτική προσέγ-
γιση STEM είναι αυτή που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με στόχο μια ουσιαστι-
κότερη μάθηση με ευρύτερα γνωστικά και μεταγνωστικά αποτελέσματα και ανάπτυξη 
πολλαπλών δεξιοτήτων. 

Η μελέτη των Becker και Park (2011) εξέτασε τις επιπτώσεις των ενοποιητικών προ-
σεγγίσεων μεταξύ των πεδίων STEM στα επιτεύγματα των μαθητών, αναλύοντας 28 
έρευνες. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι ενοποιητικές προσεγγίσεις μεταξύ των 
πεδίων του STEM έχουν θετική επίδραση στα επιτεύγματα των μαθητών. Διαφαίνεται 
ότι, στην τεχνολογική εκπαίδευση, οι ενοποιητικές προσεγγίσεις μεταξύ των μαθημά-
των STEM παρέχουν στους μαθητές το εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης και δι-
δασκαλίας. Ειδικότερα ως προς επιτεύγματα των μαθητών παρατήρησαν: 
• Μεγάλη επίδραση στα επιτεύγματα σχετικά με ολοκληρωμένες έννοιες γραμματισμού 

STEM. 
• Μεγάλη επίδραση στα επιτεύγματα τεχνολογίας. 
• Μέτρια επίδραση στα επιτεύγματα επιστήμης. 
• Μικρή επίδραση στα επιτεύγματα μαθηματικών. 

Εξετάζοντας την επίδραση ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης, εμφανίζεται αυξη-
μένη στις χαμηλές βαθμίδες (δημοτικό, γυμνάσιο) ενώ μειώνεται στην δευτεροβάθμια 
και στα κολλέγια. 

Η εκπαίδευση των μηχανικών είναι ευθυγραμμισμένη ως προς τους στόχους με την 
εκπαίδευση STEM. Ένα από τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης STEM είναι η ανά-
πτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλής αξίας για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, 
που είναι βασικός στόχος της εκπαίδευσης των μηχανικών. Η πρόβλεψη και η ανάλυση 
των προβλημάτων είναι βασικές ικανότητες του σχεδιασμού στην επιστήμη των μηχα-
νικών (Atman et al., 2007 · Crismond & Adams, 2012). Στην τεχνική εκπαίδευση η 
ενσωμάτωση του STEM χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν πώς 
να λύνουν πραγματικά – αυθεντικά προβλήματα (Salinger & Zuga 2009 · Sanders, 
2009). Ένας ακόμη όρος που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των μηχανικών είναι η 
«μηχανική σχεδίαση». Οι Ψυχάρης και Καλοβρέκτης (2017, σ.93) αναφέρουν ότι «η 
μηχανική σχεδίαση μπορεί να αποτελέσει θεμελιώδη παράγοντα για την ολοκλήρωση 
του STEM περιεχομένου. Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες μπορεί να βελτιωθεί 
μέσω της μηχανικής σχεδίασης διότι δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για διερεύνηση και 
εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης». Στα πλαίσια της μηχανικής σχεδίασης, η έ-
ρευνα των Fan και Yu (2017) εξετάζει την αποτελεσματικότητα μιας ολοκληρωμένης 
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προσέγγισης STEM. Οι μαθητές χωρίσθηκαν σε τρεις ομάδες (27% χαμηλή εμπειρία 
STEM, 27% υψηλή, 46% μέτρια) σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία στο STEM. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι παρά τις διαφορές ως προς την προηγούμενη εμπειρία 
όλες οι ομάδες βελτίωσαν σημαντικά την επίδοσή τους. Οι ομάδες χαμηλής και μέτριας 
εμπειρίας παρουσίασαν μεγάλη βελτίωση σε γνώσεις εννοιών. Συνεπώς η εκπαίδευση 
STEM μπορεί να βοηθήσει μαθητές με χαμηλή εμπειρία STEM να βελτιώσουν τις ικα-
νότητες πρόβλεψης και ανάλυσης προβλημάτων. Έρευνα των Garduño-Aparicio et al. 
(2017) σε προπτυχιακό μάθημα Μηχανοτρονικής με προσέγγιση STEM, χρησιμοποιώ-
ντας ένα πρωτότυπο ρομπότ, έδειξε, μέσω ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομέ-
νων, ότι:  
• Οι φοιτητές βρίσκουν ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία με το πρωτότυπο ρομπότ και επι-

θυμούν την ένταξή του και σε άλλα μαθήματα. 
• Το πρωτότυπο ρομπότ συνέβαλε στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων, βελτίωσε 

τις ικανότητες σχεδιασμού συστημάτων. 
• Βοήθησε να αποκτήσουν τις επιθυμητές δεξιότητες σε περιβάλλον αυθεντικής μάθη-

σης. 
Μεθοδολογία έρευνας 

Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την επίδραση του εκπαιδευτι-
κού σεναρίου, με προσέγγιση STEM, στην μαθησιακή διαδικασία ενηλίκων καταρτι-
ζόμενων δημοσίου ΙΕΚ. Ο ερευνητικός στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει πώς επι-
δρά η προσέγγιση STEM με την χρήση της διερευνητικής μεθόδου διδασκαλίας στα 
κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης, στην γνωστική επίδοση, και στην επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων των σπουδαστών. Θα μελετηθούν τρία ερευνητικά ερωτήματα : 
1. Παρατηρήθηκε μεταβολή των κινήτρων και των στρατηγικών μάθησης από την ε-

φαρμογή του διερευνητικού σεναρίου STEM; 
2. Υπήρξε βελτίωση της γνωστικής επίδοσης με την χρήση του σεναρίου STEM; 
3. Με ποιόν τρόπο συνέβαλε το εκπαιδευτικό σενάριο STEM στην κατάκτηση των μα-

θησιακών στόχων ; 
 

Ο σχεδιασμός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα είναι εμπειρική και έχει σχεδιασθεί να γίνει με πειραματική προ-
σέγγιση. Η ανάλυση βασίζεται σε ποσοτικά δεδομένα. Η επιλογή της πειραματικής 
προσέγγισης προήλθε από την μελέτη ερευνών που εξετάζουν την επίδραση της διε-
ρευνητικής μάθησης (Abdi, 2014 · Balım ,2009 · Gormally et al., 2009 · Madhuri et al., 
2012 · Wilson et al., 2010). Σύμφωνα με τον Creswell (2016) με το πείραμα ελέγχεται 
μία ιδέα ή πρακτική, όπως η διδακτική παρέμβαση, για να διαπιστωθεί εάν επηρεάζει 
κάποιο αποτέλεσμα ή κάποια εξαρτημένη μεταβλητή (κίνητρά, επίδοση). Οι διαδικα-
σίες της πειραματικής έρευνας είναι ιδανικές για τη μελέτη της επίδρασης μιας εκπαι-
δευτικής πρακτικής (παρέμβαση). Στον πειραματικό σχεδιασμό χρησιμοποιούνται δύο 
ομάδες, η ομάδα ελέγχου και η πειραματική ομάδα. Η παρέμβαση γίνεται στην 
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πειραματική ομάδα ενώ στην ομάδα ελέγχου γίνεται η παραδοσιακή διδασκαλία. Το 
είδος του πειραματικού σχεδιασμού εξαρτάται από τον προέλεγχο (pre-test), τον με-
ταέλεγχο (post-test) και το δείγμα. Εξετάζοντας αυτές τις παραμέτρους η παρούσα έ-
ρευνα ανήκει στα οιονεί πειράματα διότι : 
• Το δείγμα δεν είναι τυχαίο (Creswell, 2016 · Christensen, 2007). Έχει επιλεγεί δια-

θέσιμο δείγμα. 
• Δεν ελέγχονται όλες οι εξωγενείς μεταβλητές (Christensen, 2007).  
• Πραγματοποιείται προέλεγχος και μεταέλεγχος (Creswell ,2016).  

Ενώ οι δύο ομάδες του δείγματος είναι ίδιας ειδικότητας και παρόμοιας ηλικίας υπάρ-
χει ένας εξωγενής παράγοντας που δύναται να επηρεάσει την μεταβλητή των κινήτρων. 
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου που είναι το τμήμα μαθητείας, κατά το χρονικό 
διάστημα που θα γίνει η παρέμβαση, εργάζονται στην ειδικότητά τους και ίσως εμφα-
νίσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της εργασίας και επηρεασθούν τα κίνητρα μάθη-
σης. Για να περιορισθεί η επίδραση αυτού του εξωτερικού παράγοντα η παρέμβαση 
έχει σχεδιασθεί να γίνει στην έναρξη του προγράμματος της μαθητείας, δηλαδή τον 
πρώτο από τους εννέα μήνες εργασίας.  

Η σύγκριση δύο ομάδων ενέχει δυσκολίες και μπορεί να επηρεάσει την εγκυρότητα 
μιας έρευνας. Οι Cohen, Manion και Morrison (2007) θέτουν τρείς σημαντικές ερωτή-
σεις που οι ερευνητές πρέπει να αναλογιστούν όταν συγκρίνουν 2 ομάδες: 
• Είναι οι δύο ομάδες ίσες κατά την έναρξη του πειράματος; 
• Θα είχαν αναπτυχθεί καθεμία από τις δύο ομάδες φυσιολογικά, ανεξάρτητα από την 

παρέμβαση; 
• Σε ποιο βαθμό το αρχικό σφάλμα μέτρησης των δύο ομάδων επηρεάζει τις διαφορές 

μεταξύ των βαθμολογιών ; 

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα θα προέλθει από την σύγκριση των αποτελεσμάτων 
του pre-test των δύο ομάδων. Το δεύτερο θα απαντηθεί από τον έλεγχο των κινήτρων 
χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
(MSLQ) πριν και μετά την παρέμβαση και στις δύο ομάδες, ενώ το τρίτο από την στα-
τιστική ανάλυση με την συσχέτιση των αντίστοιχων μεταβλητών επιδόσεων (pre & 
post test). 

Συμμετέχοντες 

Το μέγεθος του δείγματος που είναι απαραίτητο για να εφαρμοσθούν στατιστικές ανα-
λύσεις σε μία πειραματική προσέγγιση θα πρέπει να είναι περίπου 15 άτομα σε κάθε 
ομάδα (Creswell, 2016 pp:145). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προέρχονται από δη-
μόσιο ΙΕΚ και ΕΠΑΛ αστικής περιοχής. Η δειγματοληψία έγινε με βάση το διαθέσιμο 
δείγμα. Αποτελείται από δύο ομάδες των 17 σπουδαστών. Η ομάδα Α (ελέγχου) είναι 
απόφοιτοι ΕΠΑΛ της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» που παρακολουθούν το πρό-
γραμμα «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας». Η ομάδα Β (πειραματική) στην οποία 
θα γίνει η διδακτική παρέμβαση, είναι σπουδαστές του ΙΕΚ Χαϊδαρίου Δ΄ εξαμήνου 
της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής», (πρώην «Τεχνικός Οχημάτων»). Όλοι οι 

81/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



συμμετέχοντες είναι ενήλικες άνδρες ηλικίας 19 έως 35 ετών. Ο πληθυσμός της έρευ-
νας είναι σπουδαστές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων ΙΕΚ παρόμοιος με 
τον αντίστοιχο πληθυσμό Αμερικανικών κολλεγίων της μελέτης στάθμισης του MSLQ 
(Pintrich et al., 1993) και Ισπανών φοιτητών ηλικίας 18-28 ετών (Suárez Riveiro, 
Cabanach & Arias, 2001). 

Εργαλείο Έρευνας 

Το βασικό ερευνητικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ερωτηματολόγιο κινή-
τρων και στρατηγικών μάθησης MSLQ. Η επίσημη ανάπτυξη του MSLQ ξεκίνησε το 
1986 στο Πανεπιστήμιο του Michigan με σκοπό την βελτίωση της μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και πήρε την γενική του μορφή το 1991 από τους Pintrich, Smith, García 
και McKeachie (Duncan & McKeachie, 2005). Αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την 
κοινωνικό-γνωστική θεωρία των κινήτρων και των στρατηγικών μάθησης. Μετρά τα 
κίνητρα και την αυτορρύθμιση της μάθησης και αποτελείται από 2 μέρη τα οποία χω-
ρίζονται σε 6 γενικές κλίμακες και 15 υποκλίμακες (εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Κλίμακες και υποκλίμακες ερωτηματολογίου MSLQ 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δίδονται βάσει μιας επταβάθμιας κλίμακας τύπου 
Likert όπου το 1 αντιστοιχεί με το Διαφωνώ Πολύ και το 7 αντιστοιχεί με το Συμφωνώ 
Πολύ. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο MSLQ όπως 
αυτό περιγράφεται στην ανασκόπηση από τον Artino (2005). Η επιλογή του ερωτημα-
τολογίου έγινε με βάση: 
• την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του 
• την χρήση του και από άλλους ερευνητές  
• την συνάφεια με τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας 
• το ότι είναι σχεδιασμένο για μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου ανήκει και το 

δείγμα της έρευνας 
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Οι 15 διαφορετικές κλίμακες του MSLQ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί ή μεμονω-
μένα (Pintrich, et al.,1993). Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον 
πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1. Κλίμακες του MSLQ που χρησιμοποιήθηκαν 

Κίνητρα Στρατηγικές μάθη-
σης 

1. Εσωτερικός Προσανατολισμός στόχου (εσωτε-
ρικά κίνητρα) 

2. Εξωτερικός Προσανατολισμός στόχου (εξωτερικά 
κίνητρα) 

3. Προσανατολισμός έργου (αξία έργου) 
4. Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων 
5. Έλεγχος άγχους 

1. Μεταγνωστική 
αυτορρύθμιση  

2. Συνεργατική 
μάθηση  

 

Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε ομαδοποιώντας τις ερωτήσεις (πίνακας 3) σε κάθε 
κλίμακα του ερωτηματολογίου όπως αναφέρεται από τον Pintrich, et al. (1993, pp: 807 
& 809).  

Πίνακας 2. Ομαδοποίηση ερωτήσεων  

Κλίμακα 
Ερωτήσεις που πε-
ριέχονται στην κλί-
μακα 

Κίνητρα 

1. Εσωτερικός Προσανατολισμός στόχου (εσωτερικά κίνητρα) (Intrinsic Goal 
Orientation)  

1, 16, 22, 24  

2. Εξωτερικός Προσανατολισμός στόχου (εξωτερικά κίνητρα) (Extrinsic Goal 
Orientation)  

7, 11, 13, 30  

3. Προσανατολισμός έργου (αξία έργου) ( Task Value ) 4, 10, 17, 23, 26, 27  

4. Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων ( Control of Learning Beliefs ) 2, 9, 18, 25  

5. Έλεγχος άγχους (Test Anxiety) 3, 8, 14, 19, 28  

Στρατηγικές μάθησης 

1. Μεταγνωστική αυτορρύθμιση (Metacognitive Self-Regulation ) 
33r, 36, 41, 44, 54, 
55, 56, 57r, 61, 76, 
78, 79  

2. Συνεργατική μάθηση (Peer Learning)  34, 45, 50 

Πηγή : Pintrich, et al., (1993, p.807 & 809) & Artino, (2005, p.20). 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο : 
https://drive.google.com/file/d/1sIQv7cVBoz9b8Lh5lZgjitcNOVXdK5iz/view?usp=s
haring. Για τον έλεγχο της επίδοσης, πριν και μετά την παρέμβαση, χρησιμοποιήθηκε 
αυτοσχέδιο γνωστικό τεστ προσαρμοσμένο στη διδακτική ενότητα και τις προϋπάρ-
χουσες γνώσεις των μαθητών. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται για κάθε ερευνητικό 
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ερώτημα τα κριτήρια αποτίμησης και το ερευνητικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήθηκε. 
Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία με βάση τα ερευνητικά 
ερωτήματα είναι οι παρακάτω : 

Εξαρτημένες μεταβλητές 

Παράγοντες κινήτρων 

Γνωστική επίδοση  

Στρατηγικές μάθησης  

Επίτευξη μαθησιακών στόχων  

Ανεξάρτητη μεταβλητή 

Διδακτική παρέμβαση με διερευνητική 
προσέγγιση STEM  

 

Πίνακας 3. Κριτήρια αποτίμησης ερευνητικών ερωτημάτων 

Ερευνητικά 
Ερωτήματα 

Ερευνητικό εργα-
λείο 

Κριτήρια αποτίμησης 

1o Ερευνη-
τικό ερώ-
τημα  

Ερωτηματολόγιο 
Κινήτρων και 
Στρατηγικών Μά-
θησης MSLQ 

1. Παράγοντες Κινήτρων:  

• Εσωτερικός Προσανατολισμός στόχου (εσωτερικά κίνητρα) 
• Εξωτερικός Προσανατολισμός στόχου (εξωτερικά κίνητρα) 
• Προσανατολισμός (αξία) έργου  
• Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων 

 
2. Συναισθηματικός παράγοντας:  

Έλεγχος άγχους 

3 . Στρατηγικές μάθησης: 

• Μεταγνωστική αυτορρύθμιση 
• Συνεργατική μάθηση  

2o Ερευνη-
τικό ερώ-
τημα  

Pre & Post test  

Ενδιάμεσο Test α-
ξιολόγησης πλατ-
φόρμας I.S.E. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνωστική επίδοση 

3o Ερευνη-
τικό ερώ-
τημα 

Ερωτηματολόγιο 
Αυτοαξιολόγησης 
- μεταγνώσης 

Post test  

Ενδιάμεσο Test α-
ξιολόγησης πλατ-
φόρμας I.S.E. 

Επίτευξη μαθησιακών στόχων 
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Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα αρχικά εξετάσθηκε από τους δημιουργούς του και πα-
ρουσιάζεται στον Πίνακα 8, ενώ και άλλοι ερευνητές έχουν προβεί στην τεκμηρίωσή 
του πρόσφατα (Duncan & McKeachie, 2005 · Cho & Summers, 2012 · Credé & 
Phillips, 2011 · Rotgans & Schmidt, 2010 · Taylor, 2012 · Ilker, 2014 · Jakešová, 2014). 
Στην Ελληνική γλώσσα έχει σταθμιστεί το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου που 
περιλαμβάνει τα κίνητρα μάθησης από τους Παπαδόπουλο, Δημητριάδη και Λαζαρίδη 
(2013). Το τμήμα κινήτρων παρουσιάζει καλή προσαρμογή των δεδομένων στους 5 
από τους 6 παράγοντες. Μόνο ο παράγοντας έλεγχος άγχους δεν έχει καλή προσαρμογή 
(0.58). Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου MSLQ, των στρατηγικών μάθησης 
έχει σταθμιστεί στην Κύπρο από τους Μιχαηλίδου και Κωνσταντίνου (2010). Τα απο-
τελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (Confirmatory Factor 
Analysis) είναι αρκετά ικανοποιητικά, με το δείκτη CFI (0.881) να πλησιάζει στο απο-
δεκτό επίπεδο (0.95) και το δείκτη RMSEA (0.066) να είναι ακριβώς όσο και το απο-
δεκτό επίπεδο (.06). Βασιζόμενοι στις δύο ανωτέρω μελέτες μπορούμε να πούμε ότι το 
εργαλείο MSLQ είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
παρούσα έρευνα χωρίς κανένα πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Ο έλεγχος της 
αξιοπιστίας (εσωτερικής συνέπειας) του ερωτηματολογίου για το δείγμα της παρούσας 
έρευνας πραγματοποιήθηκε βάσει του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s a. Στον Πίνακα 
4 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη για όλες τις κλίμακες του ερωτηματολογίου 
MSLQ που χρησιμοποιήθηκαν. Ο συνολικός δείκτης έχει τιμή .832. 

Πίνακας 4. Συντελεστές Εσωτερικής Αξιοπιστίας Ερωτηματολογίου Έρευνας 

Κλίμακα Cronbach ’s a 

Εσωτερικός προσανατολισμός στόχου  .769 

Εξωτερικός προσανατολισμός στόχου .647 

Προσανατολισμός έργου (αξία έργου)  .828 

Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων  .824 

Έλεγχος άγχους  .757 

Μεταγνωστική αυτορρύθμιση  .884 

Συνεργατική μάθηση  .663 

Ερευνητική διαδικασία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες σπουδαστές του δημοσίου ΙΕΚ Χαϊδαρίου 
και του τμήματος του προγράμματος Μαθητεία ΕΠΑΛ του 1ου ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου. 
Λόγω της ηλικίας δεν κρίθηκε απαραίτητο να ζητηθεί άδεια από τον αντίστοιχο φορέα 
εκπαίδευσης. Ενημερώθηκαν για το σκοπό και την διάρκεια της έρευνας οι αντίστοιχοι 
Διευθυντές και χορηγήθηκε η απαραίτητη άδεια. Τονίστηκε στους διευθυντές και 
στους μαθητές ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γινόταν ανώνυμα και η 
συμμετοχή τους είναι προαιρετική. Ενημερώθηκαν ακόμη πως τα δεδομένα από τα 
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ερωτηματολόγια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας έρευ-
νας. Η διδακτική παρέμβαση και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στο ερ-
γαστήριο οχημάτων του 6ου Εργαστηριακού Κέντρου Γ΄ Αθήνας όπου πραγματοποι-
ούνται τα μαθήματα των δύο τμημάτων. Ο προγραμματισμός της έρευνας προέβλεπε η 
συλλογή δεδομένων να γίνει κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2018. Οι σπουδαστές του 
τμήματος της μαθητείας ήταν σε πρωϊνό ωράριο ενώ του ΙΕΚ σε απογευματινό. Η δι-
δακτική παρέμβαση είχε χρονική διάρκεια 9 διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε 
σε δύο φάσεις. Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε τρία στάδια : 
1. Αρχικό τεστ (pre-test). Συμπλήρωσαν και οι δύο ομάδες το ερωτηματολόγιο MSLQ 

και το γνωστικό τεστ. 
2. Ενδιάμεσο. Η πειραματική ομάδα (ΙΕΚ) συμπλήρωσε το ενδιάμεσο τεστ αξιολόγησης. 
3. Τελικό τεστ (post-test). Οι δύο ομάδες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο MSLQ και 

το τεστ επίδοσης, ενώ η πειραματική συμπλήρωσε επιπλέον το τεστ αξιολόγησης – 
μεταγνώσης του ψηφιακού σεναρίου ISE. 

Πριν από τη χορήγηση των ερωτηματολογίων και των τεστ δόθηκαν προφορικά εξη-
γήσεις τους μαθητές για τον τρόπο απάντησής τους και για τον τρόπο συμπλήρωσης 
του φύλλου απαντήσεων στο τεστ επίδοσης. Το pre- test χορηγήθηκε στην πρώτη συ-
νάντηση πριν την έναρξη του μαθήματος και το post – test μετά από την ολοκλήρωση 
της διδακτικής παρέμβασης. Για τη συμπλήρωση και των δύο ερωτηματολογίων 
(ΜSLQ και τεστ γνώσεων – επίδοσης) τέθηκε το χρονικό όριο των 60 λεπτών. Το εν-
διάμεσο τεστ συμπληρώθηκε εκτός τάξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ISE μετά από 
το πρώτο μάθημα και αξιοποιήθηκαν τα γνωστικά αποτελέσματα αξιολόγησης της 
πλατφόρμας I.S.E. Τα ερωτηματολόγια και τα τεστ συμπληρώθηκαν παρουσία του ε-
ρευνητή – εκπαιδευτή χωρίς να υπάρχει ωστόσο παρέμβαση του, παρά μόνο όταν προ-
κύπτει ανάγκη βοήθειας σε ατομικό επίπεδο.  

Περιορισμοί Έρευνας 

Για να μπορέσει ο αναγνώστης να ερμηνεύσει σωστά τα αποτελέσματα της έρευνας 
και να κατανοήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η έρευνα και τις ιδιαιτερότητές 
της, θα πρέπει να επισημανθούν οι ερευνητικοί περιορισμοί που διαπιστώθηκαν κατά 
τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της.  

Ο πρώτος περιορισμός αφορά την γενίκευση των αποτελεσμάτων. Το δείγμα της έρευ-
νας προήλθε από «βολική» δειγματοληψία οπότε δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση της 
τυχαίας δειγματοληψίας και τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο 
του πληθυσμού των σπουδαστών ΙΕΚ. Το «βολικό» δείγμα δεν έχει κανενός είδους 
συνάφεια με την γενίκευση και αντιπροσωπεύει τον εαυτό του (Cohen, et al., 2007, 
pp:170). Οπότε τα αποτελέσματα αποτελούν ενδείξεις του συγκεκριμένου πληθυσμού 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία δοκιμαστικής έρευνας πριν την από υ-
λοποίηση μιας μεγαλύτερης κλίμακας έρευνας. 

Ο δεύτερος περιορισμός έχει να κάνει με το μέγεθος του δείγματος το οποίο είναι πε-
ριορισμένο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 34 (17 στην ομάδα ελέγχου και 17 
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στην πειραματική ομάδα). Το μικρό δείγμα δεν ελαχιστοποιεί τα σφάλματα των μετρή-
σεων. Θα πρέπει να επαληθευθούν τα αποτελέσματα σε έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα. 
Παρόλα αυτά, το συνολικό δείγμα της έρευνας (34 συμμετέχοντες) ικανοποιεί το κε-
ντρικό οριακό θεώρημα, το οποίο ορίζει ως ελάχιστο δείγμα τα 28 άτομα, οπότε ακο-
λουθεί την κανονική κατανομή.  

Ο τρίτος περιορισμός σχετίζεται με την χρονική διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης 
η οποία θα έχει διάρκεια 9 διδακτικές ώρες. Η εφαρμογή του σεναρίου με προσέγγιση 
STEM σε συνδυασμό με διερευνητική μάθηση για μικρό χρονικό διάστημα, ίσως πε-
ριορίζει την επίδρασή του στα κίνητρα μάθησης και την επίδοση. Οι σπουδαστές δεν 
έχουν προηγούμενη εμπειρία από τέτοιου είδους διδακτικές προσεγγίσεις, οπότε δεν 
έχουν προσαρμοσθεί και ίσως προβάλουν αντιστάσεις. Για να περιορισθούν οι παρα-
πάνω παράγοντες νωρίτερα έγινε μια προκαταρκτική διδακτική παρέμβαση, διερευνη-
τικής μάθησης σε διαφορετική ενότητα και με μικρότερη χρονική διάρκεια. 

Ανάλυση δεδομένων 

Τα στατιστικά δεδομένα προέρχονται από 4 ποσοτικά και 1 ποιοτικό ερευνητικό εργα-
λείο – ερωτηματολόγιο. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
κυρίως μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS v.23, ενώ χρησιμοποιήθηκε σε μικρότερο 
βαθμό η εφαρμογή google forms και η αξιολόγηση του ISE. Αναλυτικά τα ερευνητικά 
εργαλεία και η χρήση τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

 Πίνακας 5. Ερευνητικά εργαλεία 

Ερευνητικό Εργαλείο Ομάδα Χρονική περίοδος Λογισμικό Είδος 

1. Ερωτηματολόγιο Κι-
νήτρων & Στρατηγικών 
Μάθησης MSLQ 

• Πειραματική 
• Ελέγχου 

• Πριν την παρέμβαση 
(pre) 

• Μετά την 
παρέμβαση (post) 

SPSS v23 Ποσοτικό 

2. Τεστ πρότερων γνώ-
σεων (αρχικής επίδοσης) 

• Πειραματική 
• Ελέγχου 

Πριν την παρέμβαση 
(pre-test) 

SPSS v23 Ποσοτικό 

3. Τεστ αξιολόγησης 
(τελικής επίδοσης) 

• Πειραματική 
• Ελέγχου 

Μετά την παρέμβαση 
(post-test) 

SPSS v23 

Goog. Forms 

Ποσοτικό 

4. Γνωστικό Τεστ (εν-
διάμεσης επίδοσης) 

Πειραματική Ενδιάμεσα στην 3η 
φάση του σεναρίου 

ISE Ποσοτικό 

5. Ερωτηματολόγιο 
Αυτοαξιολόγησης - 
Μεταγνώσης 

Πειραματική Ενδιάμεσα στην 4η 
φάση του σεναρίου 

Google 
Forms 

Ποιοτικό 

Καταχώρηση Μεταβλητών – Δεδομένων 

Οι μεταβλητές δημιουργήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS v.23 από την κωδι-
κοποίηση των παρακάτω τριών ερωτηματολογίων : MSLQ (pre & post), Τεστ 
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πρότερων γνώσεων (pre-test), Τεστ αξιολόγησης (post- test). Χρησιμοποιήθηκαν συ-
νολικά 98 μεταβλητές, εκ των οποίων οι 94 καταχωρήθηκαν εξ αρχής και οι 4 προέκυ-
ψαν από επανακωδικοποίηση των αρνητικών ερωτήσεων. 

Περιγραφική Ανάλυση 

Οι σπουδαστές που συμμετείχαν στο δείγμα ήταν αγόρια κατά απόλυτη πλειοψηφία, 
λόγω της φύσης της ειδικότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό (91,17 %) των συμμετεχό-
ντων έχει ηλικία 18 έως 22 ετών ενώ στην πειραματική ομάδα υπάρχουν 3 άτομα με 
διαφορετική ηλικία. Αναλυτικά η ηλικία των συμμετεχόντων παρουσιάζεται στον Πί-
νακα 6. 

Πίνακας 6. Ηλικία συμμετεχόντων 

Πίνακας 7. Μ.Ο Τελικής Επίδοσης ομάδων 

 Ομάδα Μαθητών Διδακτικής Παρέμβασης 
Πειραματική Ελέγχου 

Μεταβλητή  N M SD N M SD 
Βαθμολογία (post test)  17 72,06 11,327 17 58,24 14,136 

Τελική Επίδοση 

Η επίδοση των δύο ομάδων στο τελικό τεστ αξιολόγησης (βαθμολογία post-test) δια-
φέρει σημαντικά. Ο Μ.Ο της επίδοσης της πειραματικής ομάδας είναι μεγαλύτερος 
κατά 13,82 % σε σχέση με την ομάδα ελέγχου όπως προκύπτει από τον Πίνακα 7. Εξε-
τάζοντας την κατανομή της βαθμολογίας σύμφωνα με το Διάγραμμα 1, παρατηρούμε 
ότι στην πειραματική ομάδα ποσοστό 70,58 % των σπουδαστών έχει επίδοση άνω του 
70 %, ενώ το αντίστοιχο για την ομάδα ελέγχου είναι 23,52 %. 

Ομάδα Μαθητών Διδακτικής Παρέμ-
βασης 

Συχνό-
τητα 

Ποσοστό 
% 

Αθροιστικό Ποσο-
στό 

Πειραματική 33-40 1 5,9 5,9 
28-32 1 5,9 11,8 
23-27 1 5,9 17,6 
18-22 14 82,4 100,0 
Total 17 100,0  

Ελέγχου 18-22 17 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 1. Κατανομή βαθμολογίας post-test 

Σε σχέση με την αρχική επίδοση (pre-test) παρατηρούμε (Διάγραμμα 2) ότι η επίδοση 
της πειραματικής ομάδας βελτιώθηκε από 63,76 % σε 72,06 % ενώ στο ενδιάμεσο τεστ 
είχε ακόμη καλύτερη απόδοση 83,79 %. Αντίθετα η ομάδα ελέγχου εμφανίζει μείωση 
της τελικής επίδοσης από 63,64% σε 58,24%.  

 

Διάγραμμα 2. Μ.Ο Αρχικής & Τελικής Επίδοσης Ομάδων  

Έλεγχος Κανονικότητας Μεταβλητών 

Το μέγεθος του δείγματος, που είναι 34 σπουδαστές, δεν μας εξασφαλίζει με ασφάλεια 
τις προϋποθέσεις των παραμετρικών κριτηρίων. Πριν προχωρήσουμε στους στατιστι-
κούς ελέγχους θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος της κανονικότητας (Test of Normality) 
μέσω του test των Shapiro – Wilk. 

Πίνακας 8. Έλεγχος Κανονικότητας μεταβλητών 

 Shapiro-Wilk 
 Ομάδα Μαθητών Διδακτικής Παρέμβασης 
 Πειραματική Ελέγχου 
Μεταβλητή  Statis-

 
df sig Statistic df sig 

Βαθμολογία (pre test) ,950 17 ,462 ,910 17 ,102 
Bαθμολογία (post test) ,925 17 ,180 ,974 17 ,882 
Εσωτερικός προσανατολι-

   
,909 17 ,096 ,946 17 ,399 

Εξωτερικός προσανατολι-
   

,940 17 ,318 ,905 17 ,082 

63,76%
83,79%

72,06%63,64% 58,24%

PRE-TEST ΕΝΔΙΆΜΕΣΟ TEST POST-TEST

Πειραματική Ελέγχου
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Προσανατολισμός έργου (α-
   

,964 17 ,705 ,937 17 ,289 
Έλεγχος των μαθησιακών πε-

  
,925 17 ,177 ,944 17 ,375 

Έλεγχος άγχους (pre) ,811 17 ,003 ,926 17 ,190 
Μεταγνωστική αυτορρύθμιση 

 
,977 17 ,929 ,949 17 ,434 

Συνεργατική μάθηση (pre) ,977 17 ,920 ,947 17 ,412 
Εσωτερικός προσανατολι-

   
,940 17 ,319 ,948 17 ,422 

Εξωτερικός προσανατολι-
   

,938 17 ,299 ,933 17 ,248 
Προσανατολισμός έργου (α-

   
,925 17 ,179 ,970 17 ,824 

Έλεγχος των μαθησιακών πε-
  

,966 17 ,739 ,953 17 ,504 
Έλεγχος άγχους (post) ,906 17 ,086 ,953 17 ,504 
Μεταγνωστική αυτορρύθμιση 

 
,936 17 ,278 ,981 17 ,964 

Συνεργατική μάθηση (post) ,937 17 ,288 ,939 17 ,308 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας (πίνακας 8) δείχνουν ότι οι μεταβλητές: 
Βαθμολογία (pre test), Bαθμολογία (post test), Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων 
(pre), Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων (pre), Προσανατολισμός έργου (αξία έρ-
γου) (pre), Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων (pre), Μεταγνωστική αυτορρύθμιση 
(pre), Συνεργατική μάθηση (pre), Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων (post), Εξω-
τερικός προσανατολισμός στόχων (post), Προσανατολισμός έργου (αξία έργου) (post), 
Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων (post), Έλεγχος άγχους (post), Μεταγνωστική 
αυτορρύθμιση (post) και Συνεργατική μάθηση (post), ακολουθούν την κανονική κατα-
νομή (p-value >0,05). Η μεταβλητή Έλεγχος άγχους (pre) δεν ακολουθεί την κανονική 
κατανομή (p-value=0,03<0,05). 

Αποτέλεσμα: όλες οι μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή (p > 0,05), εκτός 
από την μεταβλητή «Έλεγχος άγχους (pre)» στην Πειραματική ομάδα όπου το p = 
0,03<0,05. Οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε παραμετρικά στατιστικά τεστ για όλες 
τις μεταβλητές εκτός από την μεταβλητή «Έλεγχος άγχους (pre)». 

Έλεγχος Ισοδυναμίας Ομάδων 

Βασική προϋπόθεση στην πειραματική έρευνα είναι η ισοδυναμία των δύο ομάδων 
κατά την έναρξη του πειράματος για να είναι εφικτή η σύγκρισή τους. Για το λόγο αυτό 
θα εξετάσουμε αν οι ομάδες έχουν την ίδια αρχική επίδοση και τα ίδια κίνητρα και 
στρατηγικές μάθησης. Υποθέτουμε ότι οι ομάδες είναι ισοδύναμες ως προς την επί-
δοση, τα κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης. Ελέγχουμε την υπόθεση αυτή εφαρμό-
ζοντας τον έλεγχο t-test, για όλες τις μεταβλητές εκτός από την μεταβλητή «Έλεγχος 
άγχους (pre)» η οποία δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. Οι ισότητες των διασπο-
ρών (Levene's Test for Equality of Variances) παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. Στον 
Πίνακα 10 παρουσιάζονται ο έλεγχος t-test, οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις. 

Πίνακας 9. Ισότητα διασπορών μεταβλητών πριν την παρέμβαση (pre) 

Μεταβλητή  Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

Βαθμολογία (pre test) 2,538 ,121 
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Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων 
 

,321 ,575 
Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων 

 
3,927 ,056 

Προσανατολισμός έργου (αξία έργου) 
 

,554 ,462 
Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων 

 
,369 ,548 

Μεταγνωστική αυτορρύθμιση (pre) 4,366 ,045 
Συνεργατική μάθηση (pre) ,307 ,584 

Πίνακας 10. Έλεγχος t-test των μεταβλητών πριν την παρέμβαση (pre) 

 Ομάδα Μαθητών Διδακτικής Παρέμβα-
σης 

 

Πειραματική Ελέγχου  

Μεταβλητή  N M SD N M SD t df p 

Βαθμολογία (pre test) 17 63,76 9,045 17 63,65 6,154 ,044 32 ,965 

Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων 
(pre) 

17 4,0441 ,58118 17 3,8088 ,5414 1,221 32 ,231 

Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων 
(pre) 

17 3,250 ,86603 17 2,9265 ,5359 1,310 32 ,200 

Προσανατολισμός έργου (αξία έργου) (pre) 17 4,3247 ,84092 17 4,0392 ,7489 1,045 32 ,304 

Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων 
(pre) 

17 3,9118 ,86124 17 3,7647 ,8726 ,495 32 ,624 

Μεταγνωστική αυτορρύθμιση (pre) 17 2,8629 ,77232 17 2,5637 ,4002 1,418 24 ,169 

Συνεργατική μάθηση (pre) 17 3,1765 1,0617 17 2,8824 ,9642 ,846 32 ,404 

Ο έλεγχος της ισότητας των δύο διακυμάνσεων (Levene’s test for Equality of 
Variances) για την επίδοση (βαθμολογία pre-test) υποδεικνύει ότι δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην απόρριψη της (F = 2,538, p–value = 0,121). Συνεπώς θα χρησιμο-
ποιήσουμε το t–test που αντιστοιχεί στην περίπτωση των ίσων διακυμάνσεων (Equal 
variances assumed). Τα αποτελέσματα (t = 0,044, df = 32, p–value = 0,965) έδειξαν ότι 
δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στη μέση επίδοση των σπουδαστών των δύο ομάδων. 
Αντίστοιχα για τις κλίμακες των κινήτρων και στρατηγικών μάθησης παρατηρούμε: 

Κίνητρα 

Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων (pre) 

Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων : F = 0,321, p–value = 0,575. Χρησιμοποιούμε t–test 
ίσων διακυμάνσεων. Τα αποτελέσματα (t = 1,221, df = 32, p–value = 0,231) έδειξαν 
ότι δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 

Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων (pre) 
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Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων : F = 3,927, p–value = 0,056. Χρησιμοποιούμε t–test 
ίσων διακυμάνσεων. Τα αποτελέσματα (t = 1,310, df = 32, p–value = 0,200) έδειξαν 
ότι δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 

Προσανατολισμός έργου (αξία έργου) (pre) 

Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων : F = 0,554, p–value = 0,462. Χρησιμοποιούμε t–test 
ίσων διακυμάνσεων. Τα αποτελέσματα (t = 1045, df = 32, p–value = 0,304) έδειξαν ότι 
δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 

Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων (pre) 

Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων : F = 0,369, p–value = 0,548. Χρησιμοποιούμε t–test 
ίσων διακυμάνσεων. Τα αποτελέσματα (t = 0,495, df = 32, p–value = 0,624) έδειξαν 
ότι δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 

Έλεγχος άγχους (pre) 

Για το συγκεκριμένο κίνητρο λόγω μη κανονικής κατανομής της μεταβλητής θα ελέγ-
ξουμε αν οι ομάδες είναι ισοδύναμες εφαρμόζοντας το μη παραμετρικό έλεγχο των 
Mann-Whitney U . Από το κριτήριο Mann – Whitney (εικόνα 2) προκύπτει ότι η Πει-
ραματική Ομάδα και η Ομάδα Ελέγχου έχουν ομοιογένεια (p-value=0,496>0,05) άρα 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. 

 

 

Ομάδα Μαθητών Διδακτι-
κής Παρέμβασης 

  

Πειραματική Ελέγχου   

N SD N SD Ζ p 

Έλεγχος 
άγχους 
(pre) 

17 16,32 17 18,68 -,692 ,496 

 

 

Εικόνα 2. Έλεγχος Mann-Whitney U μεταβλητής «Έλεγχος άγχους (pre)» 

Στρατηγικές μάθησης 

Μεταγνωστική αυτορρύθμιση (pre) 

Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων: F = 4,366 , p–value = 0,045. Χρησιμοποιούμε t–test 
άνισων διακυμάνσεων. Τα αποτελέσματα (t = -1,418, df = 24,015, p–value = 0,169) 
έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 

Συνεργατική μάθηση (pre) 
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Έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων: F = 0,307, p–value = 0,584. Χρησιμοποιούμε t–test 
ίσων διακυμάνσεων. Τα αποτελέσματα (t = 0,846, df = 32, p–value = 0,404) έδειξαν 
ότι δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 

Αποτέλεσμα : Οι ομάδες είναι ισοδύναμες ως προς την αρχική επίδοση, τα κίνητρα και 
τις στρατηγικές μάθησης πριν από την διδακτική παρέμβαση (έναρξη πειράματος). Η 
ισοδυναμία των ομάδων μας επιτρέπει να τις συγκρίνουμε. 

Περιγραφική – Επαγωγική Ανάλυση 1ου Ερευνητικού Ερωτήματος 

Το 1ο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει αν υπάρχει μεταβολή των κινήτρων και των στρα-
τηγικών μάθησης μετά από την διδακτική παρέμβαση του διερευνητικού σεναρίου 
STEM. Θα γίνει ανάλυση εάν η παρέμβαση STEM επηρέασε τα κίνητρα και τις στρα-
τηγικές μάθησης των σπουδαστών της πειραματικής ομάδας. Ως δείγμα θεωρήσαμε το 
σύνολο των σπουδαστών (34) που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο MSLQ πριν (pre) 
και μετά (post) την παρέμβαση (πείραμα). Από αυτούς, οι 17 είχαν παρακολουθήσει 
την διερευνητική διδασκαλία STEM (Πειραματική Ομάδα) ενώ οι υπόλοιποι 17 είχαν 
παρακολουθήσει την παραδοσιακή διδασκαλία (Ομάδα Ελέγχου). Ο έλεγχος της κανο-
νικότητας των δύο δειγμάτων έδειξε ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή εκτός από 
μία μεταβλητή (βλέπε πίνακα 8). Ο έλεγχος ισοδυναμίας των ομάδων ως προς τα κίνη-
τρα και τις στρατηγικές μάθησης, πριν την παρέμβαση, έδειξε ότι είναι ίσες (πίνακας 9 
& 10). Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ενδείκνυται η εφαρμογή παραμετρικών κριτη-
ρίων ελέγχου για όλες τις μεταβλητές, εκτός από τη μεταβλητή «Έλεγχος άγχους», για 
την οποία θα εφαρμοσθεί το μη παραμετρικό κριτήριο Wilcoxon.  

Περιγραφική ανάλυση 

Τα περιγραφικά μεγέθη (μέση τιμή, μέγεθος δείγματος και τυπική απόκλιση) των δύο 
ομάδων παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Η σύγκριση των μέσων τιμών των 2 ομάδων 
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.  

 

Διάγραμμα 3. Σύγκριση της μέσης τιμής των ομάδων για τις κλίμακες του MSLQ μετά 
την παρέμβαση 

Πίνακας 11. Μέσες τιμές μεταβλητών κινήτρων και στρατηγικών μάθησης των 2 ομά-
δων μετά την παρέμβαση 

5,44
4,99

6,13
5,46

4,34
5,33

4,98

4,40
3,62

4,74
4,57

2,71
3,78

3,51

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων (post)
Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων (post)
Προσανατολισμός έργου (αξία έργου) (post)

Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων (post)
Έλεγχος άγχους  (post)

Μεταγνωστική αυτορρύθμιση (post)
Συνεργατική μάθηση (post)

Ελέγχου Πειραματική
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 Ομάδα Μαθητών  
Πειραματική Ελέγχου Σύνολο 

Μεταβλητή  N M SD N M SD N M SD 
Εσωτερικός προσανατολισμός 

  
17 5,4412 ,8548 17 4,3971 ,9481 34 4,9191 1,0349 

Εξωτερικός προσανατολισμός 
  

17 4,9853 ,7929 17 3,6176 1,1219 34 4,3015 1,1819 
Προσανατολισμός έργου (αξία 

  
17 6,1282 4,513 17 4,7353 1,0292 34 5,4318 1,0546 

Έλεγχος των μαθησιακών πε-
  

17 5,4559 ,5676 17 4,5735 1,1785 34 5,0147 1,0149 
Έλεγχος άγχους (post) 17 4,3412 ,7674 17 2,7059 ,8035 34 3,5235 1,1346 
Μεταγνωστική αυτορρύθμιση 

 
17 5,3288 ,4046 17 3,7843 ,7077 34 4,5566 ,9678 

Συνεργατική μάθηση (post) 17 4,9812 ,6919 17 3,5098 1,0873 34 4,2455 1,1675 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα περιγραφικά μεγέθη (μέση τιμή και τυπική από-
κλιση) των 7 μεταβλητών του ΜSLQ της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την πα-
ρέμβαση, ενώ η σύγκριση τους παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4. Σε όλες τις κλίμακες 
των κινήτρων και των στρατηγικών μάθησης παρατηρούμε αύξηση μετά από την διδα-
κτική παρέμβαση. Η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στην «Μεταγνωστική αυτορρύθ-
μιση» ( 5,33 -2,86 = 2,46), ακολουθεί το κίνητρο « Έλεγχος άγχους » ( 4,34-2,34=2) 
και «Προσανατολισμός έργου» (6,13-4,32=1,81). 

Πίνακας 12. Μέσες τιμές μεταβλητών κινήτρων και στρατηγικών μάθησης πειραματι-
κής ομάδας πριν (pre) – μετά (post) την διδακτική παρέμβαση 

 Διδακτική παρέμβαση 
 pre post 
Μεταβλητή  M SD M SD 
Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων  4,0441 ,58118 5,4412 ,8548 
Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων  3,250 ,86603 4,9853 ,7929 
Προσανατολισμός έργου (αξία έργου)  4,3247 ,84092 6,1282 4,513 
Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων  3,9118 ,86124 5,4559 ,5676 
Έλεγχος άγχους  2,3412 1,1330 4,3412 ,7674 
Μεταγνωστική αυτορρύθμιση  2,8629 ,77232 5,3288 ,4046 
Συνεργατική μάθηση  3,1765 1,0617 4,9812 ,6919 

 

4,04

3,25

4,32

3,91

2,34

2,86

3,18

5,44

4,99

6,13

5,46

4,34

5,33

4,98

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων

Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων

Προσανατολισμός έργου (αξία έργου)

Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων 

Έλεγχος άγχους  

Μεταγνωστική αυτορρύθμιση 

Συνεργατική μάθηση 

post pre
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Διάγραμμα 4. Σύγκριση μέσων τιμών κινήτρων και στρατηγικών μάθησης πειραματικής 
ομάδας 

Αποτέλεσμα από τα περιγραφικά στοιχεία προκύπτει ότι : 
• Μετά τη διαφοροποιημένη διδακτική παρέμβαση, οι δύο ομάδες εμφάνισαν σημαντι-

κές διαφορές σε όλες τις κλίμακες κινήτρων και στρατηγικών μάθησης. Ειδικότερα η 
πειραματική ομάδα εμφάνισε σημαντικά μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου. 

• Η πειραματική ομάδα εμφάνισε σημαντική μεταβολή των κινήτρων και των στρατη-
γικών μάθησης σε σχέση με τις αρχικές μέσες τιμές που είχε πριν την παρέμβαση. 

Επαγωγική Ανάλυση 

Εφαρμόζουμε τον παραμετρικό έλεγχο Ζευγαρωτού t-test (Paired Samples Test ), με 
τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε την διαφορά μεταξύ 2 ποσοτικών μεταβλητών που 
αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. Θα διαπιστώσουμε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην μέση τιμή πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση, για κάθε μία από τις 
κλίμακες κινήτρων και στρατηγικών μάθησης του MSLQ. Με βάση τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 13 παρατηρούμε ότι : 
• Για το κίνητρο «Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων» τα αποτελέσματα (t = 6,269, 

df = 16, p–value = 0,000 <0,05) έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 
• Για το κίνητρο «Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων» τα αποτελέσματα (t = 5,606, 

df = 16, p–value = 0,000 <0,05) έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 
• Για το κίνητρο «Προσανατολισμός έργου (αξία έργου)» τα αποτελέσματα (t = 5,606, 

df = 16, p–value = 0,000 <0,05) έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 
• Για το κίνητρο «Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων» τα αποτελέσματα (t = 

8,105, df = 16, p–value = 0,000 <0,05) έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική στατιστική 
διαφορά. 

• Για την στρατηγική μάθησης «Μεταγνωστική αυτορρύθμιση» τα αποτελέσματα (t = 
17,440, df = 16, p–value = 0,000 <0,05) έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική στατιστική 
διαφορά. 

• Για την στρατηγική μάθησης «Συνεργατική μάθηση» τα αποτελέσματα (t = 6,621, df 
= 16, p–value = 0,000 <0,05) έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά. 

Για όλα τα παραπάνω το θετικό πρόσημο του t δείχνει ότι η μέση τιμή μετά την προ-
σέγγιση είναι μεγαλύτερη από ότι πριν την προσέγγιση. 

Πίνακας 13. Ζευγαρωτό t-test (Paired Samples Test ) κινήτρων και στρατηγικών μάθη-
σης της πειραματικής ομάδας 

 Διδακτική Παρέμβαση  
Μετά (post) Πριν (pre)  

Μεταβλητή  N M SD N M SD t df p  
17 5,4412 ,8548 17 4,0441 ,58118 6,269 16 ,000 

Εξωτερικός προσανατολι-
σμός στόχων  

17 4,9853 ,7929 17 3,250 ,86603 5,606 16 ,000 
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Προσανατολισμός έργου (α-
ξία έργου)  

17 6,1282 4,513 17 4,3247 ,84092 8,105 16 ,000 

Έλεγχος των μαθησιακών 
  

17 5,4559 ,5676 17 3,9118 ,86124 6,488 16 ,000 
Μεταγνωστική αυτορρύθ-

  
17 5,3288 ,4046 17 2,8629 ,77232 17,440 16 ,000 

Συνεργατική μάθηση  17 4,9812 ,6919
 

17 3,1765 1,0617 6,621 16 ,000 

 
• Για το κίνητρο «Έλεγχος άγχους» το αποτέλεσμα (p–value = 0,000 <0,05) του μη 

παραμετρικό κριτηρίου Wilcoxon που φαίνεται στην Εικόνα 3 δείχνει ότι υπάρχει 
σημαντική στατιστική διαφορά. 

 
 

Εικόνα 3. Έλεγχος του Wilcoxon μεταβλητής «Έλεγχος άγχους» 

Αποτέλεσμα: Μετά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδακτικής προσέγγισης προ-
κύπτει ότι η πειραματική ομάδα εμφάνισε σε όλες τις κλίμακες των κινήτρων και των 
στρατηγικών μάθησης στατιστικά σημαντική διαφορά. Το διδακτικό σενάριο STEM 
επηρέασε θετικά στην μεταβολή των κινήτρων.  

Περιγραφική – Επαγωγική Ανάλυση 2ου Ερευνητικού Ερωτήματος 

Το 2ο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει αν η χρήση του διδακτικού σεναρίου STEM βελ-
τίωσε την επίδοση των σπουδαστών της πειραματικής ομάδας. Το ερώτημα θα απαντη-
θεί εξετάζοντας την επίδοση των δύο ομάδων. Ως δείγμα θεωρήσαμε το σύνολο των 
σπουδαστών (34) που συμπλήρωσαν το Τεστ πρότερων γνώσεων (αρχικής επίδοσης) 
πριν (pre) και το Τεστ αξιολόγησης (τελικής επίδοσης) μετά (post) την παρέμβαση 
(πείραμα). Για την πειραματική ομάδα μόνο δεδομένα προέρχονται και από το Γνω-
στικό Τεστ (ενδιάμεσης επίδοσης) της πλατφόρμας ISE. Ο έλεγχος της κανονικότητας 
των δύο δειγμάτων έδειξε ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή (βλέπε πίνακα 8 ). 
Ο έλεγχος ισοδυναμίας των ομάδων ως προς την επίδοση, πριν την παρέμβαση, έδειξε 
ότι είναι ίσες οπότε μπορούμε να τις συγκρίνουμε (πίνακας 9 & 10). 

Περιγραφική ανάλυση 

Τα περιγραφικά μεγέθη (μέση τιμή, μέγεθος δείγματος και τυπική απόκλιση) των δύο 
ομάδων για την επίδοση πριν και μετά την παρέμβαση παρουσιάζονται στον Πίνακα 
14. Η πειραματική ομάδα έχει βελτιώσει την επίδοσή της κατά 8,3% (72,06-63,76) σε 
σχέση με την αρχική της επίδοση, ενώ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου επιτυγχάνει 
μεγαλύτερη επίδοση κατά 13,82% (72,06-58,24). 

Πίνακας 14. Μέσες τιμές επίδοσης των 2 ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση 
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 Ομάδα Μαθητών Διδακτικής Παρέμ-
 

 
Πειραματική Ελέγχου Σύνολο 

Μεταβλητή  N M SD N M SD N M SD 
Βαθμολογία (pre test) 17 63,76 9,045 17 63,65 6,154 34 63,71 7,618 
Βαθμολογία (post 

 
17 72,06 11,327 17 58,24 14,436 34 65,15 14,433 

Τα στοιχεία από το ενδιάμεσο τεστ, που ήταν ενσωματωμένο στο ψηφιακό σενάριο 
στην πλατφόρμα του ISE, παρουσιάζονται στον Πίνακα 15 και το Διάγραμμα 5. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι η μέση επίδοση των σπουδαστών της πειραματικής ομάδας 
κινήθηκε σε υψηλό ποσοστό 83,79 %. Τα ποσοστά των απαντήσεων γνωστικού αντι-
κειμένου για κάθε ερώτηση παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6. 

Πίνακας 15. Απαντήσεις ενδιάμεσου Τεστ στο ISE 
 Απαντήσεις Γνωστικού Αντικειμένου Απαντήσεις Επίλυσης Προβλημά-

 

 
 Α/Α Σωστό Λάθος Χωρίς Απά-

 
Χαμηλή Μέση Υψηλή Τελική Επίδοση 

1 7 3 0 0 1 1 66,64 
2 9 1 0 0 0 2 91,63 
3 7 3 0 0 0 2 74,97 
4 9 1 0 0 0 2 91,63 
5 10 0 0 0 0 2 99,96 
6 7 3 0 0 1 1 66,64 
7 9 1 0 0 0 2 91,63 
8 9 1 0 0 0 2 91,63 
9 9 1 0 0 0 2 91,63 
10 9 1 0 0 2 0 74,97 
11 7 3 0 0 0 2 74,97 
12 10 0 0 0 0 2 99,96 
13 6 3 1 0 1 1 58,31 
14 8 2 0 1 0 1 74,97 
15 10 0 0 0 0 2 99,96 
16 8 2 0 1 0 1 74,97 
17 10 0 0 0 0 2 99,96 
      M. O 83,79 
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Διάγραμμα 5. Συνολικά ποσοστά α-
παντήσεων ενδιάμεσου Τεστ στο 

ISE 

Διάγραμμα 6. Ποσοστά απαντήσεων ενδιάμε-
σου Τεστ στο ISE για κάθε ερώτηση 

Εξετάζοντας 5 βασικές ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στα 2 τεστ επίδοσης, pre 
και post, παρατηρείται βελτίωση της μέσης τιμής επίδοσης για κάθε ερώτηση στο post 
test όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 7. 

 

Διάγραμμα 7. Μέσες τιμές 5 βασικών ερωτήσεων επίδοσης pre και post test 

Αποτέλεσμα: από τα περιγραφικά στοιχεία προκύπτει ότι μετά την παρέμβαση, οι δύο 
ομάδες εμφάνισαν σημαντική διαφοροποίηση στην επίδοση τους. Οι επιδόσεις των 
σπουδαστών της πειραματικής ομάδας ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από τις επιδόσεις 
των σπουδαστών της ομάδας ελέγχου. Η πειραματική ομάδα εμφάνισε σημαντική βελ-
τίωση της τελικής της επίδοσης. Στο ενδιάμεσο τεστ είχε ακόμη υψηλότερη βαθμολο-
γία (84%).  
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Ένας 4χρονος κινητήρας περιστρέφεται με 
1200 rpm. Πόσους κύκλους λειτουργίας …

Σε έναν κύκλο λειτουργίας 
πραγματοποιούνται :

Η πίεση λειτουργίας στα συστήματα 
έμμεσου  πολλαπλού ψεκασμού είναι :

Το διάστημα του χρόνου που κάθε 
εγχυτήρας (μπέκ) παραμένει ανοικτός …

Η διάρκεια ψεκασμού στα συστήματα 
έμμεσου ψεκασμού κυμαίνεται περίπου :

post test Μέση τιμή pre test Μέση τιμή
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Επαγωγική Ανάλυση 

Θα εφαρμόσουμε τον παραμετρικό έλεγχο t-test με τον οποίο θα ελέγξουμε εάν υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην μέση τιμή της επίδοσης των ομάδων μετά από την 
διδακτική παρέμβαση. Σύμφωνα με τον Πίνακα 16 ο έλεγχος της ισότητας των δύο 
διακυμάνσεων (Levene’s test for Equality of Variances) για την επίδοση (βαθμολογία 
post test) υποδεικνύει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην απόρριψη της (F = 
0,922, p–value = 0,344). Συνεπώς θα χρησιμοποιήσουμε το t–test που αντιστοιχεί στην 
περίπτωση των ίσων διακυμάνσεων. Τα αποτελέσματα (t = 3,146 , df = 32, p–value = 
0,004 <0,05) έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση επίδοση των 
σπουδαστών των δύο ομάδων, με την πειραματική να επιτυγχάνει υψηλότερη μέση ε-
πίδοση 72,06 %. 

Πίνακας 16. Έλεγχος t-test της επίδοσης των ομάδων μετά την παρέμβαση (post) 

Μεταβλητή 

Levene's 
Test  

F Sig 
Βαθμολο-
γία (post 

test) 
0,922 ,344 

 

 
 Ομάδα Μαθητών Διδακτικής Παρέμ-

βασης 
 

Πειραματική Ελέγχου  
Μετα-

  
N M SD N M SD t df p 

Βαθμ. 
(post 

 

17 72,06 11,327 17 58,24 14,436 3,146 32 ,004 

 

Εφαρμόζουμε τον παραμετρικό έλεγχο Ζευγαρωτού t-test (Paired Samples Test), για 
να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην μέση τιμή πριν και 
μετά την διδακτική παρέμβαση, στην πειραματική ομάδα. Με τον συγκεκριμένο έλεγχο 
θα διαπιστώσουμε αν βελτιώθηκε η επίδοση της πειραματικής ομάδας από την διδα-
κτική παρέμβαση. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 17 τα απο-
τελέσματα (t = 3,010, df = 16, p–value = 0,008 <0,05) έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική 
στατιστική διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής επίδοσης στην πειραματική ομάδα. 

Για να ελέγξουμε αν η βελτίωση της επίδοσης της πειραματικής ομάδας οφείλεται στην 
παρέμβαση ή στην αρχική επίδοσή της θα εφαρμόσουμε τον στατιστικό έλεγχο της 
γραμμικής παλινδρόμησης (Linear Regression). Με τον έλεγχο παλινδρόμησης μπο-
ρούμε να δούμε κατά πόσο προβλέπει την τελική επίδοση (βαθμολογία post test) η 
αρχική επίδοση (βαθμολογία pre test). 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 18. Η αρχική επίδοση (μεταβλητή 
Βαθμολογία pre test) ερμηνεύει την τελική επίδοση (μεταβλητή Βαθμολογία post test) 
κατά 15,6% (R2 = 0,156). Το μοντέλο δεν έχει καλή προσαρμογή (R2 = 0,156, 
F=2,780, p–value = 0,116 >0,05) και δεν προβλέπει την τελική επίδοση. 
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Πίνακας 17. Ζευγαρωτό t-test (Paired Samples Test ) επίδοσης της πειραματικής ομά-
δας 

 Διδακτική Παρέμβαση  

Μετά (post) Πριν (pre)  

Μετα-
βλητή N M SD N M SD t df p 

Βαθμο-
λογία 

17 72,06 11,327 17 63,76 9,045 3,01 16 ,008 

 

Πίνακας 18. Γραμμική παλινδρόμηση αρχικής και τελικής επίδοσης πειραματικής ομά-
δας. 

Μοντέλο B t sig 

Βαθμολογία (pre 
test) 

0,495 1,167 0,116 

(Constant) 40,483 2,118 0,051 

R2=0,156, F= 2,780, p>0,05, n=16 

 

Αποτέλεσμα : από την στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι  
• Οι δύο ομάδες εμφάνισαν διαφορά στην επίδοση μετά την παρέμβαση, στατιστικά 

σημαντική (p–value = 0,004 <0,05). 
• Η πειραματική ομάδα βελτίωσε στατιστικά σημαντικά (p–value = 0,008 <0,05) την 

τελική της επίδοση σε σχέση με την αρχική. 
• Η τελική επίδοση της πειραματικής δεν οφείλεται στην αρχικής της επίδοση αλλά στην 

παρέμβαση. Δεν προβλέπει η αρχική την τελική επίδοση (R2 = 0,156, F=2,780, p–
value = 0,116 >0,05). 

Ανάλυση 3ου Ερευνητικού Ερωτήματος 

Το 3ο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει την συμβολή του σεναρίου STEM στην κατάκτηση 
των μαθησιακών στόχων. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα θα αναλύσουμε τις απα-
ντήσεις του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης – μεταγνώσης αλλά και την επίδοση 
της πειραματικής ομάδας στο ενδιάμεσο test και το post test για να δούμε την επίτευξη 
των γνωστικών στόχων. Το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης – μεταγνώσης αποτε-
λείται από 12 ερωτήσεις. Οι 4 είναι μεταγνωστικές 4βάθμιας κλίμακας Likert 
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(ερωτήσεις 1,2,3,6), 4 μεταγνωστικές ανάπτυξης (ερωτήσεις 4,5,7,8) και 4 γνωστικές 
επίλυσης προβλήματος (ερωτήσεις 9,10,11,12) 

Ένας από τους στόχους του σεναρίου ήταν η διασύνδεση του συστήματος ψεκασμού 
με την κατανάλωση καυσίμου και το eco driving. Στην ερώτηση 1 «Έχω κατανοήσει 
τον ρόλο που διαδραματίζει το σύστημα ψεκασμού στην κατανάλωση καυσίμου» το 
52,9% απάντησε ότι έχει κατανοήσει καλά και το 29,4% πολύ καλά. Ο βαθμός που 
έχουν κατανοήσει αποτυπώνεται στις απαντήσεις της ερώτησης 4 «Να αναφέρεις τα 
βήματα που θα ακολουθήσεις για να υπολογίσεις την κατανάλωση καυσίμου ενός κι-
νητήρα», όπου 9 στους 17 (52,9%) αναφέρει 5/5 βήματα, 5 στους 17 (29,4%) αναφέ-
ρουν 4/5 βήματα, 2 στους 17 (11,8%) αναφέρουν 3/5 βήματα και 1 στους 17 (5,9%) 
αναφέρει 1 βήμα. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι έχει γίνει διασύνδεση του συ-
στήματος ψεκασμού με την κατανάλωση καυσίμου και οι περισσότεροι σπουδαστές 
έχουν δημιουργήσει μια στρατηγική υπολογισμού της. 

Βασικοί στόχοι του σεναρίου ήταν η κατανόηση εννοιών και η απόκτηση δεξιοτήτων 
υπολογισμού στοιχείων του συστήματος ψεκασμού. Το 64,7% θεωρεί ότι μπορεί να 
υπολογίζει καλά την συχνότητα ψεκασμού από την απεικόνιση ενός παλμογράφου (ε-
ρώτηση 2), το 5,9% απαντάει πολύ καλά και το 29,4% μέτρια. Στην ερώτηση 10 του 
ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης – μεταγνώσης το 100% υπολογίζει σωστά την συ-
χνότητα ψεκασμού, ενώ στην ερώτηση 12 διαπιστώνεται αδυναμία σωστού υπολογι-
σμού της διάρκειας ψεκασμού και του duty cycle από την απεικόνιση παλμογράφου. 
Αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ερμηνεία των διαγραμμάτων και συγκεκριμένα το πρό-
βλημα εντοπίζεται στις υποδιαιρέσεις του οριζοντίου άξονα γιατί πολλές απαντήσεις 
είναι κοντά στην σωστή. Εξετάζοντας τις απαντήσεις στα άλλα δυο τεστ, σε ερωτήσεις 
σχετικές με υπολογισμούς, παρατηρούμε ότι : 
• Στο ενδιάμεσο τεστ 10 στους 17 (58,8%) (βλέπε Πίνακα 12) έχουν απαντήσει σωστά 

στις ερωτήσεις επίλυσης προβλήματος (11 και 12) ενώ 5 στους 17 (29,4%) έχουν 1 
σωστή απάντηση. 

• Στο post test όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 8 στις ερωτήσεις 6 και 7 το 88,2% και 
το 70,6% αντίστοιχα έχουν απαντήσει σωστά. 

 
6. Ποια είναι η συχνότητα 
ψεκασμού που απεικονίζε-
ται στο παρακάτω παλμο-
γράφημα 
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7. Να υπολογίσετε την 
διάρκεια ψεκασμού ενός 
εγχυτήρα όταν ο κινητήρας 
λειτουργεί με 3000 rpm και 
το duty cycle είναι 30%.  

Διάγραμμα 8. Απαντήσεις ερωτήσεων 6 και 7 post test 

Αναλύοντας τις απαντήσεις της ερώτησης 5 «Υπήρξαν λανθασμένες απόψεις – αντι-
λήψεις που διόρθωσες μετά από το μάθημα; Να αναφέρεις παραδείγματα» παρατη-
ρούμε ότι υπήρξαν στοιχεία τα οποία διόρθωσαν οι σπουδαστές μετά την εφαρμογή 
του σεναρίου. Με μεγαλύτερη συχνότητα αναφέρουν την έννοια του duty cycle, ακο-
λουθεί η σχέση πίεσης καυσίμου και συχνότητας ψεκασμού και ο υπολογισμός της 
συχνότητας. Στην ερώτηση 6 «Το εκπαιδευτικό σενάριο με βοήθησε να μάθω στοιχεία 
που δεν γνώριζα ή γνώριζα λάθος» το 58,8% δηλώνει πολύ καλά και το 35,3% καλά. 
Διαπιστώνουμε την θετική επίδραση που είχε το διδακτικό σενάριο στην μεταβολή – 
μετασχηματισμό αρχικών απόψεων και γνώσεων. Ως προς το κατά πόσο βοήθησαν η 
κατασκευή και η προσημείωση στο να μάθουν (ερώτηση 7) όλες οι απαντήσεις είναι 
θετικές και αναφέρονται : α) στον εποπτικό ρόλο της κατασκευής όπου η χρήση πραγ-
ματικών εξαρτημάτων και η ρεαλιστική απόδοση βοήθησε σημαντικά στην κατανό-
ηση, β) στην αναλυτική και λεπτομερειακή απεικόνιση του συστήματος και της προ-
σομοίωσης.  

Στην ερώτηση 11 «Ένας πελάτης σας ζητάει να του προτείνεται κάποια λύση ώστε να 
ανεβάσει την ισχύ του κινητήρα του. Προτείνετε στον πελάτη σας δύο διαφορετικές 
τεχνικές λύσεις που σχετίζονται με το σύστημα ψεκασμού», που εξετάζει κατά πόσο 
έχουν αναπτύξει τεχνική και κρητική σκέψη, αλλά και αν έχουν κατανοήσει την λει-
τουργία του συστήματος ψεκασμού, οι απαντήσεις είναι σωστές και δείχνουν ότι έχουν 
καταλάβει τον ρόλο της πίεσης καυσίμου, ενώ ταυτόχρονα έχουν συνδέσει το σύστημα 
ψεκασμού με την με την παραγόμενη ισχύ του κινητήρα και μπορούν και εφαρμόζουν 
τα όσα έμαθαν. Το ενδιάμεσο τεστ περιλαμβάνει γνωστικές ερωτήσεις του συστήματος 
ψεκασμού. Οι απαντήσεις και η επίδοση του κάθε σπουδαστή παρουσιάζονται στα Δια-
γράμματα 9 και 10 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι οι σωστές απαντήσεις για όλους είναι 
κατά πολύ περισσότερες από τις λανθασμένες, ενώ η επίδοση είναι εξίσου ικανοποιη-
τική. 
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Διάγραμμα 9. Απαντήσεις ερωτήσεων ενδιάμεσου test 

Η χαμηλότερη επίδοση είναι της τάξεως του 58% και η μέση επίδοση κυμαίνεται στο 
83%. 

 

Διάγραμμα 10. Επίδοση ενδιάμεσου test 

Αποτέλεσμα: το εκπαιδευτικό σενάριο STEM συνέβαλε στην επίτευξη των μαθησια-
κών στόχων διότι: 
• Δημιούργησε στους σπουδαστές στρατηγικές μάθησης όπως για παράδειγμα ο υπολο-

γισμός της κατανάλωσης καυσίμου με βάση του λειτουργικά χαρακτηριστικά του συ-
στήματος ψεκασμού. 

• Ανέπτυξε στους σπουδαστές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και υπολογισμού τε-
χνικών στοιχείων. 

• Βοήθησε στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να προτεί-
νουν σωστές τεχνικές λύσεις. 

• Βοήθησε στην επίτευξη υψηλής βαθμολογίας που είναι ένα ποσοτικό κριτήριο κατά-
κτησης της γνώσης. 

Έλεγχος Γραμμικής Συσχέτισης Μεταβλητών 

Έχει ιδιαίτερη σημασία σε μία εκπαιδευτική έρευνα η αναζήτηση της σχέσης μεταξύ 
κινήτρων μάθησης και επίδοσης των μαθητών. Η σχέση αυτή μπορεί θα εξετασθεί με 
τον έλεγχο γραμμικής συσχέτισης του δείκτη Pearson (r) ο οποίος εκφράζει το είδος 
της σχέσης (θετική, αρνητική και μηδενική) αλλά και τον βαθμό (υψηλός, χαμηλός, 
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μηδενικός). Ο στατιστικός έλεγχος Pearson (r) είναι παραμετρικός και προϋποθέτει οι 
μεταβλητές να ακολουθούν την κανονική κατανομή, όπως και ισχύει για όλες τις με-
ταβλητές post. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στον Πίνακα 19. Ακο-
λουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων ομαδοποιημένη σε 3 κατηγορίες. 

Α) Συσχετίσεις επίδοσης με κίνητρα και στρατηγικές μάθησης 

Η τελική επίδοση με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 19 εμφανίζει: 
• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,651) με το κίνητρο «Εσωτερικός προσανατολισμός 

στόχων», σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 
• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,699) με το κίνητρο «Εξωτερικός προσανατολισμός 

στόχων», σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 
• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,525) με το κίνητρο «Έλεγχος των μαθησιακών πεποι-

θήσεων» σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,692) με την στρατηγική μάθησης «Μεταγνωστική αυ-

τορρύθμιση», σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 
• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,523) με την στρατηγική μάθησης «Συνεργατική μά-

θηση», σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
• Χαμηλή θετική συσχέτιση (r = 0,171) μη στατιστικά σημαντική, με το κίνητρο «Προ-

σανατολισμός έργου (αξία έργου)».  
• Χαμηλή θετική συσχέτιση (r = 0,094) μη στατιστικά σημαντική, με το κίνητρο «Έλεγ-

χος άγχους». 

Β) Συσχετίσεις κινήτρων 
• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,788) ανάμεσα στα κίνητρο «Εσωτερικός προσανατο-

λισμός στόχων» και «Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων», σε επίπεδο σημαντικό-
τητας 0,01. 

• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,515) ανάμεσα στα κίνητρο «Εσωτερικός προσανατο-
λισμός στόχων» και «Προσανατολισμός έργου (αξία έργου)», σε επίπεδο σημαντικό-
τητας 0,05. 

• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,566) ανάμεσα στα κίνητρο «Εσωτερικός προσανατο-
λισμός στόχων» και «Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων», σε επίπεδο σημαντι-
κότητας 0,05. 

• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,580) ανάμεσα στα κίνητρο «Εξωτερικός προσανατο-
λισμός στόχων» και «Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων», σε επίπεδο σημαντι-
κότητας 0,05. 

 

Γ) Συσχετίσεις κινήτρων με στρατηγικές μάθησης 
• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,593) ανάμεσα στην στρατηγική «Μεταγνωστική αυ-

τορρύθμιση» και στο κίνητρο «Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων», σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,05. 
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• Οριακά υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,493) ανάμεσα στην στρατηγική «Μεταγνω-
στική αυτορρύθμιση» και στο κίνητρο «Έλεγχος των μαθησιακών πεποιθήσεων», σε 
επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

• Οριακά υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,489) ανάμεσα στην στρατηγική «Μεταγνω-
στική αυτορρύθμιση» και στην «Συνεργατική μάθηση», σε επίπεδο σημαντικότητας 
0,05. 

• Υψηλή θετική συσχέτιση (r = 0,560) ανάμεσα στην στρατηγική «Συνεργατική μά-
θηση» και στο κίνητρο «Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων», σε επίπεδο σημα-
ντικότητας 0,05 

Πίνακας 19. Συντελεστής συσχέτισης (Pearson r) επίδοσης, κινήτρων και στρατηγικών 
μάθησης. 

Μεταβλητή 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Bαθμολογία (post test) 1 ,651** ,699** ,171 ,525* ,094 ,692** ,523* 

2. Εσωτερικός προσανατολι-
σμός στόχων (post) 

- 1 ,788** ,515* ,566* ,399 ,593* ,270 

3. Εξωτερικός προσανατολι-
σμός στόχων (post) 

- - 1 ,364 ,580* ,317 ,437 ,560* 

4. Προσανατολισμός έργου (α-
ξία έργου) (post) 

- - - 1 ,114 ,364 ,062 -,003 

5. Έλεγχος των μαθησιακών πε-
ποιθήσεων (post) 

- - - - 1 ,338 ,493* ,396 

6. Έλεγχος άγχους (post) - - - - - 1 ,216 ,368 

7. Μεταγνωστική αυτορρύθ-
μιση (post) 

- - - - -  1 ,489* 

8. Συνεργατική μάθηση (post) - - - - - -  1 

 ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01 
 * επίπεδο σημαντικότητας 0,05 

Έλεγχος Γραμμικής Παλινδρόμησης Επίδοσης 

Για να ελέγξουμε την σχέση μεταξύ της επίδοσης της πειραματικής ομάδας και των 
κινήτρων θα εφαρμόσουμε τον στατιστικό έλεγχο της γραμμικής παλινδρόμησης 
(Linear Regression). Με τον έλεγχο παλινδρόμησης μπορούμε να δούμε κατά πόσο 
προβλέπει την τελική επίδοση (βαθμολογία post test) κάθε μία από τις κλίμακες κινή-
τρων και στρατηγικών μάθησης. Ως εξαρτημένη μεταβλητή θεωρούμε την βαθμολογία 
post test και ανεξάρτητη μεταβλητή το κάθε κίνητρο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζο-
νται στους Πίνακες 20,21,22.  

Η τελική επίδοση (μεταβλητή Βαθμολογία post test) ερμηνεύεται : 
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• Από το κίνητρο « Εσωτερικός προσανατολισμός στόχων» κατά 42,3% (R2 = 0,423). 
Το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή (R2 = 0,423, F=11,015, p–value = 0,005 < 0,05) 
και προβλέπει την τελική επίδοση. 

• Από το κίνητρο « Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων» κατά 48,9% (R2 = 0,489). 
Το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή (R2 = 0,489, F=14,369, p–value = 0,002 < 0,05) 
και προβλέπει την τελική επίδοση. 

Πίνακας 20. Γραμμική παλινδρόμηση τε-
λικής επίδοσης με εσωτερικό προσανατο-
λισμό στόχων της πειραματικής ομάδας. 

Μοντέλο B t sig 

Εσωτερικός προ-
σανατολισμός 
στόχων (post) 

8,623 1,758 0,005 

(Constant) 25,142 3,319 0,099 

R2=0,423, F= 11,015 p <0,05, n=16  
 

Πίνακας 21. Γραμμική παλινδρόμηση τε-
λικής επίδοσης με εξωτερικό προσανατο-
λισμό στόχων της πειραματικής ομάδας. 

Μοντέλο B t Sig 

Εξωτερι-
κός προ-
σανατολι-
σμός στό-
χων (post) 

9,993 3,791 ,002 

(Constant) 22,242 1,673 ,115 

R2=0,489, F= 14,369 p <0,05, n=16 
 

• Από την στρατηγική «Μεταγνωστική αυτορρύθμιση» κατά 47,9% (R2 = 0,479). Το 
μοντέλο έχει καλή προσαρμογή (R2 = 0,479, F=13,783, p–value = 0,002 < 0,05) 
και προβλέπει την τελική επίδοση. 

Πίνακας 22. Γραμμική παλινδρόμηση τελικής επίδοσης με μεταγνωστική αυτορρύθ-
μιση της πειραματικής ομάδας. 

 
Μοντέλο 

B t sig 

Μεταγνωστική αυτορ-
ρύθμιση (post) 

19,374 3,713 ,002 

(Constant) -31,184 -1,118 ,281 
R2=0,479, F= 13,783 p <0,05, n=16   

Συμπεράσματα 

Από την πειραματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η οποία περιλάμβανε την σχεδί-
αση και εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου STEM διερευνητικής μάθησης, την συλ-
λογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, προέκυψαν τα συμπεράσματα που παρα-
τίθενται παρακάτω: 

Συμπέρασμα 1ο. Η εφαρμογή της διερευνητικής διδασκαλίας με προσέγγιση STEM ε-
πηρέασε θετικά τα κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης των σπουδαστών. Υπήρξε σα-
φής και σημαντική μεταβολή τους μετά από τη διδακτική παρέμβαση. Η ενεργός συμ-
μετοχή των σπουδαστών με την χρήση της κατασκευής και της προσομοίωσης, σε 
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συνδυασμό με την συνεργασία για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, λειτούρ-
γησαν παρακινητικά κινητοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τους σπουδαστές της πει-
ραματικής ομάδας με αποτέλεσμα να επηρεασθούν θετικά τα κίνητρα μάθησης και η 
επίδοση. Συμφωνούμε και με τη διαπίστωση των Kuh et al. (2011) πως η συνεργατική 
διδασκαλία σε συνδυασμό με διάφορα μέσα ενθάρρυνσης της εμπλοκής των σπουδα-
στών οδηγούν σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα ανεξάρτητα από το πρόγραμμα 
σπουδών. Στο ίδιο συμπέρασμα για τα κίνητρα μάθησης καταλήγει η έρευνα των Craft 
και Capraro (2017) μετά από εφαρμογή STEM PBL, αλλά και των Jeno et al. (2017) 
εξετάζοντας τις επιπτώσεις της ομαδικής μάθησης στα κίνητρα. Σε άλλη έρευνα 
(Paraskeva et al., 2017) μικτής μάθησης οι στρατηγικές μάθησης ενισχύθηκαν ενώ η 
Μαλτέζου (2016) παρατήρησε αύξηση των κινήτρων και των στρατηγικών μάθησης 
χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο MSLQ. 

Συμπέρασμα 2ο. Η μεταβολή των κινήτρων και των στρατηγικών μάθησης οδήγησε σε 
καλύτερη επίδοση την πειραματική ομάδα. Η στρατηγική της μεταγνωστικής αυτορ-
ρύθμισης και το κίνητρο εξωτερικός προσανατολισμός στόχων, μπορούν να προβλέ-
ψουν κατά 48% αντίστοιχα την τελική επίδοση. Η ανάπτυξη ματαγνωστικών στρατη-
γικών μάθησης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της STEM εκπαίδευσης και επιβε-
βαιώνεται στην παρούσα εργασία. Σε αντίστοιχο αποτέλεσμα καταλήγει και η έρευνα 
του Babakhani (2014) όπου οι αυτορρυθμιζόμενες στρατηγικές μάθησης προβλέπουν 
κατά 35% τις ακαδημαϊκές επιδόσεις.  

Συμπέρασμα 3ο. Η απόδοση της πειραματικής ομάδας στην τελική εξέταση είναι υψη-
λότερη από την ομάδα ελέγχου και ταυτόχρονα η επίδοσή της βελτιώθηκε σε σχέση με 
την αρχική, λόγω της εφαρμογής του σεναρίου STEM. Η επίδοση της πειραματικής 
ομάδας ήταν στο 72,06% έναντι 58,24% της ομάδας ελέγχου, ενώ βελτίωσε την δική 
της επίδοσή κατά 8,3% (από 63,76% σε 72,06%). Το συμπέρασμα συμβαδίζει και με 
άλλες έρευνες όπως αυτή των Freeman et al., (2014) όπου η απόδοση στις εξετάσεις 
αυξήθηκε κατά 6%, των Blanchard et al.,(2010) όπου οι μαθητές της IBL πέτυχαν υ-
ψηλότερες βαθμολογίες.  

Συμπέρασμα 4ο. Η παραδοσιακή διδασκαλία είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η επίδοση 
της ομάδας ελέγχου κατά 5%. Η μείωση πιθανόν οφείλεται στην πολυπλοκότητα της 
διδακτικής ενότητας του συστήματος ψεκασμού, στην δυσκολία κατανόησης βασικών 
τεχνικών εννοιών και στην μη διατήρηση της γνώσης μετά την διδασκαλία. Καθορι-
στικό ρόλο διαδραμάτισε και η μη χρήση της κατασκευής και της προσομοίωσης του 
συστήματος ψεκασμού. Αντίθετα η πειραματική ομάδα δήλωσε ότι την βοήθησε να 
μάθει η κατασκευή και η προσομοίωση.  

Συμπέρασμα 5ο. Το εκπαιδευτικό σενάριο STEM σε συνδυασμό με την χρήση της κα-
τασκευής και της προσομοίωσης συνέβαλε στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων, 
στην ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών, κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων επίλυ-
σης προβλήματος. Οι δραστηριότητες του σεναρίου βοήθησαν τους σπουδαστές να μά-
θουν να επιλύουν προβλήματα, ενώ η διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν 
την κατανάλωση καυσίμου τους οδήγησε στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Επίτευξη 
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των μαθησιακών στόχων διαπιστώνει και έρευνα των Garduño-Aparicio et al. (2017) 
σε προπτυχιακό μάθημα Μηχανοτρονικής με χρήση πρωτότυπου ρομπότ στην διδα-
σκαλία.  

Συμπέρασμα 6ο. Η μεταγνωστική αυτορρύθμιση σχετίζεται θετικά με τα κίνητρα Εσω-
τερικός και Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων και Ελέγχου των μαθησιακών πε-
ποιθήσεων. Η ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών επηρεάζεται από τα εσωτερικά 
κίνητρα, τις πεποιθήσεις των σπουδαστών και τα κίνητρα επιβράβευσης (εξωτερικά) 
με αποτέλεσμα να ενισχύεται η μάθηση και η επίδοση. Έρευνα των Karatas και Erden 
(2017) καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα ενώ έρευνα της Efklides (2009) αναφέρει αλ-
ληλεπίδραση μεταγνώσης και κινήτρων. Σε άλλη έρευνα της Sungur (2007) με χρήση 
του MSLQ, εκτός από τα παραπάνω κίνητρα ο προσανατολισμός έργου (αξία έργου) 
σχετίζεται με την μεταγνωστική αυτορρύθμιση. Στην παρούσα έρευνα το άγχος και ο 
προσανατολισμός έργου δεν σχετίζονται με την μεταγνωστική αυτορρύθμιση. Ως προς 
το άγχος επίδοσης υπάρχει ταύτιση με την έρευνα των Pintrich & De Groot (1990) οι 
οποίοι όμως διαπίστωσαν θετική σχέση μεταξύ μεταγνωστικής αυτορρύθμισης και 
προσανατολισμού έργου. 

Συμπέρασμα 7ο. Η επίδοση της πειραματικής ομάδας σχετίζεται θετικά με τα κίνητρα 
Εσωτερικός και Εξωτερικός προσανατολισμός στόχων και έλεγχος μαθησιακών πεποι-
θήσεων καθώς και με τις στρατηγικές μεταγνωστική αυτορρύθμιση και συνεργατική 
μάθηση. Δεν επηρεάζεται από κίνητρα έλεγχος άγχους και προσανατολισμός έργου. 
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Καλομοίρα Κ. Σακελλαράκη, Διδάκτωρ Φιλολογίας, kalsakellaraki@gmail.com 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εισήγηση πραγματεύεται τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως μια κυρί-
αρχη διοικητική φιλοσοφία και την εφαρμογή της στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα. Αναπτύσσονται θέματα ως προς την έννοια της ποιότητας αναλύοντας ιδιαιτερό-
τητες που αφορούν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και γίνεται σύγκριση του πανεπιστη-
μιακού συστήματος της Ελλάδας με αυτό της Ευρώπης παρουσιάζοντας παράλληλα 
τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Αναλύεται, τέλος, το 
μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM. 

Abstract 

This paper discusses the Total Quality Management as a mainstream administrative 
philosophy and its execution to Higher Educational Institutions. Issues, concerning the 
meaning of quality, are expounded by analyzing specificities related to Higher Educa-
tion. The University System in Greece is compared with that of Europe and three spec-
imens of European Organizations are presented. Finally, the model of operating 
excellence EFQM is analyzed. 

Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο περιβάλλον η εξέλιξη της τεχνολογίας και ο κοινωνικός μετασχηματι-
σμός προκαλεί πιέσεις στους διάφορους οργανισμούς για την εφαρμογή πιο αποτελε-
σματικών διοικητικών μοντέλων. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στο συμπέρασμα πως η ποι-
ότητα παίζει σημαντικό ρόλο στις διάφορες σχέσεις με τους συναλλασσόμενους. Σε 
αυτές τι εξελίξεις είναι δεδομένο πως δε θα μείνει αμέτοχη η Πανεπιστημιακή Κοινό-
τητα και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο έρχεται να δώσει απαντήσεις σε θέματα 
που αφορούν τη ποιότητα της έρευνας και τη τροφοδότηση του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα με ικανά στελέχη. 

Η χρήση εργαλείων που προέρχονται από κερδοσκοπικούς κλάδους της οικονομίας α-
ποτελεί αδιέξοδο για την ανώτατη εκπαίδευση. Τα προερχόμενα από ανταγωνιστικό 
κλάδο μοντέλα αποτελούν τη μοναδική διέξοδο στην αγορά της ανώτατης εκπαίδευ-
σης. Οι παραδοσιακές μέθοδοι διοίκησης δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρο-
νες ανάγκες από τη στιγμή που ο κλάδος της εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους πιο 
σύνθετους σε ολόκληρη την οικονομία. Η δυσκολία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
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ακαδημαϊκά ιδρύματα περιορίζονται από το αντικείμενό τους ενώ παράλληλα πρέπει 
να αντιμετωπίσουν την τάση για χρηματοδοτική απόσχιση από τον εκάστοτε κορμό1. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν αποτελεί τόσο ένα μοντέλο ή μια μέθοδο αλλά μια 
Φιλοσοφία. Πρόκειται για μια θεώρηση της λειτουργίας των οργανισμών, η οποία ο-
δηγεί στον ορισμό, που περιλαμβάνει τη περιεκτική ανάλυση των τριών επιμέρους ό-
ρων Δ.Ο.Π. 

Διοίκηση: 

Αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο εμπλέκεται στη λειτουργία μιας επιχείρη-
σης αλλά και μια φιλοσοφία οργάνωσης, η οποία όχι μόνο επικεντρώνεται στους πελά-
τες αλλά έχει και σαν στόχο τη διαμόρφωση εφικτών καταστάσεων. Τα στελέχη αφή-
νουν τα πράγματα, τα οποία ελέγχουν, και παραχωρούν εξουσία και ευθύνη στους υ-
παλλήλους. 

Ολική: 

Ο οποιοσδήποτε σε μια επιχείρηση οφείλει να εμπλακεί τόσο ατομικά όσο και συλλο-
γικά στο αποτέλεσμα του έργου της και να επιδιώξει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
διαφόρων πελατών. 

Ποιότητα: 

Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν αυτό το οποίο επιθυμούν και η ε-
ξυπηρέτησή τους υπερβαίνει τις διάφορες προσδοκίες.  

Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελλάδα 

Ο κοινωνικός μετασχηματισμός έχει δημιουργήσει προκλήσεις και ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της ποιοτικής ζωής και οικονομίας. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποκτά ο 
ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού ενώ παράλληλα η ποιότητα, η βελτίωση και η και-
νοτομία αποτελούν δυνάμεις βάσει των οποίων οργανισμοί, επιχειρήσεις αλλά και η 
κοινωνία ολόκληρη έρχονται να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα της εποχής μας. Οι σύγ-
χρονες ανάγκες απαιτούν δεξιότητες συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και δί-
νουν έμφαση στη γνώση. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο το πανεπιστήμιο ως βασικός δια-
νομέας της γνώσης έρχεται να διαμορφωθεί και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Η Ανώτατη Εκπαίδευση και τα θέματα που την αφορούν βρίσκεται ως επί το πλείστον 
στο επίκεντρο κάθε ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι πολιτικές και πρακτικές 

 
1  Harvey, L., (2005), A History and Critique of Quality Evaluation in the UK, Quality Assurance 
in Education, Vol 13, No 4. 
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αναμόρφωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης ταυτίζονται στα δυτικοευρωπαϊκά κράτη σε 
δύο κυρίως επίπεδα. Αρχικά, ασχολούνται με την διεύρυνση των ευκαιριών παρέμβα-
σης αλλά και την επέκταση του δικτύου των πανεπιστημίων ενώ στη συνέχεια προω-
θούν την διασφάλιση της ποιότητας των ιδρυμάτων ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την 
υπευθυνότητά του. Κοινός στόχος όλων αυτών είναι η αρωγή του πανεπιστημίου στην 
οικονομική ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική συνοχή. 

Η Διακήρυξη της Μπολώνια είχε ως βασικό στόχο τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Higher Education Area) χάρη στον οποίο 
θα υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί η αποτελεσματική σύνδεση της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας2. 

Η Διακήρυξη αυτή, ωστόσο, έχει σαν στόχο στη σύγκλιση των χαρακτηριστικών των 
συστημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης προκειμένου να διαμορφωθεί το κοινό πλαί-
σιο λειτουργίας τους, το οποίο θα διασφαλίσει την αναγνωρισιμότητα των διαφόρων 
στοιχείων και χαρακτηριστικών τους3. 

Η διαδικασία αυτή της συγκρότησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκ-
παίδευσης παρουσιάζει το θέμα της ποιότητας ως καίριο ζήτημα για την λειτουργία 
των πανεπιστημίων. Παράλληλα, η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του Νέου Πα-
νεπιστημίου της Κοινωνίας της Γνώσης αποτελεί βασική προτεραιότητα, η όποια τί-
θεται υπό το πρίσμα της ποιοτικής διαμόρφωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης4. Αξίζει, 
τέλος, να σημειωθεί πως το γεγονός ότι η ποιότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου έδωσε το έναυ-
σμα για τη δημιουργία τριών βασικών οργανισμών:  

• Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (European University Association – EUA) 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα οργανισμού και επίσημος εκπρόσωπος της κοινότητας 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη ενός συ-
στήματος κοινού για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση και έρευνα, η επίτευξη του οποίου θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της ενεργής υποστήριξης και καθοδήγησης των μελών5.  

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση (European Network for Quality Assurance – ENQA) 

Πρόκειται για Ευρωπαϊκό Δίκτυο, το οποίο διαδίδει πληροφορίες και πρακτικές στη 
διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση μεταξύ των ομάδων 

 
2 Κλάδης, Δ. (2000), Η Διακήρυξη της Μπολώνια και η πορεία από την Μπολώνια στη Πράγα, 
(κείμενο εργασίας), Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, σ.σ. 15-16  
3  Κλάδης, Δ., Η Διακήρυξη της Μπολώνια και η πορεία από την Μπολώνια στη Πράγα, (κείμενο 
εργασίας), Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, σ. 16  
4  Παπαδάκης (επιμ.) (1998), Κράτος Κοινωνία, Αγορά και πολιτικές στην Εκπαίδευση, Αθήνα: 
Σαββάλας, σ.σ. 11-55 
5  EUA European Universities Association στο http://www.eua.be (προσπελάστηκε στις 10/5/2014) 
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ενδιαφέροντος (32 δημόσιες αρχές, θεσμοί ανώτατης εκπαίδευσης και υπηρεσίες δια-
σφάλισης ποιότητας)6 

• Ευρωπαϊκό Σύστημα Βελτίωσης της Ποιότητας (European Quality Improve-
ment System – EQUIS) 

Διεθνής οργανισμός διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ο ο-
ποίος ασχολείται με τη βελτίωση της ποιότητας και τη πιστοποίηση7.  

Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα σοβαρό μειονέκτημα συ-
γκριτικά με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό παρουσιάζεται ακόμα εντονότερο αν 
δούμε πως τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια υστερούν έναντι αυτών των ΗΠΑ. Φαίνεται, 
λοιπόν, πως τα ελληνικά πανεπιστήμια καθίστανται ελάχιστα ανταγωνιστικά στο διε-
θνές περιβάλλον8. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω τα Ελληνικά Πανεπιστήμια:  

• Εμφανίζουν διάφορες δυσλειτουργίες στη διοικητική και οικονομική διαχείριση ε-
ξαιτίας των εξωτερικών παραγόντων (έλλειψη πόρων, κινήτρων κ.α.) αλλά και των 
εσωτερικών ανεπαρκειών. 

• Διαπιστώνονται σημαντικές αδυναμίες ως προς την εμφάνιση της παραγόμενης 
γνώσης τόσο στις επιχειρήσεις όσο και την ευρύτερη κοινωνία.  

• Τα τελευταία χρόνια διευρύνθηκε σημαντικά η Ανώτατη Εκπαίδευση με την δη-
μιουργία νέων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Τμημάτων.  

• Ωστόσο, παρά την συγκεκριμένη διεύρυνση δεν παρουσιάστηκε και η αντίστοιχη 
ποιοτική αναβάθμιση. Μέχρι το 2005 η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα της Ε.Ε που 
δεν διέθετε σύστημα αξιολόγησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα:  

• να μην υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες καταγραφής των καλυτέρων πρακτι-
κών αλλά και των αδυναμιών που αναπτύσσονται στο σύστημα της ανώτατης εκ-
παίδευσης  

• δεν διαθέτει μηχανισμούς επιβράβευσης των νησίδων ποιότητας  
• δεν έχει αναλύσει τις βασικές δεξιότητες, με τις οποίες επιθυμεί τα πανεπιστήμια 

να εφοδιάζουν τους φοιτητές τους.  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση και τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΛΙΑ-
ΜΕΠ, η Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση επιβάλλεται να επανελέγξει τους στόχους της, 
να επαναπροσδιορίσει τις δομές της και να αντιμετωπίσει απαιτήσεις μιας κατά κύριο 
λόγο νέας εποχής, κατά την οποία μεταβάλλονται οι δομές της επιστημονικής έρευνας 

 
6  ENQA Association for Quality Assurance in Higher Education στο http://www.enqa.eu (προσπελάστηκε στις 10/5/2014) 
7  EQUIS European Quality Improvement System στο http://www.efmd.org (προσπελάστηκε στις 10/5/2014) 
8  ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής στο http:// www.eliamep.gr (προσπελάστηκε 10/5/2014) 
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και η σχέση της με τη διδασκαλία. Με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο, το «διακύβευμα 
της ποιότητας είναι εντελώς καταλυτικό».  

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Είναι γεγονός πως δεν υπάρχει ένα μόνο μοντέλο εφαρμογής της Δ.Ο.Π, το οποίο να 
ταιριάζει σε όλα τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρ’ όλ’ αυτά, κάθε ίδρυμα 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει βασικά στοιχεία και συγκεκριμένες θεωρίες βάσει των 
οποίων θα αναπτυχθεί το κάθε μοντέλο. Για να εφαρμοσθεί επιτυχώς η συγκεκριμένη 
διαδικασία προϋποτίθεται η δημιουργία πέντε βασικών συνθηκών. 

• Εκπαίδευση και δέσμευση της Διοίκησης για την ποιότητα  
• Εκπαίδευση και δέσμευση του Ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού  
• Εγκαθίδρυση κλίματος εμπιστοσύνης  
• Δημιουργία κλίματος υπερηφάνειας στους εργαζομένους  
• Αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας.  

Συνθήκη 1η 

Για την επίτευξη των αρχών της Δ.Ο.Π. η Ανώτατη Εκπαίδευση επιβάλλεται να: 

Εκπαιδευτεί στη φιλοσοφία και τα συστήματα της Δ.Ο.Π. 

Διασαφηνίσει πως δέσμευσή της είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας (πρώτη προ-
τεραιότητα είναι το ενδιαφέρον για ποιότητα) 

Συνθήκη 2η 

Πρωταρχικό στοιχείο της εφαρμογής της Δ.Ο.Π. είναι η εκπαίδευση όχι μόνο του Α-
καδημαϊκού αλλά και του διοικητικού προσωπικού προκειμένου να κατανοήσουν τη 
φιλοσοφία αλλά και τις μεθόδους και τεχνικές της ποιότητας. Συνέχεια της αρχικής 
εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ομάδων ποιότητας που θα υλοποιήσουν προγράμματα 
ποιότητας σε κάθε μονάδα ξεχωριστά (ακαδημαϊκά τμήματα σχολών, οικονομικές / τε-
χνικές υπηρεσίες). Βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η πληροφόρηση πως η συμ-
μετοχή σε τέτοιου είδους διαδικασία είναι απαραίτητη. 

Συνθήκη 3η 

Η εγκαθίδρυση εμπιστοσύνης οφείλει να εξαρτάται από αποτελέσματα, τα οποία θα 
είναι βασισμένα σε σχέσεις που δημιουργήθηκαν στην εφαρμογή ποιοτικών προγραμ-
μάτων. Το κλίμα εμπιστοσύνης προσδίδει στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό 
δύναμη προκειμένου να αποκτά έλεγχο πάνω στις δραστηριότητες της εργασίας του 
και να εργάζεται με αποδοτικότερο τρόπο. Τέτοιου είδους στοιχεία ενθαρρύνουν τη 
διαρκή βελτίωση της εργασιακής απόδοσης και την γρήγορη επιτέλεση του έργου τους. 
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Προϋποθέσεις δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης: 

• Συνεπής υποστήριξη της Διοίκησης 
• Ύπαρξη βάσης πρωτογενών στοιχείων που θα αποδεικνύουν τις βελτιώσεις Kat 
• Απόδοση χρόνου στο προσωπικό για συναντήσεις και επικοινωνία των επιτευγμά-

των τους. 
• Αναγνώριση από τη Διοίκηση των προσπαθειών και επιτυχιών του προσωπικού  

Συνθήκη 4η 

Η αναγνώριση του προσωπικού αλλά και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ενισχύ-
ουν το αίσθημα υπερηφάνειάς τους δεσμεύοντάς τους παράλληλα στις αρχές και τις 
αξίες του οργανισμού. 

Συνθήκη 5η 

Ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο αποτελείται από μια διοίκηση που εμπιστεύεται 
και αναγνωρίζει τις προσπάθειες του προσωπικού της δημιουργούνται ταυτόχρονα και 
οι προϋποθέσεις για την υιοθέτηση μιας νοοτροπίας που θα δώσει αξία στη συλλογικά 
εργασία αλλά και για την αλλαγή του τρόπου σκέψης. Οι εργαζόμενοι, επομένως, θα 
συνειδητοποιήσουν με αυτό τον τρόπο ότι με το να ανήκουν σε μια ομάδα από την 
οποία θα καταβάλλονται αξιόλογες προσπάθειες θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας 
και θα αυξηθεί η ικανοποίηση των φοιτητών. 

Οφέλη από την επιτυχημένη εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης9: 

• Βελτίωση ανταγωνιστικότητας 
• Βελτίωση εξωτερικής εικόνας (αποτελεσματικότερο marketing, καλύτερη προσέγ-

γιση πελάτη – φοιτητή) 
• Αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση, η οποία θα επιτευχθεί μέσω μιας ικα-

νής ανώτατης διοίκησης, ικανοποιημένου προσωπικού και καλή εσωτερικής επι-
κοινωνίας. 

• Αύξηση του επαγγελματισμού τόσο στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες όσο και στις διοι-
κητικές. 

• Αύξηση ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών (μέθοδοι διδασκαλίας, προγράμματα 
σπουδών κ.α.) 

 

 
9 Τσιότρας, Γ. (2002), Διασφάλιση και αξιολόγηση ποιότητας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ. 387  
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Μοντέλα Υλοποίησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Είναι γενικά αποδεκτό πως οι ενέργειες, που πραγματοποιούνται στα ιδρύματα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι ιδιαίτερα προσεγμένες. Είναι ιδιαίτερα παραμελη-
μένο το θέμα των εξόδων λειτουργίας τους αλλά και η χωρίς υποδομή εκπαίδευση. Η 
απόδοση των σπουδαστών έχει μειωθεί και ο τρόπος μάθησης είναι ιδιαίτερα τυποποι-
ημένος. Ενώ δεν είναι ασήμαντη και η περίπτωση των πτυχιούχων που δεν έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εργοδοτών τους10.  

Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι γονείς και σπουδαστές διακατέχονται από έντονη ανη-
συχία όσον αφορά τη πρόσβασή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και τη ποιότητά 
τους ως προς τα εφόδια που μπορούν να προσφέρουν11.  

Είναι γεγονός πως οι φοιτητές αναμένουν από τα διάφορα ανώτερα και ανώτατα ιδρύ-
ματα καλύτερη υπηρεσία με χαμηλότερο κόστος σε συνδυασμό με την υψηλή ποιό-
τητα. Θεωρούν πως τέτοιου είδους στοιχεία επιβάλλεται να εκφράζει μια ποιοτική εκ-
παίδευση. 

Η ελάχιστη απαίτηση των γονέων αλλά και των φοιτητών είναι να εφαρμόζουν τα διά-
φορα πανεπιστημιακά ιδρύματα την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε όλες της τις πτυχές 
και να προωθούν τη πρόσβαση στη μάθηση. 

Από την άλλη πλευρά, οι καθηγητές έχουν συνειδητοποιήσει την υπευθυνότητα που 
διακρίνει το εκπαιδευτικό τους έργο και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο οφείλουν να συνερ-
γαστούν και να εξετάσουν τις όποιες δυνάμεις και αδυναμίες τους. Θεωρείται επιβε-
βλημένο να κατανοήσουν οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης τις αλλαγές του συστήματος 
εκπαίδευσης και πως οι ανάγκες στρέφονται αισθητά προς την υψηλότερη ποιότητα. 
Οι νέοι πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς έτοιμους για να βελτιώσουν έναν κόσμο που 
χαρακτηρίζεται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί ηγέτες αναζητούν τρόπους λειτουργίας της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας, η οποία θα βασίζεται στη ποιό-
τητα συντελεί στη μέτρηση της συνεισφοράς του κάθε ατόμου, το οποίο θα εκτελεί μια 
εργασία στο πανεπιστημιακό χώρο. Η ανάμειξη του καθενός στη οργάνωση θεωρείται 
βασικό στοιχείο για την εφαρμογή των αρχών Ολικής Ποιότητας. 

Το μοντέλο EFQM στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Δεν είναι λίγα τα πανεπιστήμια που χρησιμοποιούν σήμερα το μοντέλο επιχειρηματι-
κής αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality Management) 

 
10  Seymour, D.T., (1993), Causing Quality in Higher Education, New York, Macmillan and Gus-
kin, A.E., (1994), Reducing student costs and enhancing student learning, Change, 26, p.23-29   
11  Lewis, R.G., and Smith, D.H., (1994), Total Quality in Higher Education, Delray Beach, FL, 
St Lucie Press, p.3. 
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προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι μέσω στρατηγικών αποφάσεων. 
Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί μια ολιστική αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ορ-
γανισμού με βάσει παραμέτρους που διαχέονται σε όλα τα μοντέλα διοίκησης και λει-
τουργίας. Αποτελεί όχι μόνο ένα διαγνωστικό εργαλείο αλλά και έναν ολοκληρωμένο 
οδηγό, που οδηγεί στην αυτοαξιολόγηση και βελτίωση. Πρόκειται για ένα από τα κα-
λύτερα μοντέλα στρατηγικής διοίκησης, το οποίο εξισορροπεί τις απαιτήσεις και εντο-
πίζει τους κατάλληλους πόρους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ανώτατης 
διοίκησης. 

Παρ’ όλ’ αυτά, αποτελεί και ένα δύσκολο εργαλείο για την εφαρμογή του σε μικρό 
χρονικό διάστημα12. Το ίδιο το μοντέλο είναι αυτό που προβλέπει την σταδιακή του 
εφαρμογή προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση και η βέλτιστη απόδοση. 

Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM βασίζεται σε δύο άξονες: 

• Enablers (αυτοί που υποκινούν τις εξελίξεις και τις αλλαγές στον οργανισμό) 
• Results (τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την λειτουργία του οργανισμού). 

Οι άξονες αυτοί χωρίζονται σε εννέα κριτήρια: 

Enablers 

• Leadership (Ανώτατη Διοίκηση Οργανισμού – Ηγεσία) 
• Policy and strategy (Πολιτική και Στρατηγική Επιχείρησης) 
• People Management (Η Διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα) 
• Resources and partnerships (Οι πόροι και οι πιθανές συνεργασίες που τους αποφέ-

ρουν) 
• Processes (Οι διαδικασίες του οργανισμού) 

Results 

• Customer Satisfaction (Ο βαθμός ικανοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών 
πελατών) 

• People Satisfaction (Ο βαθμός ικανοποίησης των ανθρώπων) 
• Impact on Society (Ο αντίκτυπος στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριο-

ποιείται ο οργανισμός) 
• Key Performance Results (Δείκτες κλειδιά για την αποδοτικότητα της επιχειρημα-

τικής δράσης του οργανισμού) 

Παρόλο που ο βαθμός πολυπλοκότητας αλλά και η δυσκολία εφαρμογής του μοντέλου 
δεν αποτελούν εμπόδιο για την υιοθέτησή του δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην 

 
12  Ernest, A., Osseo-Asare Jr, and Longbottom, D., (2002), The need for education and training 
in the use of the EFQM model for quality management in UK higher education institutes, Quality Assur-
ance in Education, vol.10, No 1. 
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ανώτατη εκπαίδευση. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί το συγκεκρι-
μένο μοντέλο χρησιμοποιείται επιτυχώς από έναν μικρό αριθμό ακαδημαϊκών ιδρυμά-
των13. Η μη επιτυχία, ωστόσο, δε σήμαινε ότι δεν υπήρξε αισθητή βελτίωση, όπου ε-
φαρμόστηκε. Στη πραγματικότητα δεν διορθώθηκαν και βελτιώθηκαν κάποια από τα 
κριτήρια. 

Το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζεται το μοντέλο δε πρέπει να δρα α-
νασταλτικά προς αυτό ενώ παράλληλα το ακαδημαϊκό ίδρυμα οφείλει να αφιερώσει 
τους κατάλληλους πόρους και τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να διακρίνουμε α-
ποτελέσματα, τα οποία θα οφείλονται στην απόλυτη εφαρμογή του μοντέλου και όχι 
σε κάποιο ευνοϊκό αποτέλεσμα. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως όταν η χρίση και η 
κρίση του μοντέλου γίνεται από τα ίδια άτομα, είναι λογική η ύπαρξη ενός βαθμού 
υποκειμενικότητας, γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η εξωτερική συμμετοχή ενός 
τρίτου ατόμου, που θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί και να προτείνει αμερόληπτα14. 

Προτεινόμενο μοντέλο 

Η ορθή εφαρμογή των διαφόρων επιτυχημένων μοντέλων ποιότητας σε συστήματα α-
νώτατης εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη μέθοδος για την ακαδημαϊκή αριστεία. Το 
ερώτημα που τίθεται, ωστόσο, είναι ποια είναι η σωστή εφαρμογή τους και τι πρέπει 
να κάνουμε για να γίνει επιτυχημένα η αλλαγή. 

Η προσοχή μας επιβάλλεται να επικεντρωθεί στα ακόλουθα βασικά σημεία: 

• Η εισαγωγή στις αρχές της ΔΟΠ οφείλεται να γίνει με ομαλά και σταθερά βήματα. 
• Είναι απαραίτητη η συμμετοχή ατόμων με όραμα και ικανότητα, τα οποία θα επι-

διώξουν να δώσουν και στους υπολοίπους. 
• Οι αλλαγές θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες προκειμένου να ελεγχθεί η σταδιακή 

εφαρμογή τους. 
• Η νέα προσέγγιση να οδηγεί σε αυτοδυνάμωση του μοντέλου. 
• Οι στρατηγικοί στόχοι να είναι σύμφωνοι με το όραμα και την αποστολή του ορ-

γανισμού 
• Τα καλύτερα ποιοτικά κριτήρια είναι τα ποσοτικά κριτήρια 

Η ολοκληρωτική αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού συστήματος και η εκτεταμένη εφαρ-
μογή του σε ιδρύματα οδήγησε στη τελική επιλογή του μοντέλου επιχειρηματικής αρι-
στείας του EFQM ως το καταλληλότερο και πιο ολοκληρωμένο σύστημα στρατηγικής 
διοίκησης με τη χρήση μεθόδων ποιότητας. 

 
13  Ernest, A., Osseo-Asare Jr, and Longbottom, D., (2002), The need for education and training 
in the use of the EFQM model for quality management in UK higher education institutes, Quality Assur-
ance in Education, vol.10, No 1. 
14 Ernest, A., Osseo-Asare Jr, and Longbottom, D., (2002), The need for education and training 
in the use of the EFQM model for quality management in UK higher education institutes, Quality As-
surance in Education, vol.10, No 1.  
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Συμπεράσματα – Προτάσεις για τη διαχείριση ολικής ποιότητας στη τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε πως βασικό θέμα συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ειδικότερα στην Ελλάδα είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση. Μέσω αυτής θα μπορέσει να προωθηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ευ-
ρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και η αποτελεσματική σύνδεσή της με τις α-
νάγκες τόσο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη όσο και της κοινωνίας. Παρατηρούμε, 
επίσης, τους τρόπους με τους οποίους έχει εφαρμοστεί η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
στους προαναφερθέντες οργανισμούς είτε μέσω της ακαδημαϊκής προσέγγισης είτε 
μέσω της στρατηγικής προσέγγισης και βλέπουμε πως η επιδίωξη τη Δ.Ο.Π. να εκτε-
λούνται οι διάφορες διαδικασίες τη εκπαίδευσης αποτελεσματικότερα ίσως αποτελέσει 
τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να προταθεί μια έρευνα σε θέματα 
που άπτονται εφαρμογής της Δ.Ο.Π. τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Ευρωπαϊκό 
χώρο αλλά και να γίνει μια αναζήτηση των καλύτερων πρακτικών εφαρμογής της. Θα 
μπορούσε, τέλος, να διευρυνθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης των αρχών της Δ.Ο.Π. στα 
Ελληνικά Πανεπιστήμια και να διαμορφωθεί η στάση των φοιτητών και καθηγητών 
απέναντι στην υιοθέτηση των αρχών της Δ.Ο.Π. 

Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας 
χαίρει εύνοιας. Η χώρας μας διακρίνεται για το εκπαιδευτικό της σύστημα, το οποίο 
ανήκει στο 15% των αναπτυγμένων κρατών του πλανήτη. Η παρούσα κατάσταση, ω-
στόσο, συγκρινόμενη με συστήματα του αναπτυγμένου κόσμου δεν είναι ιδιαίτερα ευ-
οίωνη. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα εργα-
λείο ποιότητας. Η σύγχρονη ανάγκη έχει τη δυνατότητα να καλυφθεί από μια μελετη-
μένη στρατηγική. Χρειάζεται, επομένως, ένα μοντέλο στρατηγικής και γι’ αυτό το λόγο 
επιλέχθηκε αυτό του EFQM. 

Η έννοια της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ενυπάρ-
χει στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς κλειδί επιτυχίας για κάθε οργανι-
σμό θεωρείται η ποιότητα. Δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως η αποτε-
λεσματική λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι η επικέντρωση σε ένα σύ-
στημα ποιότητας που διαρκώς ανανεώνεται.  

Τα περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το 
πρότυπο τελειότητας EFQM, το οποίο παρέχει μια σημαντική βάση για την αξιολόγηση 
από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προωθεί την ενδυνάμωση των ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στόχος της ποιότητας είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών. Δίνει ιδιαίτερο βάρος στη βελτίωση των σχεδιαζόμενων 

125/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



διαδικασιών αλλά και στη ποιότητα των αποτελεσμάτων τους. Η εκπαίδευση ποιότητας 
διακρίνεται από μια φιλοσοφία προώθησης μιας πολιτικής, που σκοπός της είναι η ι-
κανοποίηση της ανάγκης του ανθρώπου για μάθηση και κοινωνικοποίηση.  
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Ενδοσχολική επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Λαζαρίδου Καλλιόπη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed, M.A., Υποψ. Διδάκτορας Α.Π.Θ., lakallia@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η επαγγελματική ιδιότητα του εκπαιδευτικού αποτελεί συνισταμένη συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών, τα οποία αναπτύσσονται εξελικτικά. Αυτή η δυναμική διαδικασία 
επαγγελματικής ανάπτυξης συναρτάται με την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν 
στα διάφορα στάδια της επαγγελματικής ζωής. Οι σύγχρονες θεωρήσεις προτείνουν 
διαφορετικά μοντέλα και τρόπους αποτελεσματικότερης επίτευξης της ανάπτυξης του 
επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. Ως πιο αποτελεσματικές κρίνονται οι μορφές εν-
δοσχολικής επιμόρφωσης, καθώς ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες που προκύ-
πτουν σε δεδομένο εργασιακό περιβάλλον και συμβαδίζουν με τις βασικές αρχές της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μεταξύ αυτών των μορφών είναι η μαθητεία και ο θεσμός του 
μέντορα, ο οποίος ενδείκνυται κυρίως για τη στήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευ-
τικών.  

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, επαγγελματική ανάπτυξη, ενδοσχολκή επιμόρφωση, 
μοντέλα,  

Εισαγωγή  

Οι νεότερες θεωρήσεις σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών δίνουν έμ-
φαση σε χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε αυτά των ελευθέριων επαγγελμάτων· 
όπως αναφέρει η Παπαναούμ «η αίσθηση αποστολής, η δέσμευση των εκπαιδευτικών 
σε έναν κώδικα αξιών, καθώς και η συνειδητοποίηση των συνεπειών του έργου τους 
τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, συνιστούν δείκτες επαγγελματισμού 
και αποτελούν εγγύηση για έργο υψηλής ποιότητας» (2003:56). Η Πάσουλα (2005) 
υπογραμμίζει ότι και στα πιο συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα ο εκπαιδευτικός 
πραγματώνει με μεγάλη ευελιξία το άνωθεν δοσμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα και το 
διαφοροποιεί αισθητά από άλλο συνάδελφό του, καθώς δεν είναι ο τυπικός κρατικός 
υπάλληλος που απλά διεκπεραιώνει τις επιλογές άλλων, αλλά διατηρεί σε μεγάλο 
βαθμό την επαγγελματική του αυτονομία. Και ο Ματσαγγούρας (2005) υποστηρίζει ότι 
για την άσκηση του διδακτικού έργου απαιτείται: 

α) Επαγγελματική ειδημοσύνη, που αποτελεί τη συνισταμένη υψηλού επιπέδου εξειδι-
κευμένης γνώσης και εμπειρίας και εκφράζεται ως επαγγελματική αρμοδιότητα και α-
ποτελεσματικότητα. 

β) Επαγγελματική διάκριση, δηλαδή ικανότητα του εκπαιδευτικού να αντιλαμβάνεται 
λεπτές διαφορές σε πολύπλοκες καταστάσεις, να αποφαίνεται ορθά και να ενεργεί με 
ευαισθησία και αποτελεσματικότητα μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η ικανότητα 
αυτή προϋποθέτει άρτια κατάρτιση, πλούσια εμπειρία, ανεπτυγμένο στοχασμό και καλ-
λιεργημένη ευαισθησία.  
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γ) Ανάπτυξη επαγγελματικού εαυτού, που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο εκ-
παιδευτικός ανταποκρίνεται στον επαγγελματικό του ρόλο στηριζόμενος σε προσωπι-
κές αντιλήψεις και προτεραιότητες ζωής. Αποτελεί μια ατομική εσωτερική διεργασία, 
η οποία όμως πραγματώνεται μέσα στο συλλογικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστή-
ματος.  

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι αυτές οι τρεις συνιστώσες του επαγγελματισμού διαφορο-
ποιούνται εξελικτικά κατά την πορεία της σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. Το γεγο-
νός αυτό σημαίνει ότι η ίδια η φύση του επαγγελματισμού δεν είναι μια εξ αρχής κε-
κτημένη ιδιότητα, αλλά αναπτύσσεται διαρκώς με την κατάκτηση ευρύτερων και γενι-
κότερων σχημάτων, που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να κατανοεί και να αντιμετωπί-
ζει ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή 
διαμορφώνεται μέσα σε συνθήκες ιδιαίτερα απαιτητικές, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάζεται 
η αυτονομία του και κατά συνέπεια η ακεραιότητα του επαγγελματισμού του. Οι ευ-
καιρίες, λοιπόν, που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να αναπτυχθούν 
προσωπικά και επαγγελματικά είναι αυτές που θα ενισχύσουν τον επαγγελματισμό της 
διδασκαλίας και θα συμβάλλουν ώστε η εκπαίδευση να κάνει άλμα προς τα εμπρός 
(Παπαναούμ, ό.π.). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα επικρατέστερα μοντέλα επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και περιγράφονται τα στάδια που διέρχεται 
αυτή η εξελικτική διαδικασία, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η ομάδα 
των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών.  

Μοντέλα και στάδια επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

Όπως υπάρχει πολυφωνία στο τι ακριβώς ορίζει η έννοια «επαγγελματισμός των εκ-
παιδευτικών», παρόμοια προτείνονται ποικίλες εκδοχές και για το πώς μπορεί να επι-
τευχθεί. Οι διάφορες προτάσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης 
του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και συναιρούνται σε τρία κυρίαρχα μοντέλα. 
(Ματσαγγούρας, 2005· Χρυσαφίδης, 2005): 

α) το θετικιστικό-τεχνοκρατικό μοντέλο: υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη 
είναι αποτέλεσμα κατάλληλης θεωρητικής κατάρτισης που επιτρέπει στον εκπαιδευ-
τικό να επιλέγει κάθε φορά την προσφορότερη μέθοδο παρέμβασης στη διαμόρφωση 
της διδακτικής του πράξης και ταυτόχρονα να προχωρά σε νέους σχεδιασμούς σύμ-
φωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν. Το συγκεκριμένο μοντέλο αντιμετωπίζει τη 
διδασκαλία ως σκόπιμη και μεθοδευμένη πράξη που απαιτεί την κατοχή οργανωτικών 
και διδακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών. 

β) το ερμηνευτικό-στοχαστικό μοντέλο: απορρίπτει την αναγκαιότητα δεσμευτικών θε-
ωριών που προδιαγράφουν τις πιθανές ενέργειες του εκπαιδευτικού και αναδεικνύει 
την ίδια του τη δράση ως μόνη αφετηρία για μια σειρά από διαδικασίες που επιδιώκουν 
να ερμηνεύσουν τη δράση, δηλαδή να βρουν τα βαθύτερα στοιχεία που αυτή εμπεριέ-
χει. Ενεργοποιεί τον εκπαιδευτικό για αναβάθμιση του κύρους του, αυτογνωσία και 
ανάληψη πρωτοβουλιών για έλεγχο όχι μόνο στην πορεία της επαγγελματικής του α-
νάπτυξης αλλά και στη λειτουργία της εκπαίδευσης.  
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γ) το στοχαστικό-κριτικό μοντέλο: προσεγγίζει τη διδακτική πράξη ως μια διαρκή αλ-
ληλεπίδραση θεωρητικών απόψεων και προσωπικών πρωτοβουλιών και υπογραμμίζει 
την ανάγκη για διαρκή κριτική εγρήγορση του εκπαιδευτικού και για ικανότητα ανα-
στοχασμού της δράσης του, προκειμένου να αντιληφθεί την παρέμβαση περιβαλλοντι-
κών παραγόντων στην άσκηση του έργου του και την προσπάθειά τους να τον ποδηγε-
τήσουν.  

Όπως επισημαίνεται, κανένα από τα προτεινόμενα μοντέλα δεν μπορεί μόνο του να 
καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των εκπαιδευτικών, καθώς κυριαρχεί ανομοιογένεια 
στα χαρακτηριστικά τους, αλλά ούτε και τις ανάγκες του ίδιου εκπαιδευτικού σε δια-
φορετικές φάσεις της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Η συμβολή και των τριών 
μοντέλων θεωρείται σημαντική για τη διαμόρφωση ενός επαγγελματία ικανού να αντα-
ποκριθεί αποτελεσματικά στο έργο του.  

Μία άλλη παράμετρος που ήδη φάνηκε ότι επηρεάζει την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών είναι η διαφοροποίηση των αναγκών του ίδιου ατόμου στη διάρκεια του 
εργασιακού βίου. Στη σχετική βιβλιογραφία επισημαίνεται πως η επαγγελματική ανά-
πτυξη των εκπαιδευτικών περνά από ορισμένα εξελικτικά στάδια, αντίστοιχα με τις 
φάσεις εξέλιξης της προσωπικότητας του ατόμου (Λανάρης, 2005). Κάθε στάδιο κα-
θορίζεται από την εμπειρία του ατόμου και χαρακτηρίζεται από τις δικές του ανάγκες, 
προτεραιότητες και κρίσεις. Τονίζεται, επίσης, πως το πέρασμα από το ένα στάδιο στο 
άλλο δεν αποτελεί γραμμική πορεία αλλά δυναμική διαδικασία που καθορίζεται τόσο 
από την προσωπικότητα του ατόμου όσο και από παράγοντες οργανωτικούς και περι-
βαλλοντικούς. Οι Day & Sachs (2004) αναφέρουν πέντε στάδια στην εξελικτική πορεία 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: την εκκίνηση της σταδιοδρομίας, τη 
σταθεροποίηση, τις νέες προκλήσεις, τον κορεσμό και την τελική φάση. Κάθε στάδιο 
καθορίζεται από την εμφάνιση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ωστόσο είναι αξιο-
σημείωτο ότι τα βιώματα προγενέστερου σταδίου διαμορφώνουν τις αντιλήψεις σε με-
ταγενέστερο στάδιο. Κρίνονται απαραίτητες, λοιπόν, οι ενέργειες που θα στηρίξουν 
τον εκπαιδευτικό στην επιτυχή ολοκλήρωση κάθε φάσης, προκειμένου να μεταβεί ο-
μαλά σε επόμενο στάδιο επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.  

Το θετικιστικό-τεχνοκρατικό μοντέλο συνήθως κρίνεται ως πιο κατάλληλο για την α-
ντιμετώπιση των πρώτων αναγκών του νέου εκπαιδευτικού, καθώς η θεωρητική κα-
τάρτιση προσφέρει ένα πλαίσιο ασφάλειας και τον προφυλάσσει από σοβαρά μεθοδο-
λογικά λάθη. Τα επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρονται στο στάδιο αυτό ανα-
λαμβάνουν ένα ρόλο κυρίως αντισταθμιστικό απέναντι στις ανεπάρκειες της αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συχνά, όμως, διακρίνονται για τον εμβαλωματικό τους 
χαρακτήρα και κρίνονται ελάχιστα αποτελεσματικά (Ματθαίου, 2008). Όπως επιση-
μαίνουν οι Δεληγιάννη και Ματθαιουδάκη (2008) οι προϋπάρχουσες εμπειρίες που έ-
χουν διαμορφώσει την προσωπική και συνακόλουθα επαγγελματική ταυτότητα του εκ-
παιδευτικού επηρεάζονται βραχυπρόθεσμα κατά την επιμόρφωση. Κι αυτό γιατί τα πε-
ρισσότερα προγράμματα είναι θεωρητικά -ενώ ο αρχάριος εκπαιδευτικός αγωνιά για 
πρακτικές λύσεις- και αγνοούν τις προσωπικές του εμπειρίες και πεποιθήσεις. 
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Επομένως, η όποια καινοτομία δεν ενσωματώνεται οργανικά στην προσωπική πρα-
κτική γνώση του εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα να απορριφθεί και να αντικατασταθεί 
από τις οικείες διδακτικές πρακτικές, μόλις ο εκπαιδευτικός βρεθεί στο δικό του περι-
βάλλον διδασκαλίας.  

Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα αλλαγής προσανατολισμού στη χάραξη 
των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αυτών με τη 
μικρότερη εμπειρία. Πέρα από τις παγιωμένες μορφές επιμορφωτικών δράσεων, θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ενέργειες στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας σύμφωνα και 
με τις προτάσεις του ερμηνευτικού και του κριτικού μοντέλου ανάπτυξης. Η προσέγ-
γιση αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών σε πραγματικό περιβάλ-
λον. Ειδικότερα για τους αρχάριους εκπαιδευτικούς παρέχει μεγαλύτερη στήριξη μέσα 
από τη χάραξη εξατομικευμένων προγραμμάτων (Fullan, 2007). 

Η σχολική μονάδα ως πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης 

Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης παραδοσιακά είναι στενά συνδεδεμένη με την 
έννοια της επιμόρφωσης. Ο όρος επιμόρφωση «περικλείει εκείνες τις οργανωμένες δια-
δικασίες, θεσμοθετημένες ή μη, που στοχεύουν στη συμπλήρωση και ανανέωση της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού ώστε να είναι σε θέση κατά τη 
διάρκεια της θητείας του αφενός να βελτιώνει τις σχετικές με το διδακτικό έργο γνώ-
σεις, δεξιότητες και στάσεις και αφετέρου να εξελίσσεται ο ίδιος ως άτομο, προκειμέ-
νου το σχολείο να παρέχει αποτελεσματική εκπαίδευση στους μαθητές» (Χατζηπανα-
γιώτου, 1999:528). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ματθαίου (2008) οι συνήθεις επιμορφω-
τικές πρακτικές του παρελθόντος διαμόρφωσαν ένα σύστημα ισοπεδωτικό, χωρίς ευε-
λιξία, ξεκομμένο από τις σχολικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού, 
ένα σύστημα που θεωρεί τον εκπαιδευτικό παθητικό αποδέκτη κεντρικών επιμορφωτι-
κών επιλογών και προσεγγίσεων.  

Από την άλλη, μέχρι πρόσφατα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρούνταν ιδιαίτερα 
μοναχικό επάγγελμα. Σήμερα, λοιπόν, προκρίνεται η ανάγκη να σπάσει αυτή η απομό-
νωση και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν πλαίσια - τυπικά και άτυπα - για 
επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη (McCann & Radford, 1993). Οι σύγχρονοι μελε-
τητές στο χώρο της εκπαίδευσης προσανατολίζονται στην ανάδειξη της σχολικής μο-
νάδας ως δυναμικό οργανισμό μάθησης όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για το 
σύνολο του προσωπικού. Όπως υποστηρίζει ο Fullan (2007), μόνο αν κάθε εκπαιδευ-
τικός μαθαίνει καθημερινά σε συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς και σε πραγ-
ματικές συνθήκες, θα μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικά τους μαθητές του και θα 
τους εξασφαλίσει ευκαιρίες μάθησης. Έτσι, το σχολείο αποκτά διπλή διάσταση για 
τους εκπαιδευτικούς: αποτελεί ταυτόχρονα χώρο εργασίας και εστία επαγγελματικής 
μάθησης και ανάπτυξης.  

Σε κάθε σχολική μονάδα παρατηρούνται ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνο-
νται α) από τα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας, β) 
από τη σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων και τις επιλογές της διεύθυνσης, και γ) από 
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την κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000). 
Οι τρεις αυτοί παράγοντες καθορίζουν το προφίλ κάθε σχολείου και κάθε σχολικής 
τάξης και επηρεάζουν την άσκηση του διδακτικού έργου μέσα από τις ανάγκες που 
αναδύονται και από τα προβλήματα που προκύπτουν. Επομένως, κάθε σχολική μονάδα, 
ακόμη και στο πιο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι το ελληνικό, ο-
φείλει να αναπτύξει δικούς της μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει τη σχολική καθημε-
ρινότητα και ταυτόχρονα να ενισχύσει τον επαγγελματισμό του προσωπικού της. 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση αποτελεί μία πρόταση για την ανάδειξη του δυναμισμού 
της σχολικής μονάδας σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της. 
Σύμφωνα με τους Ξωχέλλη & Παπαναούμ (ό.π.:8) «Η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι 
μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, η οποία αποβλέπει στη βελτί-
ωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στη σχολική μονάδα και στην ενίσχυση 
του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτικού». Ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς, κα-
θώς οι ίδιοι εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγη-
σης των σχετικών δράσεων. Επιπλέον, οι ανάγκες της σχολικής μονάδας -όπως καθο-
ρίζονται από το προσωπικό της- αποτελούν το γνώμονα για το σχεδιασμό οποιουδή-
ποτε προγράμματος.  

Η ενδοσχολική επιμόρφωση αναδεικνύει τη σχολική μονάδα σε φορέα επιμόρφωσης. 
Προσφέρεται για την υποδοχή των νεοδιόριστων, την ανάδειξη του συλλόγου διδασκό-
ντων ως πυρήνα επιμόρφωσης, την αντιμετώπιση ιδιαίτερων παιδαγωγικών και διδα-
κτικών ζητημάτων που προκύπτουν κ.α. (Μαυρογιώργος, 1999). Μέσα από σχετικές 
ενδοϋπηρεσιακές διεργασίες, αναπτύσσονται στο σχολείο οποιασδήποτε μορφής συ-
νεργασίες για την ενθάρρυνση και υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών, οι οποίες συμ-
βάλλουν άμεσα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, όπως οι ομάδες συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών, οι οποίες έχει αποδειχθεί πως συμβάλλουν τόσο στην προσωπική βελ-
τίωση των εκπαιδευτικών όσο και στην ενδυνάμωση και ενεργοποίηση του συλλόγου 
διδασκόντων της συγκεκριμένης μονάδας (Ανθοπούλου, 1999· Ξωχέλλης & Παπανα-
ούμ, ό.π). Η Χατζηπαναγιώτου (1999) αναφέρει τέσσερις εκδοχές του ενδοσχολικού 
τύπου επιμόρφωσης: 

• η επιμόρφωση με βάση τη σχολική μονάδα, δηλαδή το σχολείο ως αυτόνομη 
μονάδα επιμόρφωσης με επάρκεια μέσων και προσώπων για την οργάνωση της επι-
μόρφωσης βάση των αναγκών της σχολικής μονάδας 
• η επιμόρφωση με επίκεντρο τη σχολική μονάδα, δηλαδή η επιμόρφωση οργα-
νώνεται είτε εντός είτε εκτός του σχολικού πλαισίου, με ευθύνη των εκπαιδευτικών 
και με στόχο την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του σχολείου 
• η επιμόρφωση ως ανάπτυξη προσωπικού, δηλαδή η επιμόρφωση αντιμετωπίζε-
ται ως μια κυκλική και συνεχής διαδικασία που εντάσσεται στο αναπτυξιακό σχέδιο 
του σχολείου 
• η επιμόρφωση ως μαθητεία, είτε με τη μορφή της αξιοποίησης της επαγγελμα-
τικής εμπειρίας προσοντούχων εκπαιδευτικών του διδακτικού προσωπικού είτε με τη 
μορφή της αμοιβαίας εκγύμνασης αναφορικά με την απόκτηση μιας νέας δεξιότητας. 
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Η πρώτη μορφή συντελεί στην επαγγελματική ανάπτυξη του νέου και άπειρου εκπαι-
δευτικού στο πλάι ενός πιο έμπειρου συναδέλφου.  

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της μαθητείας είναι να στηρίζεται 
σε οργανωμένο και δομημένο πλάνο σχεδιασμού έτσι ώστε να διαγνωστούν και να 
καλυφτούν οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού (Χα-
τζηπαναγιώτου, 2001). Στη μαθητεία εντάσσεται και ο θεσμός του μέντορα. Ο συ-
γκεκριμένος θεσμός προβλέπεται για την ομαλότερη ένταξη και την επαγγελματική 
ανάπτυξη των αρχάριων εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρειάζονται συστηματική υποστή-
ριξη και ενθάρρυνση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών (Κόκκος, 1999). Η διαδικασία κα-
θοδήγησης (mentoring) αποτελεί μια δυναμική διαδικασία με εναλλαγές στο πέρα-
σμα του χρόνου. Η σχέση μεταξύ μέντορα και νέου εκπαιδευτικού περνά από διάφο-
ρες φάσεις, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της σχέσης που έχει 
διαμορφωθεί. (Head, Reiman, & Sprinthall, 1992; Casey & Claunch, 2005) 

Συμπεράσματα 

Ο εκπαιδευτικός είναι ενήλικος εργαζόμενος που έχει ήδη λάβει αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση. Βρίσκεται σε μια εξελισσόμενη διεργασία προσωπικής και επαγγελματι-
κής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα έχει εσωτερικεύσει ένα σύνολο εμπειριών και αξιών 
ειδικότερα για την εκπαίδευση είτε ως μαθητής είτε ως επαγγελματίας κι έχει διαμορ-
φώσει τα δικά του μοντέλα μάθησης. Επομένως, η επιμορφωτική δράση κρίνεται σκό-
πιμο να ακολουθεί τις βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για αποτελεσματική 
μάθηση (Κόκκος, 2005). Η ενδοσχολική επιμόρφωση ανταποκρίνεται σημαντικά σε 
αυτές τις αρχές, καθώς κάθε πτυχή σχεδιάζεται και υλοποιείται με κέντρο τις ανάγκες 
συγκεκριμένων προσώπων: λαμβάνει, αρχικά, υπόψη τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και 
τις τρέχουσες ανάγκες και αντίστοιχα διαμορφώνει τους στόχους του προγράμματος με 
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών· στη συνέχεια, προχωρά ανάλογα με 
τους τρόπους αντίδρασης των επιμορφούμενων, που βασίζονται σε αποκρυσταλλωμέ-
νες αξίες και τρόπους μάθησης, ενώ αναζητούνται λύσεις για την υπέρβαση των προ-
βλημάτων που αναδύονται.  

Η πορεία αυτή, κυρίως όπως αποτυπώνεται στο mentoring, αποτελεί κατ’ εξοχήν έκ-
φραση της εμπειρικής μάθησης (Rogers, 1999): παρακινεί για κριτικό στοχασμό πάνω 
σε δεδομένη εμπειρία και στη συνέχεια λαμβάνονται από κοινού ορισμένες αποφάσεις 
για την τρέχουσα κατάσταση· κάθε εκπαιδευτικός αρχίζει να δημιουργεί αφηρημένα 
νοητικά σχήματα ανταπόκρισης σε παρόμοιες καταστάσεις, πειραματίζεται και προκα-
λείται για περαιτέρω κριτικό στοχασμό και αναστοχασμό του ρόλου του. Στην πραγ-
ματικότητα, σταδιακά μαθαίνει πώς να μαθαίνει πάνω στη διδακτική πράξη και ασκεί-
ται στη μεταφορά γνώσης σε νέα περιβάλλοντα στο πλαίσιο του διδακτικού έργου (Δε-
ληγιάννη & Ματθαιουδάκη, ό.π.). 
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΔΙΕΚ Πάτρας 
Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων. 

Γιωτόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.84 , ggiotop@gmail.com  

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση στάσεων και απόψεων των καταρ-
τιζομένων του ΔΙΕΚ (Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) Πάτρας. Αρ-
χικά δίνονται οι ορισμοί που αφορούν στα ΔΙΕΚ, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και ειδικά στη σύγχρονη και στην ασύγχρονη εκπαίδευση. 
Κατόπιν παρουσιάζεται η έρευνα και παρατίθενται τα αποτελέσματά της. Σύμφωνα με 
αυτήν, σε αρκετά υψηλό ποσοστό, γνωρίζουν γενικά για την ασύγχρονη εκπαίδευση, 
όχι όμως για την  σύγχρονη. Το email και οι ομάδες στο Facebook/Messenger, χρησι-
μοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα για επικοινωνία με τους εκπαιδευτές τους. Θε-
ωρούν ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα ebook - οδηγός για κάθε μάθημα, ενώ αρκετοί 
καταρτιζόμενοι δεν κατέχουν υπολογιστή ή smartphone. Τέλος, υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση στο μορφωτικό επίπεδο σχετικά με την ασύγχρονη εκπαί-
δευση και τις διαφορές μεταξύ ασύγχρονης και σύγχρονης, καθώς οι κάτοχοι μεταπτυ-
χιακού και διδακτορικού φαίνεται να γνωρίζουν περισσότερα σε σχέση με τις υπόλοι-
πες ομάδες. 

Λέξεις-Κλειδιά: ασύγχρονη, σύγχρονη, εξ αποστάσεως, κατάρτιση, ΔΙΕΚ  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το νόμο 2009/1992 ιδρύθηκαν τα Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία επο-
πτεύονταν από τον τότε Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης). Βάσει του νόμου 3879/10 και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 ορίζεται ότι «τα 
Ι.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα οποία 
έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομο-
θεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής 
κατάρτισης». Φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης είναι μεταξύ άλλων τα Ιν-
στιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)  

Επίσης οι ίδιοι οι καταρτιζόμενοι είναι ικανοποιημένοι σε μεγάλο ποσοστό από το επί-
πεδο σπουδών τους σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα ΔΙΕΚ του νομού 
Αχαΐας (Πάτρας, Αιγίου και Δυτικής Αχαΐας) (Γιωτόπουλος, 2017α; 2017β; 2017γ). 

Σύμφωνα με την UNESCO «Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, 
κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, 
είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα 
σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα 
που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικα-
νότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελμα-
τικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό 
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επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της 
πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτο-
δύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (Unesco, στο Rogers, 
1999). 

Η απομόνωση στην οποία οδηγήθηκε η χώρα μας αρχικά, μαζί με τη συντριπτική πλειο-
ψηφία των χωρών εξαιτίας του κορονοϊού (covid19) έχει επιπτώσεις σε αρκετούς το-
μείς της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας (Girón-Pérez M.I. et al., 2020; Barnouin, 
2020). Η δημόσια εκπαίδευση οδηγήθηκε στην απότομη προσαρμογή της στα νέα δε-
δομένα. Ό όρος βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας είναι Emergency Remote Teaching (Ε-
πείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία). Επειδή τίθενται έκτακτες περιστάσεις κρίσης, 
ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας μετατρέπεται σε εξ αποστάσεως διδασκαλία 
(CRLT, 2020; Hodges et al., 2020; McMurtrie, 2020; Unesco, 2020). Κατά συνέπεια, 
έννοιες όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ασύγχρονη και η σύγχρονη εκπαίδευση 
έγιναν ευρέως γνωστές, ενώ έχουν ξεκινήσει σε μεγάλη κλίμακα υλοποιήσεις και στις 
δύο πλατφόρμες. 

Οι ορισμοί που αφορούν στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αρκετοί, ωστόσο έχουν 
δύο κοινά σημεία: την απόσταση διδάσκοντος - διδασκομένου και τη δόμηση του δι-
δακτικού υλικού (Σοφός και συν., 2015, σ.41). Επίσης μεταγενέστεροι ορισμοί αναφέ-
ρονται στη συμβολή της τεχνολογίας στη διάδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και των 
εκπαιδευομένων (Keegan, 2001). 

Η ασύγχρονη επικοινωνία απαλλάσσει τα εμπλεκόμενα μέρη από χωροχρονικούς πε-
ριορισμούς και προσφέρει ευελιξία στη διαχείριση της εκπαιδευτικής και μαθησιακής 
διαδικασίας, ενώ η σύγχρονη επικοινωνία επιτρέπει διάδραση σε πραγματικό χρόνο 
οπότε και η διδασκαλία έχει το πλεονέκτημα της αμεσότητας, γεγονός όμως που συνε-
πάγεται την ανάγκη τα εμπλεκόμενα μέρη να βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο και 
χρόνο («φυσική» παρουσία των εμπλεκόμενων μερών, π.χ. αίθουσα τηλεκπαίδευσης 
Skype) (Σοφός και συν., 2015, σ.150). Η κάθε μάθηση - ασύγχρονη και σύγχρονη - έχει 
τα θετικά και τα αρνητικά της χαρακτηριστικά (Σοφός και συν., 2015, σσ.151-152), 
επαφίεται λοιπόν στις γνώσεις και στην εμπειρία του εκπαιδευτή να επιλέξει τη βέλτι-
στη κάθε φορά μέθοδο μάθησης.  

Μεθοδολογία - Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των καταρτιζόμενων 
σχετικά με τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση στο ΔΙΕΚ Πάτρας. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε με τη διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων ηλεκτρονικά, από τις 
20 έως και τις 24 Μαρτίου 2020.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν στις απόψεις των καταρτιζομένων 
σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα: 
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1. Ποιες είναι οι προσωπικές απόψεις των καταρτιζομένων σχετικά με την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση; 

2. Με ποιον τρόπο επικοινωνούν από απόσταση με τους εκπαιδευτές τους; 

3. Παίζει κάποιο ρόλο η εργασιακή σχέση, το μορφωτικό επίπεδο, η ειδικότητα και το 
φύλο των συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Το δείγμα της έρευνας, το μεθοδολογικό εργαλείο, η διανομή και η συλλογή του 

Το ερωτηματολόγιο των καταρτιζόμενων αποτελείτο από 17 ερωτήσεις σε δύο ενότη-
τες. Εξ αυτών, η πρώτη ενότητα με τα δημογραφικά στοιχεία είχε 6 ερωτήσεις, ενώ η 
δεύτερη ενότητα που αφορούσε στην έρευνα, είχε 11 ερωτήσεις. Από τις 11 ερωτήσεις 
οι 5 ήταν πολλαπλής επιλογής, 4 ήταν ερωτήσεις τύπου Ναι/Όχι, ενώ οι δύο τελευταίες 
ήταν ελεύθερου κειμένου προκειμένου οι ερωτώμενοι να καταθέσουν την προσωπική 
τους άποψη. Από το σύνολο των 421 καταρτιζομένων απάντησαν 170, ποσοστό συμ-
μετοχής: 40,38%. 

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν εν ενεργεία καταρτιζόμενοι/ες κατά τη διάρκεια του εαρι-
νού εξαμήνου 2020Α. Το ερωτηματολόγιο ήταν ηλεκτρονικό και δημιουργήθηκε με το 
πρόγραμμα Google forms. Κατόπιν έγινε η αποστολή και συλλογή μέσω συγκεκριμέ-
νου σύνδεσμου συμπλήρωσης. Τα δεδομένα έτυχαν επεξεργασία από το στατιστικό 
πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Αποτελέσματα της Έρευνας 

Στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκε το ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο (Cohen και συν., 
2008, σ.418),  αποτελούμενο από 2 ενότητες με 17 ερωτήσεις, ενώ οι δύο τελευταίες 
ήταν ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με σκοπό οι συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα 
τις απόψεις τους (Cohen και συν., 2008, σ.419).  

Ερωτηματολόγιο καταρτιζομένων 

Όσον αφορά στο φύλο των συμμετεχόντων καταρτιζομένων, το 27,6% ήταν άνδρες, 
ενώ το 71,8% ήταν γυναίκες. Ως τόπο κατοικίας δήλωσαν την Πάτρα σε ποσοστό 
78,8%, «Άλλο, εκτός νομού Αχαΐας» δήλωσε το 10,0% και «Περίχωρα Πάτρας - εκτός 
Δήμου Πατρέων» δήλωσε το 4,1%. Σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα (Εικόνα 1), το 
58,8% των καταρτιζομένων είναι ηλικίας 20-25 ετών. Το 9,40% είναι μεταξύ 36-40 
ετών, το 7,60% είναι μεταξύ 41-45 ετών, ενώ το 6,5% βρίσκεται τόσο στην ηλικιακή 
κατηγορία 31-35 όσο και στην κατηγορία 46-50 ετών. 
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Εικόνα 1: Κατανομή ηλικιών καταρτιζόμενων 

Το 76,5% δήλωσε ότι έχει τελειώσει Λύκειο (Γενικό, 51,8%, ΕΠΑΛ, 18,8%, άλλο τύ-
που Λυκείου, 5,9%). Το 13,5% δήλωσε κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 4,7% σπουδάζει 
παράλληλα σε τριτοβάθμιο ίδρυμα, το 3,5% δήλωσε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, το 
1,2% έχει τελειώσει ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ το 0,6% δήλωσε κάτοχος διδακτορικού ή/και με-
ταδιδακτορικού τίτλου. Στην εργασιακή σχέση, το 68,8% δήλωσε «Άνεργος», το 
17,1% μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, το 8,2% πλήρους απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα και το 5,3% δήλωσε δημόσιος υπάλληλος.  

Ο τρόπος επικοινωνίας των καταρτιζόμενων με τους εκπαιδευτές τους γινόταν μέχρι 
τώρα μέσω email (65,4%), ομάδας στο Facebook/Messenger (45,3%), ομάδας στο 
Viber (12,3%), eclass (10,6%), και edmodo (3,5%).  

 Όσον αφορά στην πιστοποίηση στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών) το 72,4% δεν κατέχει πιστοποίηση τύπου ECDL, το 22,9% κατέχει πιστοποίηση 
τύπου ECDL, ενώ το 4,7% κατέχει πιστοποίηση ΤΠΕ Α’ Επιπέδου. Σε ποσοστό 54,1% 
δεν γνωρίζουν για την ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ αντίθετα για τη σύγχρονη εκπαί-
δευση γνωρίζει το 57,1%. Το 62,4%, όμως δεν γνωρίζει τη μεταξύ τους διαφορά.  

Οι καταρτιζόμενοι θεωρούν ότι γνωρίζουν πλατφόρμες τύπου eclass σε ποσοστό 
65,9%, ενώ πλατφόρμες τύπου moodle γνωρίζει το 2,9%. Επιπρόσθετα, το 25,9% των 
συμμετεχόντων δεν γνωρίζει καμία πλατφόρμα.  

Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να υπάρχει ένα ebook για κάθε μάθημα και να λειτουργεί 
ως οδηγός το 91,8% απαντά καταφατικά, έναντι του 8,2% που απαντά αρνητικά. 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι θα έχετε άμεση συνεργασία με τους εκπαιδευτές όσον 
αφορά την ολοκλήρωση της ύλης;  (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες των μία απα-
ντήσεων)», το 63% απαντά «Ναι, άμεσα μόλις ανέβει το υλικό», το 24,7% δηλώνει ότι 
έχει σύνδεση Internet, το 10,6% δηλώνει ότι δεν έχει υπολογιστή, ενώ το 10,6% 
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δηλώνει ότι έχει μόνο smartphone. Ένα ποσοστό της τάξεως του 4,7% δηλώνει ότι δεν 
έχει σύνδεση Internet στο σπίτι. 

Ακολουθούν έξι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με κλίμακες ιεράρχησης (Likert) από 
το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ) (Cohen και συν., 2008). Στην ερώτηση, «Με 
ποιον τρόπο θεωρείτε ότι το μάθημα θα είναι ολοκληρωμένο;»,  οι απαντήσεις φαίνο-
νται στον κάτωθι πίνακα.  

 

Εικόνα 1: Απαντήσεις στην ερώτηση «Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι το μάθημα θα είναι 
ολοκληρωμένο;» 

 

Με ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, απαντά «αρκετά» το 46,1%, ενώ «λίγο» απαντά το 
19,1%. Με εργασίες στο σπίτι και αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα απαντά «αρκετά» 
το 30,9%, ενώ «λίγο» απαντά το 29,6%. Με χρήση ebook που θα περιέχει την ύλη 
«αρκετά» απαντά το 37,5%, ενώ το Με χρήση ηλεκτρονικών σημειώσεων (2 σελίδες 
ενδεικτικά, ανά διδακτική ώρα), απαντά «αρκετά» το 35,5%, ενώ το 19,7% απαντά 
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«λίγο» και με ίδιο ποσοστό απαντά «πολύ». Με χρήση πολυμεσικού υλικού (βίντεο, 
παρουσιάσεις κ.λπ.), απαντά το 27,6%, ενώ «πάρα πολύ» δηλώνει το 25,7%. Τέλος, 
«δεν ενδιαφέρονται για εξ αποστάσεως εκπαίδευση», σε ποσοστό 51,7% «καθόλου» 
και σε ποσοστό 19% «λίγο».  

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις ήταν ελεύθερου κειμένου, με σκοπό να καταγραφεί προαι-
ρετικά και πληρέστερα η άποψη των συμμετεχόντων. Στην ερώτηση «Πως θεωρείτε 
ότι θα έπρεπε να γίνεται το εξ αποστάσεως μάθημα; Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας.» 
απάντησαν 91 άτομα από το σύνολο των 170 συμμετεχόντων. Ποσοστό συμμετοχής 
ατόμων που απάντησαν: 53,53%. Τα 41 άτομα ή αλλιώς το 45,05% όσων απάντησαν, 
δήλωσαν ότι το μάθημα θα έπρεπε να γίνεται μέσα από πλατφόρμα σύγχρονης εκπαί-
δευσης. Το 42,86% απάντησε μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας εκπαίδευσης. Στις απα-
ντήσεις που δόθηκαν δεν διευκρινίστηκε κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα είτε σύγ-
χρονης, είτε ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ένα ποσοστό της τάξης του 7,69% απάντησε 
ότι το μάθημα θα έπρεπε να υλοποιείται με την αποστολή ύλης μέσω email, ενώ τέλος 
ένα ποσοστό 5,49% δήλωσε με τη χρήση ebook. για κάθε μάθημα το οποίο θα λειτουρ-
γεί ως οδηγός. 

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου που ήταν κι αυτή ελεύθερου κειμένου 
με τίτλο «Προτάσεις Βελτίωσης - Σχολιασμοί» απάντησαν 35 άτομα από το σύνολο 
των 170 συμμετεχόντων. Ποσοστό συμμετοχής ατόμων που απάντησαν: 20,59%. Σε 
ποσοστό 14,7% από το σύνολο των ατόμων που απάντησαν, θεωρούν ότι θα πρέπει να 
υπάρξει και να λειτουργήσει εκπαίδευση μέσω σύγχρονης πλατφόρμας. Το 11,76% θε-
ωρεί ότι θα πρέπει τα μαθήματα να γίνονται μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης. 

Συμπεράσματα 

Το ερωτηματολόγιο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να γίνει προκειμένου να καταμετρήσει 
τις απόψεις των καταρτιζόμενων σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα 
λόγω της κρίσης του κοροναΐού (Girón-Pérez M.I. et al., 2020; Barnouin, 2020). Διε-
θνώς, η ορολογία είναι «Emergency Remote Teaching - Επείγουσα εξ Αποστάσεως 
Διδασκαλία» (CRLT, 2020; Hodges et al., 2020; McMurtrie, 2020; Unesco, 2020). 
Σκοπός είναι η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων των απόψεων των καταρτιζόμε-
νων του ΔΙΕΚ Πάτρας προκειμένου να γίνει επεξεργασία των νέων εκπαιδευτικών δε-
δομένων και να προταθούν ανάλογες λύσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 170 καταρτιζό-
μενοι από το σύνολο των 421, με ποσοστό συμμετοχής το 40,38%. Το 71,8% των συμ-
μετεχόντων ήταν γυναίκες, ενώ ως τόπο κατοικίας δήλωσαν την Πάτρα (78,8%). Το 
68,8% δηλώνει «Άνεργος». Αρκετά σημαντικό ποσοστό (10%) έρχεται για κατάρτιση 
στο ΔΙΕΚ Πάτρας από μακριά, δηλώνοντας ως μόνιμη κατοικία «Άλλο, εκτός νομού 
Αχαΐας». Το 58,8% των καταρτιζομένων είναι ηλικίας 20-25 ετών, πρόκειται για άτομα 
που έχουν τελειώσει προσφάτως το Λύκειο. Επιπρόσθετα, το 76,5% δηλώνει ότι έχει 
τελειώσει Λύκειο, όπου οι μισοί περίπου εξ αυτών (51,8%) είναι απόφοιτοι Γενικού 
Λυκείου, ενώ ΕΠΑΛ έχει τελειώσει το 18,8%. Σε αντίστοιχη ερώτηση που είχε γίνει 
σε καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ Πάτρας το 2017 (Γιωτόπουλος, 2017α, σ.1235), ποσο-
στό 62,7% είχαν απαντήσει ότι τελείωσαν Γενικό Λύκειο, ενώ 33% είχαν τελειώσει 
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Επαγγελματικό Λύκειο. Παρατηρείται ότι σε διάστημα 3 διδακτικών ετών οι απόφοιτοι 
Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στο ΔΙΕΚ Πάτρας είναι λιγότεροι κατά 10,9%, ενώ 
και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ είναι κατά 14,2% λιγότεροι. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στο 
γεγονός ότι μέρος των εγγεγραμμένων  καταρτιζόμενων της παρούσας περιόδου κατέ-
χει προσόντα πέραν του απολυτηρίου τίτλου λυκείου, ήτοι: κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
(13,5%), κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (3,5%), κάτοχοι πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ (1,2%), 
ενώ υπάρχει και καταρτιζόμενος με διδακτορικό δίπλωμα (0,6%). Ένας ακόμη λόγος, 
αφορά στις διαφορετικές ειδικότητες που προτάσσονται και λειτουργούν κάθε χρονιά. 

Η εξ αποστάσεως επικοινωνία των καταρτιζόμενων με τους εκπαιδευτές τους γινόταν 
μέχρι τώρα κυρίως με χρήση email (65,4%) και ομάδων στο Facebook/Messenger 
(45,3%). Όσον αφορά στην πιστοποίηση στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών) το 72,4% δεν κατέχει πιστοποίηση τύπου ECDL. Σε ποσοστό 54,1% 
δεν γνωρίζουν για την ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ αντίθετα για τη σύγχρονη εκπαί-
δευση γνωρίζει το 57,1%. Το 62,4%, όμως δεν γνωρίζει τη μεταξύ τους διαφορά. Από 
τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι καταρτιζόμενοι δεν γνωρίζουν τι είναι η σύγχρονη εκπαί-
δευση (ως ορισμός ή έννοια), καθώς το 62,4% δεν καταλαβαίνει κάποια διαφορά με-
ταξύ τους. Γνωρίζουν τις πλατφόρμες τύπου eclass σε ποσοστό 65,9%, καθώς το ΔΙΕΚ 
Πάτρας χρησιμοποιεί πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης τύπου eclass, την προωθεί 
και τη στηρίζει τόσο στους εκπαιδευτές, όσο και στους εκπαιδευόμενους. Σε ποσοστό 
91,8% θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ebook για κάθε μάθημα και να λειτουργεί 
ως οδηγός. Μόλις ανέβει το σχετικό υλικό στην πλατφόρμα eclass, θα έχουν άμεση 
συνεργασία με τους εκπαιδευτές τους (63%). Οι καταρτιζόμενοι δεν έχουν υπολογιστή 
(10,6%), smartphone έχει μόνο το 10,6%, ενώ το 4,7% των συμμετεχόντων δεν έχει 
σύνδεση Internet.  

Στην ερώτηση, «Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι το μάθημα θα είναι ολοκληρωμένο;» το 
50% («καθόλου» και «λίγο») δεν συμφωνεί οι εργασίες να γίνονται στο σπίτι και να 
αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Αντίθετα, εστιάζεται στο «αρκετά», όσον αφορά 
στις «ασκήσεις πολλαπλών επιλογών», στη χρήση ebook, στη χρήση ηλεκτρονικών 
σημειώσεων. Θεωρεί καλύτερη τη χρήση πολυμεσικού υλικού (βίντεο, παρουσιάσεις 
κ.λπ.) σε ποσοστό 42,8% (πολύ και πάρα πολύ) για να είναι ένα μάθημα ολοκληρω-
μένο. Τέλος, ενδιαφέρονται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό 70,7%. 

Τέλος, στη σύγκριση που έγινε με χρήση του SPSS μεταξύ των καταρτιζομένων, υ-
πήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά στο φύλο, καθώς οι άνδρες 
γνωρίζουν λιγότερο τη σύγχρονη εκπαίδευση σε σχέση με τις γυναίκες. Για τα υπό-
λοιπα δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Σε ότι αφορά την εργα-
σιακή σχέση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Στο μορφωτικό επί-
πεδο όμως, προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όσον αφορά στην 
ασύγχρονη εκπαίδευση, αυτοί που έχουν μεταπτυχιακό, ή διδακτορικό τη γνωρίζουν 
περισσότερο από τους υπόλοιπους. Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις 
υπάρχουν στις διαφορές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς αυτοί 
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που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τις γνωρίζουν περισσότερο από τους υπόλοι-
πους. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσαν να είναι οι απόψεις και οι στάσεις 
των καταρτιζόμενων αφού θα έχει μεσολαβήσει ένα κρίσιμο χρονικά διάστημα εξοι-
κείωσης με τις πλατφόρμες σύγχρονης εκπαίδευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει 
αξιολόγηση σχετικά με την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και τη χρήση τους όσον 
αφορά στη διευκόλυνση της  εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης και επιχειρεί να καταγράψει ζητήματα 
οργάνωσης της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ), που αφορούν στα αρχικά στάδιά 
της, κατόπιν αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω Covid-19. Ερευνή-
θηκαν τα ποσοστά εγγραφής των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
(ΠΣΔ) και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτουν τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι 
εκπαιδευτικοί. Επιπλέον, αποτυπώνεται το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών 
στις πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης ΕξΑΕ και κατά πόσο η δημιουργία και 
σύνδεση αποτέλεσε παράγοντα δυσκολιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένη συμ-
μετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών, αν και κατά δήλωση των εκπαι-
δευτικών, εντονότερο ζήτημα αποτέλεσαν δυσκολίες στην ανταπόκριση των συστημά-
των που υποστηρίζουν τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αναφορικά με τον τεχνολογικό εξο-
πλισμό, παρατηρείται ότι είναι επαρκής στους εκπαιδευτικούς, ενώ αντίθετα, στις οι-
κογένειες των μαθητών/τριών διαπιστώνεται σοβαρό έλλειμμα. Επιπλέον, η ύπαρξη μη 
συμμετεχόντων παιδιών, αντιτίθεται στο δικαίωμα ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, 
γεγονός το οποίο προτείνεται να ληφθεί υπόψη στην οργάνωση της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής. 

Λέξεις-Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τεχνολογικός εξοπλισμός, ψηφιακά πε-
ριβάλλοντα, SARS-CoV-2. 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα της πανδημίας, λόγω του ιού SARS-CoV-2, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, καλούνται πολίτες, φορείς, οργανισμοί και κράτη να αλλάξουν τις συνή-
θεις καθημερινές τους λειτουργίες και να προσαρμοστούν στα δεδομένα σύμφωνα με 
τα οποία προέχει η διασφάλιση της υγείας των πολιτών και η μείωση ή εξάλειψη της 
διασποράς της επιδημίας.  

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί οποιασδήποτε βαθμίδας ήταν αναγκαίο να προσαρμο-
στούν σ’ αυτές τις συνθήκες και να διαφυλάξουν με το κλείσιμό τους την υγεία των 
μαθητών/φοιτητών, των γονέων-κηδεμόνων τους και του ευρύτερου κοινωνικού συνό-
λου. Ως εκ τούτου, με το ΦΕΚ B 728 – 08.03.2020, αποφασίστηκε η αναστολή όλων 
των σχολικών μονάδων. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η μετάβαση σε νέες 
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μορφές διδασκαλίας για τα ελληνικά δεδομένα, που είναι η ΕξΑΕ (ΥΠΑΙΘ, 2020, Αρ. 
Πρωτ. 39676/Δ2). 

Η ΕξΑΕ υιοθετήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ σήμερα αποτελεί συνηθι-
σμένη μέθοδο διδασκαλίας. Τα οφέλη της εικονικής σχολικής εκπαίδευσης εδράζονται 
στην ικανότητα επέκτασής/πρόσβασης σε αυτήν, στην παροχή δυνατοτήτων υψηλής 
ποιότητας μάθησης, στην δυνατότητα εκπαιδευτικών επιλογών και στην αύξηση της 
διοικητικής αποτελεσματικότητας (Barbour, & Reeves, 2009). Ως μορφή έχει διακριτά 
χαρακτηριστικά, καθώς οι εκπαιδευόμενοι είναι ανεξάρτητοι από τη φυσική παρουσία 
του εκπαιδευτικού χωρίς να σημαίνει αυτό, πως η μάθηση είναι αυτόνομη. Βέβαια, ο 
εκπαιδευόμενος εργάζεται με σχετική αυτονομία, με ευέλικτο και μαθητοκεντρικό 
τρόπο (Onwe, 2013). Οι αλληλεπιδράσεις υλικού, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 
διεγείρουν το ενδιαφέρον μέσα από εναλλακτικές προσεγγίσεις, ατομική πρωτοβουλία 
και δημιουργία νέων συνθηκών μάθησης, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή υ-
λοποιείται μέσω συστημάτων διαχείρισης μάθησης, μέσα από συγκεκριμένες εφαρμο-
γές (Λίβα & Βογιατζάκη, 2019).  

Σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Νορβηγία κ. ά η ΕξΑΕ εφαρμόζεται παράλ-
ληλα με την παραδοσιακή εκπαίδευση (Jha et al., 2017), ενώ διαπιστώνεται αυξημένο 
ενδιαφέρον για την καθιέρωση του θεσμού, σε παγκόσμιο επίπεδο Ειδικότερα, στην 
Ελλάδα δεν εφαρμόζεται η ΕξΑΕ ως αυτόνομη (Μίμινου & Σπανακά, 2013). Ωστόσο, 
παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από 
τους εκπαιδευτικούς επικουρικά στη διδασκαλία. Ορισμένες από αυτές είναι τα δια-
δραστικά σχολικά βιβλία, το αποθετήριο «Φωτόδεντρο», η ηλεκρονική τάξη e class, η 
ψηφιακή πλατφόρμα e-me κ.ά. 

Μέθοδος και προβληματική της μελέτης 

Η μελέτη διερεύνησε τις τεχνικές δυνατότητες υποστήριξης της ασύγχρονης και σύγ-
χρονης διδασκαλίας εκπαιδευτικών και γονέων Δημοτικού Σχολείου αστικής περιοχής, 
αλλά και τα ζητήματα που προέκυψαν σε πρώτο επίπεδο από την προσπάθεια εφαρμο-
γής των μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης ΕξΑΕ. Εργαλείο της υπήρξε σύντομο και 
δομημένο ερωτηματολόγιο. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών αυτό υλοποιήθηκε ως 
δελτίο καταγραφής των ζητημάτων διερεύνησης, ενώ για τους γονείς/κηδεμόνες υλο-
ποιήθηκε μέσω Google forms. Συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονά-
δας, 27 συνολικά. Εκ μέρους των γονέων συλλέχθηκαν αρκούντως συμπληρωμένα 177 
ερωτηματολόγια/δηλώσεις. Ως προς τα χαρακτηριστικά της, η σχολική μονάδα είναι 
12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο αστικής περιοχής στο οποίο φοιτούν 263 μαθητές/τριες, 
προερχόμενοι από 204 οικογένειες Ελλήνων και μεταναστών. Η ανάλυση των δεδομέ-
νων της μελέτης υλοποιήθηκε με τη χρήση υπολογιστικού φύλλου Excel, ενώ παρου-
σιάζονται ποσοτικά και σχολιάζονται τα στοιχεία των δηλώσεων των υποκειμένων της 
έρευνας τα οποία προέκυψαν.  
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Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Βασικά στοιχεία καταγραφής εκπαιδευτικών 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (92,6%) διαθέτουν σύνδεση διαδικτύου στο σπίτι τους 
και υπολογιστή, ως βασικό εργαλείο υποστήριξης στο εξωσχολικό εκπαιδευτικό τους 
έργο (Πίνακας 1), ενώ ελάχιστοι (7,45%) δεν διαθέτουν.  

Πίνακας 1: Εκπαιδευτικοί που έχουν σύνδεση Internet και Η/Υ 

 

Αναφορικά με τις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών e class και e-me (Πίνακας 2) και 
σύμφωνα με υπόδειξη του ΥΠΑΙΘ, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών προέβηκε σε 
ασύγχρονη μορφή εκπαίδευσης, αρχικά μέσω της ψηφιακής τάξης e-me (88,89%), ενώ 
οι υπόλοιποι (11,11%) με e class. 

Πίνακας 2: Σύσταση και χρήση ηλεκτρονικών τάξεων από τους εκπαιδευτικούς 

 

Αναφορικά με το βαθμό δυσκολίας υλοποίησης e class και e-me ασύγχρονης διδασκα-
λίας, όλοι οι εκπαιδευτικοί (100%) ανέφεραν ότι στο τεχνικό κομμάτι είναι πολύ εύ-
κολη η διαδικασία δημιουργίας, ως διεργασία, και η χρήση της/τους αρκετά απλή. Στο 
ζήτημα, όμως, της σύνδεσης, ανάρτησης και επεξεργασίας υλικού (Πίνακας 3) υπήρ-
ξαν αρκετά προβλήματα και ζητήματα, καθώς ήταν μη ανταποκρίσιμη ή εξαιρετικά 
χρονοβόρα, αναφορικά με την πραγμάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανταλ-
λαγής υλικού με τους μαθητές/τριες. 

Πίνακας 3: Δημιουργία & λειτουργία ηλεκτρονικών τάξεων 

 

Προσμετρώντας τη συμμετοχή των παιδιών στις ψηφιακές τάξεις, το μεγαλύτερο πο-
σοστό επί συνόλου σχολικής μονάδας ανήλθε στο 82%, όχι σταθερά, με μια διακύ-
μανση ανά ημέρα της τάξης του 10%. Αυτόματα συνεπάγεται, πως η τακτική 
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ασύγχρονη παρακολούθηση των ψηφιακών τμημάτων κατά μέσο όρο, στην πραγματι-
κότητα, έφτασε στο 72% του μαθητικού δυναμικού. Αυτό, επίσης, αποτελεί ένα ζή-
τημα, καθώς από τις απαντήσεις των γονέων και τη διασταύρωση στοιχείων των μαθη-
τικών λογαριασμών στο ΠΣΔ, 18,25% των παιδιών δεν απέκτησαν λογαριασμό ΠΣΔ. 
Συνεπώς, δεν έχουν δυνατότητα ασύγχρονης συμμετοχής στις ψηφιακές τάξεις. 

Μετά την οδηγία του ΥΠΑΙΘ (Αρ. Πρωτ.: 40209/Δ1, 24-03-2020) για τη χρήση της 
πλατφόρμας Cisco Webex (Πίνακας 4) ως βασική για τη σύγχρονη διδασκαλία, η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών (96,29%) την χρησιμοποίησε. 

Πίνακας 4. Σύσταση ψηφιακών τάξεων μέσω Webex 

 

Ο βαθμός συμμετοχής των παιδιών, κατά τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών στα μαθή-
ματα σύγχρονης διδασκαλίας, ανέρχεται στο 70,34% με μικρή διακύμανση αλλά τάσεις 
αυξητικές. Επιπλέον, οι μισοί, περίπου, εκπαιδευτικοί (51.85%) δηλώνουν απρόσκο-
πτη υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου (Πίνακας 5), το 40,74% δηλώνει ανε-
πάρκεια λόγω ανάγκης χρήσης και από άλλα μέλη-κυρίως παιδιά - στην οικογένεια, 
ενώ 7,41% δηλώνει ότι δεν διαθέτει Η/Υ. 

Πίνακας 5: Επάρκεια εξοπλισμού υποστήριξης ΕξΑΕ διδασκαλίας 

 

Βασικά στοιχεία καταγραφής γονέων 

Σε σύνολο 204 οικογενειών και 263 παιδιών, όλες οι οικογένειες (100%) διαθέτουν 
τηλέφωνα επικοινωνίας (κυρίως smart phones στο σύνολο των γονέων), ώστε να γίνε-
ται επαρκής και άμεση συνεννόηση για ζητήματα ασφάλειας, επικοινωνίας και ΕξΑΕ. 
Σε επίπεδο επικοινωνίας με τη σχολική μονάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Πί-
νακας 6), η πλειονότητα των γονέων (97,55%) διαθέτει και το χρησιμοποιεί. Μόνο οι 
γονείς, οι οποίοι εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (2,45%), δεν διαθέτουν 
e-mail επικοινωνίας, με συνέπεια να μη λαμβάνουν έγγραφη ενημέρωση ή αποστολή 
σημαντικών αρχείων από τη σχολική μονάδα. 
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Πίνακας 6. Ύπαρξη e-mail γονέων και επικοινωνία με το σχολείο 

 
 

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ψηφιακές τάξεις e class και e-me είναι α-
παραίτητη η χρήση κωδικών σύνδεσης χρήστη, οι οποίοι αποκτώνται με την εγγραφή 
των μαθητών/τριών στο ΠΣΔ. Έτσι ο μαθητής αποκτά πρόσβαση στο υλικό ασύγχρο-
νης μορφής διδασκαλίας που αναρτά ο εκπαιδευτικός, κατά το δοκούν. Από την κατα-
μέτρηση των εγγραφών των μαθητών/τριών στο ΠΣΔ (Πίνακας 7) παρατηρείται ότι η 
πλειονότητα των μαθητών/τριών (81,75%) είναι εγγεγραμμένη στο ΠΣΔ και διαθέτει 
τους απαραίτητους κωδικούς για την πρόσβαση και την χρήση του υλικού αναρτήσεων 
των εκπαιδευτικών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το έλλειμμα κωδικών μαθητών/τριών 
(18,25%), οι οποίοι δεν προσπέλασαν το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό που ανάρτησαν 
οι εκπαιδευτικοί των τάξεων. 

Πίνακας 7, Μαθητικοί λογαριασμοί στο ΠΣΔ 

 

Οι μισοί περίπου γονείς (51,47%) δηλώνουν πως έχουν στο σπίτι τους υπολογιστή, 
αρκετοί γονείς (35,29%) δεν έχουν την υποδομή αυτή, ενώ κάποιοι(13,24%)  δεν απα-
ντούν. Ως προς την σύνδεση στο διαδίκτυο (internet), η πλειονότητα γονέων (81,86%) 
δηλώνει πως έχει, ελάχιστοι (4,9%) δεν έχουν, ενώ μερικοί (13,24%) δεν απάντησαν 
στο ερώτημα. Αναφορικά με τα tablets παρατηρείται, πως οι αριθμοί αντιστρέφονται, 
καθώς οι περισσότεροι γονείς δεν διαθέτουν, κάποιοι έχουν, ενώ μερικοί δεν απαντούν 
(Πίνακας 8). 

Πίνακας 8. Σύνδεση internet & ύπαρξη στην οικογένεια Η/Υ και tablet 

 

Αναφορικά με τον αριθμό των Η/Υ και των tablets που έχουν οι γονείς στο σπίτι τους 
(Πίνακας 9) και λειτουργούν, από τις 177 δηλώσεις γονέων επιβεβαιώνεται - σε σχέση 
με την προγενέστερη ερώτηση - ότι υφίσταται σημαντική υστέρηση βασικού εξοπλι-
σμού σε Η/Υ για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Ελάχιστοι γονείς (3,39%) δεν δη-
λώνουν αριθμό Η/Υ, αναφέροντας απλά ότι διαθέτουν Η/Υ. 
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Πίνακας 9. Πλήθος Η/Υ και tablets στην οικογένεια 

 

Αρκετοί γονείς (60,4%) διαθέτουν κάμερα διαδικτύου (Πίνακας 10) και μικρόφωνο/α-
κουστικά/ηχεία (67,79%). Οι υπόλοιποι δεν διαθέτουν. 

Πίνακας 10. Ύπαρξη κάμερας & μικροφώνου/ακουστικών/ηχείων 

 

Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Η ραγδαία μετάβαση στην ΕξΑΕ, ως αυτόνομη μορφή, λόγω ειδικών συνθηκών, επέ-
φερε την ανάγκη να προσεγγιστούν ψηφιακά περιβάλλοντα και να εμπλακούν, όχι μόνο 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, ως άμεσα συνδεδεμένοι στη μαθησιακή διαδικα-
σία, αλλά και οι γονείς/κηδεμόνες, καθώς ήταν εξολοκλήρου υπεύθυνοι για τη διαδι-
κασία εγγραφής των παιδιών τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν την πλήρη υιοθέτηση 
από τους εκπαιδευτικούς των προτεινόμενων πρακτικών του ΥΠΑΙθ σκιαγραφώντας 
ως αρνητικό σημείο τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισαν, αν και ορισμένοι, 
λόγω απασχόλησης του υπολογιστή από λοιπά  μέλη της οικογένειας, δήλωσαν ότι τα 
ηλεκτρονικά μέσα δεν επαρκούν. 

Οι γονείς στην πλειονότητά τους ανταποκρίθηκαν στην εγγραφή των παιδιών τους, ενώ 
οι περισσότεροι διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο (ΕΛΣΤΑΤ, 2019), κινητό τηλέφωνο 
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποτελεσματική επικοινωνία με τη 
σχολική μονάδα και την ενημέρωση τους, σχετικά με την πραγμάτωση των διαδικα-
σιών. Παρατηρείται, ωστόσο, πως περίπου οι μισοί διαθέτουν Η/Υ στο σπίτι. στοιχείο 
σημαντικής υστέρησης σε σχέση με τα ευρήματα της ΕΛΣΤΑΤ (2019), ενώ από αυτούς 
που διαθέτουν, αρκετοί δεν έχουν ολοκληρωμένο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη συμ-
μετοχή στη σύγχρονη ΕξΑΕ και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να ληφ-
θούν υπόψη μεταξύ άλλων παραγόντων (Valentine, 2002). Επιπλέον, ελάχιστοι διαθέ-
τουν πάνω από έναν υπολογιστή ή ένα tablet, ώστε να συμμετέχουν ισότιμα τα αδέλφια 
στη σύγχρονη, όταν τα ωρολόγια προγράμματα συμπίπτουν. Το γεγονός αυτό επιβε-
βαιώνει την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων συσκευών, όταν υπάρχει πάνω από έ-
νας/μία μαθητής/τρια μεταξύ των μελών της οικογένειας. Επιπρόσθετα, υφίσταται και 
ποσοστό που δεν ανταποκρίθηκε σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να 
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μη συμμετέχει ισότιμα στη διδασκαλία, η οποία οφείλει να παρέχει ίσες ευκαιρίες, α-
νεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον (ENOC, 2016). 

Ως συμπληρωματική εφαρμογή στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα, η ΕξΑΕ αποτιμάται με 
θετικό πρόσημο τόσο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο (Βέργου κ.ά., 
2016) όσο και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο δημοτικό σχολείο 
(Μακροδήμος κ.ά., 2017). Για τους λόγους αυτούς και σε σχέση με τις διαπιστώσεις 
της παρούσας μελέτης προτείνεται η υιοθέτηση και υποστήριξη της ΕξΑΕ με υποστή-
ριξη και μέριμνα για τον οικιακό εξοπλισμό των μαθητών/τριών.  

Βιβλιογραφία 

Onwe, Ο. (2013). Policies and Practice of Open and Distance Learning Models in the 
Sub-Saharan African Countries: A Literature Survey. American International 
Journal of Contemporary Research, Vol. 3, No. 8. 

Barbour, M. K. & Reeves, T. C. (2009). The reality of virtual schools: A review of the 
literature. Computers & Education, 52(2), 402-416. 

Jha, J., Ghatak, N. & Mahendiran, S. (2017). Understanding the Profile, Motivations 
and Current Status of Academic Graduates through Open and Distance Schooling 
in India. Journal of Learning for Development, 4(2). 

Valentine, D. (2002). Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online 
Journal of Distance Learning Administration, Volume V, Number III, Fall 2002. 

Βέργου, Μ., Κουτσούμπα, Μ. & Μουζάκης, Χ. (2016). Η συμπληρωματική εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία μέσα από το παράδειγμα μιας έρευνας δρά-
σης στη μουσειακή αγωγή. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και 
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία., 12(2), σελ. 24-39. 

ΕΛΣΤΑΤ. (2019). Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από 
Νοικοκυριά και Άτομα: Έτος 2019. Ανάκτηση 10.05.2020 από: 
https://www.statistics.gr/documents/20181/adbe1a27-e2d2-5529-2f50-
6872239bbff7 

ΕΛΣΤΑΤ. (2019). Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2018, Δελτίο Τύπου. Ανά-
κτηση 10.05.2020 από: https://www.statistics.gr/documents/20181/7243815/ 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC). (2016). Δημόσια Θέση «Ίσες Ευ-
καιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση». Υιοθετήθηκε στην 20η Γενική Συ-
νέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους. Ανάκτηση 10.05.2019 από: 
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2014/12/ENOC-statement-on-Equality-in-
Education-Greek-version.pdf 

150/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 

https://www.statistics.gr/documents/20181/adbe1a27-e2d2-5529-2f50-6872239bbff7
https://www.statistics.gr/documents/20181/adbe1a27-e2d2-5529-2f50-6872239bbff7
https://www.statistics.gr/documents/20181/7243815/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1+%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD+%28+2018+%29.pdf/8fbe7213-0a82-3aac-2380-44377cb0e01a?version=1.0&t=1569833886264&download=true
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2014/12/ENOC-statement-on-Equality-in-Education-Greek-version.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2014/12/ENOC-statement-on-Equality-in-Education-Greek-version.pdf


Λίβα, Α. & Βογιατζάκη, Ε. (2019). Διαχείριση εξ αποστάσεως μάθησης. Περιοδικό 
Νέος Παιδαγωγός, Νοέμβριος 2019, σελ. 433-439. 

Μακροδήμος, Ν., Παπαδάκης, Σ. & Κουτσούμπα, Μ. (2017). Σχολική εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για 
τα Μαθηματικά της Ε' Δημοτικού. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Α-
νοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13(1), 
σσ. 26-37. 

Μίμινου, Α. & Σπανακά, Α. (2013). Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καταγραφή 
και συζήτηση μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης. Proceedings in 7th Interna-
tional Conference in Open & Distance Learning.  Volume 2 - Section A, σελ. 78-
90. Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 

ΥΠΑΙΘ. (2020). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Οδηγίες και σχετική ενημέρωση. 
https://www.minedu/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/21-03-2020. 

ΥΠΑΙΘ. (2020). Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αρ. 
Πρωτ. 39676/Δ2. Αθήνα, 20-03-2020. 

ΥΠΑΙΘ. (2020). Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με 
Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας. Αρ. Πρωτ.: 40209/Δ1. Μαρούσι, 24-03-2020. 

ΥΠΑΙΘ. (2020). Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει την εκπαιδευτική 
κοινότητα με καινοτόμα εργαλεία εξ αποστάσεως. Ανάκτηση 28.4.2020 από 
https://mathainoumestospiti.gov.gr/  

ΥΠΑΙΘ. (2020). Μαθαίνουμε στο σπίτι: Επικαιροποιημένα Αποτελέσματα Εξαποστά-
σεως Εκπαίδευσης. Απολογισμός 4 εβδομάδων. Διαθέσιμο στο: 
https://www.especial.gr/wp-
Minedu_MathainoumeSpiti_Statistics_10April_B.pdf 

Σύνδεσμοι 

https://auth.e-me.edu.gr/ 

http://ebooks.edu.gr/new/ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

https://www.sch.gr/tag/e-class/ 

https://www.cisco.com/webex 

151/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://mathainoumestospiti.gov.gr/
https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2020/04/Minedu_MathainoumeSpiti_Statistics02_Post_10April_B.pdf
https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2020/04/Minedu_MathainoumeSpiti_Statistics02_Post_10April_B.pdf
https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=1ac4cf42cc04b5156353318686ae8ff4
http://ebooks.edu.gr/new/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.sch.gr/tag/e-class/
https://www.cisco.com/c/m/en_id/products/conferencing/webex-meetings/free-offer.html?ccid=cc001228&oid=trlco020634&dtid=pseggl000015&CAMPAIGN=CO-13&CCID=cc001230&DTID=pseggl000015&COUNTRY_SITE=id&creative=ID_SEM_SMB_Webex-Desk-RSA-CiscoWebexTrial-ExistingB_EM_B_DD-GGL_GOA_Small-Emp_Observation_ENG&gclid=EAIaIQobChMI_unM9MKT6QIVRbDtCh1K5QEWEAAYASAAEgINQvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Η χρήση των Εκπαιδευτικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην εκπαίδευση 
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Περίληψη 

Ως Εκπαιδευτικό Πληροφοριακό Σύστημα (Ε.Π.Σ.) μπορεί να οριστεί ένα πληροφο-
ριακό σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, συντήρησης και διάδοσης δε-
δομένων και πληροφοριών για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων, της πολιτικής ανά-
λυσης και διαμόρφωσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και διαχείρισης σε όλα τα επί-
πεδα ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας 
είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των Ε.Π.Σ. ως εργαλεία υποστήρι-
ξης στη λήψη αποφάσεων που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του στόχου γίνεται μελέτη και ανάλυση της υπάρχουσας 
δομής, των λειτουργιών του και της πληροφορίας που διαχειρίζονται ώστε να καταγρα-
φούν οι δυνατότητες που δίνουν για την αποτελεσματικότερη διοίκηση και την λήψη 
αποφάσεων προς βελτίωση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών Ταυτόχρονα, γί-
νεται βιβλιογραφική έρευνα για πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στην εκπαίδευση 
που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και για επιστημονικές αναφορές σχετικές 
με την προσφορά τους, τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί και τη συμβολή τους στην 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα, χρήση, συμβολή 

Εισαγωγή 

Στη διεθνή βιβλιογραφία τα εκπαιδευτικά πληροφορικά συστήματα αναφέρονται ως 
Education Management Information Systems(E.M.I.S.),που μεταφράζεται ως Εκπαι-
δευτικά Πληροφοριακά Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης, ή εν συντομία Εκπαι-
δευτικά Πληροφοριακά Συστήματα (Ε.Π.Σ.).Ως Εκπαιδευτικό Πληροφοριακό Σύ-
στημα μπορεί να οριστεί ένα ΠΣ συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, συντήρησης 
και διάδοσης δεδομένων και πληροφοριών για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων, της 
πολιτικής ανάλυσης και διαμόρφωσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και διαχείρισης 
σε όλα τα επίπεδα ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόκειται για ένα σύστημα ανθρώ-
πων, τεχνολογίας, μοντέλων, μεθόδων, διαδικασιών, κανόνων και κανονισμών που λει-
τουργούν από κοινού για να παρέχουν στην ηγεσία της εκπαίδευσης, στους υπεύθυνους 
για τη λήψη αποφάσεων, τους κατέχοντες θέσεις ευθύνης και στους χρήστες σε όλα τα 
επίπεδα ένα ολοκληρωμένο σύνολο σχετικών, αξιόπιστων, σαφών, έγκυρων και έγκαι-
ρων στοιχείων και πληροφοριών που θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν το έργο 
τους. Η χρήση των ΠΣ στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης αυξήθηκε ρα-
γδαία λόγω της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τους. Στη δεκαετία του 1990 

152/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



άρχισε να δίνεται έμφαση στη χρήση των Ε.Π.Σ., για τη συλλογή εκπαιδευτικών δεδο-
μένων και τη βελτίωση της διοίκησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στα αρχικά στά-
δια της ανάπτυξης, ο βασικός ρόλος των Ε.Π.Σ. ήταν η βελτίωση της αποτελεσματικό-
τητας των γραφειοκρατικών δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και κατ’ αυτό 
τον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν για την αποθήκευση των δεδομένων που αφορούσαν 
τους μαθητές, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, με κύριο μέλημα την εισα-
γωγή δεδομένων και την ταξινόμηση τους, αντί της επεξεργασίας και της ανάλυσηςτων 
δεδομένων. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων που πέρασαν μεγάλο χρονικό διά-
στημα στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων κατανομής προσωπικού, κατανομής πό-
ρων, χρονοδιαγραμμάτων και στη παρακολούθηση των σχολικών δραστηριοτήτων, έ-
χουν πλέον καλύτερες επιλογές λόγω της βελτιωμένης τεχνολογίας. Οι τεχνολογίες 
πληροφοριών διευκολύνουν τις εργασίες και τον συντονισμό τους με ένα διαδραστικό 
δίκτυο επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. (Castells, 1996). Ένα Ε.Π.Σ. μπορεί να πα-
ρέχει στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
τον ενημερωμένο προγραμματισμό, τη χάραξη πολιτικής και την αξιολό-
γηση.(Visscher, 1996). Τα Ε.Π.Σ. μπορούν να βοηθήσουν τον διευθυντή του σχολείου 
να καθορίσει τους στόχους του σχολείου, να διατυπώσει στρατηγικά σχέδια, να διανεί-
μει πόρους και να αξιολογήσει την απόδοση του προσωπικού καθώς και την οργανω-
τική επιτυχία του.(Telem, 1999). 

Το Ε.Π.Σ. αλλάζει τη σχολική διαχείριση στους τομείς της ηγεσίας, της λήψης αποφά-
σεων, του φόρτου εργασίας, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, της επικοινωνίας, 
της ευθύνης και του σχεδιασμού(Gurr, 2000).Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα Ε.Π.Σ. 
και η τάση για προσεκτικό προγραμματισμό μεγάλης εμβέλειας, προέρχονται από την 
πίστη στη σχολική κοινότητα ότι τέτοια συστήματα επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση, 
ενισχύουν το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα και αυξάνουν την στάση ευθύνης ενός σχο-
λείου έναντι της κοινωνίας που εξυπηρετεί.(Bober, 2001).Οι αποτελεσματικές και γρή-
γορες αποφάσεις θα μπορούσαν να γίνουν δυνατές όταν οι διευθυντές σχολείων λαμ-
βάνουν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες από το Ε.Π.Σ..(Christopher, 
2003).Ένα Ε.Π.Σ. θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένα, αξιόπιστα, 
σαφή και έγκαιρα δεδομένα στην ηγεσία της εκπαίδευσης, στους υπεύθυνους για τη 
λήψη αποφάσεων και χάραξης πολιτικής και στους διαχειριστές, προκειμένου να δρουν 
αποτελεσματικά στους τομείς ευθύνης τους για την επίτευξη των καθορισμένων στό-
χων.(Bhatti&Adnan, 2010). Το Ε.Π.Σ. συλλέγει δεδομένα από τα σχολεία, τα οποία 
καθιστά ευρέως διαθέσιμα σε όσους τα χρειάζονται, το ίδιο έτος που συλλέχθηκαν τα 
δεδομένα, συχνά μέσω ετήσιας έκθεσης της σχολικής απογραφής και αυτό αποτελεί 
έναν σημαντικό στόχο για κάθε Υπουργείο Παιδείας. (Bernbaum & Moses, 2011). 

Οι Λειτουργίες των Εκπαιδευτικών ΠΣ 

Το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός εκπαιδευτι-
κού ΠΣ, που αφορά την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για την προώ-
θηση και τη χρήση των πληροφοριών, για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων, την παρακολούθηση και την 
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αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην εποχή 
της πληροφορίας, η επιτυχία έγκειται στη χρήση των σωστών πληροφοριών για την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό. Η απουσία χρήσης ή η μη έγκαιρη χρήση των πλη-
ροφοριών για την παρακολούθηση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων οδηγεί στην 
παρακμή ή την καθυστερημένη, αργή ανάπτυξη με πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Το 
Ε.Π.Σ. είναι υπεύθυνο για την παροχή ουσιαστικής βοήθειας στις προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται για την αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού συστήματος και για 
την προσεκτική παρακολούθηση της δίκαιης κατανομής των πόρων. Ένα Ε.Π.Σ. οφεί-
λει να συμμετέχει ενεργά στην παροχή κορυφαίας διαχείρισης πληροφοριών σε δρα-
στηριότητες, όπως στην ανάπτυξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην από-
δοση, στην αξιολόγηση και στη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης των μαθητών, στην 
εσωτερική αποδοτικότητα όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, στη κατανομή των πό-
ρων και στη διανομή υποστηρικτικού και διδακτικού υλικού στα σχολεία. 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι οι στατιστικές αναλύσεις αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα ενός Ε.Π.Σ.. Ως εκ τούτου, η συλλογή, η επεξεργασία, η ανάλυση των δεδομέ-
νων, καθώς και η υποβολή στατιστικών μελετών πρέπει να είναι στις προδιαγεγραμμέ-
νες δυνατότητες ενός Ε.Π.Σ., από το επίπεδο της σχολικής μονάδας, στο επίπεδο των 
Διευθύνσεων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και τέλος στην Διεύθυνση Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας .με παραδοτέα τελικά 
προϊόντα από κάθε τμήμα, με δημοσίευσή τους και χρήση αυτών από κάθε ενδιαφερό-
μενο, με σκοπό τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων, την παροχή ουσιαστικής υπο-
στήριξης στις προσπάθειες. για την αξιολόγηση των επιδόσεων του εκπαιδευτικού συ-
στήματος και την παρακολούθηση της κατανομής των πόρων, της ανάπτυξης και της 
επανεξέτασης της εσωτερικής αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Στο επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας, το Ε.Π.Σ. ασκεί εποπτικό και συντονιστικό 
ρόλο, συνδέει τους ενδιαφερόμενους, φροντίζει για την ασφάλεια του συστήματος και 
του Δικτύου, δίνει ρόλους και δικαιώματα χρήσης, καθορίζει τα δεδομένα που εισάγο-
νται στο σύστημα από τις σχολικές μονάδες, καθώς και τις μεθόδους επεξεργασίας, 
προδιαγράφει το περιβάλλον εργασίας, τη μορφή των εκτυπώσεων και των αναφορών, 
το είδος και τη μορφή των πληροφοριών σε κάθε επίπεδο χρήστη. Ασκεί συνολική 
διαχείριση, σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του Ε.Π.Σ. και υποστηρίζει τα συστήματα 
λήψης αποφάσεων. Φροντίζει για την ανάλυση, ερμηνεία, χρήση των εκπαιδευτικών 
πληροφοριών και για τη δημοσίευση, διανομή και διάδοση των αποτελεσμάτων, σε 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα, στους χρήστες εκπαιδευτικών πληροφοριών, στους 
γονείς των μαθητών και στους ίδιους τους μαθητές, σε ερευνητές, σε άλλα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παρακολουθεί, αξιολογεί τις δραστηριότη-
τες του Ε.Π.Σ., φροντίζει για την ικανοποίηση των χρηστών, παροτρύνει για την υπο-
βολή προτάσεων βελτίωσης, εκπαιδεύει τους χρήστες σε όλα τα επίπεδα, φροντίζει για 
την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση τους, καθώς και για την ενημερωμένη τεκμηρίωση. 
Στα Ε.Π.Σ. η σχολική μονάδα αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή των εκπαιδευτικών δε-
δομένων, και ως εκ τούτου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την αρχική σχε-
δίαση ή/και τη βελτίωση του συστήματος, τη διαχείριση των αρχείων και τη 
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συνειδητοποίηση της δυνατότητας χρήσης των πληροφοριών για σκοπούς σχεδιασμού 
και λήψης αποφάσεων. 

Το Ε.Π.Σ. σε επίπεδο σχολικής μονάδας οφείλει να παρέχει τα κατάλληλα στατιστικά 
εργαλεία και τις κατάλληλες φόρμες εκθέσεων, με τη χρήση των οποίων ο Διευθυντής 
της σχολικής μονάδας μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του 
σχολείου, τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, την καλυτέρευση της σχολικής 
ζωής των εκπαιδευτικών και των μαθητών, την μεγαλύτερη ικανοποίηση των γονέων 
και κηδεμόνων των μαθητών. Με την ετήσια δημοσίευση, στην σχολική ιστοσελίδα 
των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν τη σχολική μονάδα, τόσο η τοπική κοινωνία, 
όσο και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει σαφή εικόνα του γίγνεσθαι και της δια-
χρονικής πορείας του κάθε σχολείου. Παρόμοια, αλλά συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
οφείλουν να δημοσιεύονται σε επίπεδο Διευθύνσεων, Περιφερειακών Διευθύνσεων και 
Υπουργείου Παιδείας. 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των παραγωγών 
και των χρηστών των πληροφοριών, καθώς και τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των 
φορέων λήψης αποφάσεων και των σχολείων.  

1. Το κέντρο EMIS ανήκει στο υπουργείο Παιδείας (ο κύριος κύκλος) παρέχοντας υ-
πηρεσίες πληροφόρησης σε όλους τους χρήστες γύρω του.

2. οι οδηγίες, η ζήτηση για πληροφορίες και άλλες διοικητικές πληροφορίες στέλνονται
προς τα σχολεία από το διοικητικό κανάλι.

3. Οι εκθέσεις, η ζήτηση για υποστήριξη και άλλες απαραίτητες πληροφορίες ρέουν
από το σχολείο μέσω του ίδιου καναλιού μέχρι το κορυφαίο σώμα λήψης αποφάσεων.

4. Τα επάνω βέλη δείχνουν τις πληροφορίες που προέρχονται από ανώτερο σώμα, υ-
ψηλότερες από το υπουργείο Παιδείας (ίσως συμβούλιο υπουργών ή ανώτερο) και τις
απαντήσεις που τους στάλθηκαν.

5. τα τρία έντονα ορθογώνια στο κάτω άκρο του αριθμού δείχνουν σημαντικές πηγές
πληροφοριών που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.

6. Σε κάθε σημείο του διοικητικού διαύλου: περιφέρεια, επαρχία και περιοχές και σχο-
λεία, όχι μόνο λαμβάνουν και διαβιβάζουν πληροφορίες ανάλογα, αλλά και επεξεργά-
ζονται και χρησιμοποιούν πληροφορίες σε κάθε στάδιο. Αυτό είναι το κλειδί για την
αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκτίμησης για την πληροφόρηση και ως εκ τού-
του την παροχή ποιοτικών πληροφοριών.

7. Σε όλες τις κατευθύνσεις υπάρχουν βέλη που δείχνουν προς τα μέσα και προς τα
έξω τόσο στους εσωτερικούς κύκλους όσο και στους εξωτερικούς κύκλους. Αυτά ση-
μαίνουν ανταλλαγή πληροφοριών και πληροφορίες ανάδρασης σε όλα τα επίπεδα των
διοικητικών διαύλων και πέραν αυτών. Ως εκ τούτου, οι χρήστες σε διαφορετικά
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στάδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και οι πληροφορίες ανάδρασης 
πρέπει να συλλέγονται, να επεξεργάζονται και να ενσωματώνονται για μελλοντική 
βελτίωση 

 

 

Εικόνα: Ροή πληροφοριών σε Ε.Π.Σ. 

Πηγή: (SABER, 2014) 

Η ανάληψη της πρωτοβουλίας από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας 
(WorldBankGroup) για τη σχεδίαση του προγράμματος Systems Approachto Better 
Education Results (SABER), βασίζεται στη παρατήρηση ότι, ενώ η βελτίωση της ποι-
ότητας της εκπαίδευσης απαιτεί πληροφορίες που να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή, 
η εκπαιδευτική πολιτική, οι πολιτικοί και άλλοι ασχολούμενοι φορείς, έχουν πολύ λίγες 
και μη λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τα θέματα της εκπαίδευσης. 

Το SABERέχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να εξετάζουν συστηματικά 
και να ενισχύουν την απόδοση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Συμπληρώνει τα 
υπάρχοντα κενά στη διαθεσιμότητα δεδομένων πολιτικής, πληροφοριών και γνώσης 
σχετικά με τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την εκπαιδευτική ποιότητα και 
σχετικά με τις μεταβλητές που μπορούν να μετατραπούν για τη βελτίωση αυτής της 
ποιότητας. Χρησιμοποιεί νέα διαγνωστικά εργαλεία και δεδομένα πολιτικής για να δώ-
σει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να αξιολογούν τις πολιτικές μέσω ενός πρίσματος 
παγκοσμίων προτύπων βάσει τεκμηρίων, βοηθώντας να καθοριστούν ποιες αλλαγές 
και πολιτικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της μάθησης. Παρέχει 
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πρότυπα ορθής πρακτικής βάσει των οποίων οι χώρες μπορούν να αξιολογούνται, χρη-
σιμοποιώντας εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης. Κατά γενική παραδοχή, όταν τα εκ-
παιδευτικά δεδομένα συλλέγονται, διαχειρίζονται και αξιοποιούνται αποτελεσματικά, 
εμφανίζονται ευκαιρίες που καθιστούν το όλο εκπαιδευτικό σύστημα ισχυρότερο και 
έτσι το εργαλείο SABER–EMIS, που αφορά τα εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστή-
ματα, αποκτά βαρύνουσα σημασία για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. 

Με την εφαρμογή του SABER σε περισσότερες από 110 χώρες και μετά την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, αποκαλύφθηκαν κενά στη διαθεσιμότητα πληρο-
φοριών και δεδομένων και διαφάνηκε ότι η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων 
για την εκπαίδευση αποτελεί σημαντική και αποφασιστική προτεραιότητα για τους φο-
ρείς χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής, συνοψίζοντας σε μία φράση ότι "χωρίς δε-
δομένα, ο οποιοσδήποτε είναι απλώς ένα άλλο άτομο, που έχει κάποια προσωπική 
γνώμη". Το SABER–EMISστοχεύει να βοηθήσει τις χώρες και τα Υπουργεία Παιδείας, 
να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων, 
τη διαχείριση δεδομένων και τη χρήση των δεδομένων στη λήψη αποφάσεων, βελτιώ-
νοντας έτσι τα διάφορα στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ένα πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση της εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για την 
παραγωγή και την παρακολούθηση των στατιστικών της εκπαίδευσης. Έχει μια πολύ-
πλευρη δομή, η οποία περιλαμβάνει τις τεχνολογικές και θεσμικές ρυθμίσεις για τη 
συλλογή, επεξεργασία και τη διάδοση των δεδομένων. Είναι ζωτικής σημασίας για την 
παρακολούθηση των αλλαγών, την εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και την 
έγκαιρη αναφορά βασικών πληροφοριών για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη διευ-
κόλυνση της χρήσης των πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων από τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Ένα πετυχημένο Ε.Π.Σ. συμβάλλει αξιόπιστα στον προγραμματισμό και τον 
πολιτικό διάλογο, εξαλείφει την εσφαλμένη αντίληψη, που συχνά κατέχουν οι ενδια-
φερόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης, ότι ένα Ε.Π.Σ. είναι απλά μια βάση δεδομένων, 
και καθιστά απόλυτα κατανοητό ότι τα άτομα αποτελούν σημαντική συνιστώσα του 
Ε.Π.Σ., καθώς δεν καθοδηγούν μόνο τη συλλογή, τη συντήρηση και τη διάδοση των 
δεδομένων, αλλά οδηγούν επίσης τη μετατροπή των δεδομένων σε στατιστικές που 
χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων. 

Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικών Συστημάτων 

Το SABER-EMIS προσφέρει εργαλεία αξιολόγησης των Ε.Π.Σ., με στόχο την ενημέ-
ρωση του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές που σχετίζονται με τις στατιστικές και τους 
δείκτες της εκπαίδευσης, καθώς και για να βοηθήσει τις χώρες να παρακολουθούν τη 
συνολική πρόοδο που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές εισροές, τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα.  

Διαχειρίζεται ένα σύνολο εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων ερωτηματολογίων και 
συλλέγει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα, προκειμένου να αξιολογήσει την 
αξιοπιστία του Ε.Π.Σ.. Ταξινομεί και αναλύει τα υφιστάμενα Ε.Π.Σ...Εκπονεί εκθέσεις 
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χωρών και άλλα προϊόντα γνώσης με στόχο τη γενικότερη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος μιας χώρας.Προσδιορίζει τέσσερις βασικούς τομείς, που πρέπει να αξιο-
λογούνται: 

1. Αξιολόγηση των επιδιωκόμενων πολιτικών σε σχέση με τις υποδομές και το ανθρώ-
πινο δυναμικό, που μπορεί να χειριστεί τη συλλογή δεδομένων, τη διαχείριση και την 
πρόσβαση. 

2. Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι διαδικασίες και οι δομές υποστηρίζουν τα 
στοιχεία ενός ολοκληρωμένου Ε.Π.Σ.. 

3. Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Ε.Π.Σ. συλλέγει με ακρίβεια, αποθηκεύει με 
ασφάλεια και παράγει υψηλής ποιότητας έγκαιρη πληροφόρηση. 

4. Αξιοποίηση της λήψης αποφάσεων, δηλαδή αξιολόγηση της πραγματικότητας της 
εφαρμογής και της αξιοποίησης των πληροφοριών του Ε.Π.Σ. στη λήψη αποφάσεων. 

Για κάθε Ε.Π.Σ. που εξετάζεται, αξιολογείται η πρόοδος σε αυτές τις περιοχές, χρησι-
μοποιώντας κλίμακες τεσσάρων επιπέδων (latent, emerging, established, and 
advanced) και προσαρμοσμένα εργαλεία ανάλυσης, συγκεκριμένα το διεθνώς αναγνω-
ρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας ISO 9000 , την αξιολόγηση ποιότητας 
δεδομένων Ed-DQAF και τη λίστα ελέγχου UFE (Michael Quinn Patton, 2002).Τα ευ-
ρήματα των αξιολογήσεων αναλύονται, χρησιμοποιώντας αναλύσεις PESTLEκαι 
SWOT, για τη μελέτη των δυνατών και των αδύνατων σημείων ενός Ε.Π.Σ.. Ένα 
Ε.Π.Σ. απαρτίζεται από πολυπληθή στοιχεία, όπου κάθε στοιχείο συμβάλλει στην ορθή 
λειτουργία του συστήματος. Μπορεί να υπάρχει σωστή συλλογή δεδομένων, αλλά 
κακή επεξεργασία τους, ή μπορεί να υπάρχει ένα καλό σύστημα επεξεργασίας δεδομέ-
νων, αλλά κακή ανάλυση. Ακόμη χειρότερα, μπορεί να υπάρχει καλή διαχείριση των 
δεδομένων, της επεξεργασίας και της ανάλυσης, αλλά το αποτέλεσμα δεν διατίθεται 
ποτέ σε χρήση και δεν γίνεται σωστή χρήση των πληροφοριών ανάδρασης. Κανένα από 
αυτά δεν οδηγεί σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Μόνο όταν το σύνολο του Ε.Π.Σ. λει-
τουργεί σωστά μαζί, θα υπάρχει το επιδιωκόμενο, που θα οδηγεί στα σωστά αποτέλε-
σμα. Η επιτυχία προϋποθέτει συνεργασίες, κατανοώντας ότι πρόκειται για ένα σύστημα 
συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, δημοσίευσης και διάδοσης δεδομένων, καθώς και 
για την ενσωμάτωση της ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών πληροφοριών, της έ-
ρευνας, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. Το Ε.Π.Σ. είναι ένα συντονισμένο 
σύστημα, μέσα στο οποίο ανθρώπινοι και υλικοί πόροι συνεργάζονται αρμονικά για να 
επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως αυτό αναφέρεται στους σκοπούς και τους 
στόχους ύπαρξης του συστήματος. Η επίτευξη εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από 
την ποιότητα των στατιστικών και την ενημέρωση επί αυτών, όλων όσων επηρεάζουν, 
διαμορφώνουν και χαράζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές μιας χώρας. Χωρίς την ύ-
παρξη εκπαιδευτικών δεδομένων και τη δημοσιοποίηση αυτών, δεν θα ήταν γνωστό ότι 
περισσότερα από 10 εκατομμύρια παιδιά είναι εκτός σχολείου στη Νιγηρία ή ότι σε 
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παγκόσμιο επίπεδο, 250 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας δεν μπορούν να μάθουν 
τα βασικά της ανάγνωσης. 

Η σημασία των Ε.Π.Σ. στην Εκπαίδευση 

Μια σημαντική λειτουργία του Ε.Π.Σ., εκτός από τη συλλογή, αποθήκευση και επεξερ-
γασία πληροφοριών, είναι η διευκόλυνση της λεπτομερούς ανάλυσης και σύνθεσης των 
δεδομένων προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πιο σχετικές πληροφορίες που θα βοηθή-
σουν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων πολιτικής. Το Ε.Π.Σ. α-
ναγνωρίζεται σταδιακά ως απαραίτητο εργαλείο και υποστήριξη για τη διαμόρφωση 
πολιτικών, διαχείρισης και αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα. (Carrizo, etal., 
2003).Ο κύριος σκοπός του Ε.Π.Σ. είναι να ενσωματώσει τις πληροφορίες που σχετί-
ζονται με τη διαχείριση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και να θέσει στη διάθεση 
των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και των άλλων μερών, τη βοήθεια για 
να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. (Connal&Sauvageot, 2005).Οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
σε πολλές χώρες έχουν μετασχηματίσει την εστίασή τους στην πρόσβαση, την επέ-
κταση, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ποιότητας, της ανάπτυξης, της αποτελεσμα-
τικότητας, της ισότητας και των επιδόσεων. Οι αλλαγές χρειάζονται στενή παρακολού-
θηση και αξιολόγηση και ένα μηχανισμό ανάδρασης,που να είναι ενεργός σε πραγμα-
τικό χρόνο. Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαχείρισης παρέχουν υπηρεσίες σε πολλα-
πλές πηγές και σε πολλαπλά επίπεδα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η συλλογή, η οργά-
νωση, η ενοποίηση και η ανάλυση αυτών των δεδομένων δίνουν μια εικόνα στα διευ-
θυντικά στελέχη της εκπαίδευσης για να λάβουν ακριβείς αποφάσεις. (Cassidy, 
2006).Το εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί έναν αποτελεσματικό μηχανισμό χάραξης πο-
λιτικής και ένα σύστημα παρακολούθησης μέσω δεδομένων και πληροφοριών. Τα πε-
ρισσότερα από τα τρέχοντα Ε.Π.Σ. περιορίζονται συνήθως σε συγκεντρωτικές βάσεις 
δεδομένων. Συλλέγουν βασικά στοιχεία και δεδομένα σχολικού επιπέδου. Ο στόχος 
ενός EΠΣ δεν είναι μόνο η συλλογή, η αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανάλυση, η δια-
χείριση και η διάδοση πληροφοριών, αλλά και η παροχή βοήθειας στην εκπόνηση εκ-
παιδευτικών πολιτικών με την παροχή αξιόπιστων, σχετικών, έγκαιρων και προσιτών 
πληροφοριών.(Thukral&Goel, 2014). 

 Οι πληροφορίες υποστηρίζουν τον στρατηγικό προγραμματισμό της εκπαίδευσης, ενώ 
ενεργούν ως διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση της υφιστάμενης ικανότητας 
και των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού συστήματος που συμβάλλουν στον καθο-
ρισμό προτεραιοτήτων για μελλοντική ανάπτυξη και τον εντοπισμό των τομέων με τη 
μεγαλύτερη ανάγκη για τη κατανομή των πόρων, Χρησιμεύει επίσης ως μηχανισμός 
παρακολούθησης και αξιολόγησης που επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
να εκτιμούν εάν το εκπαιδευτικό στρατηγικό σχέδιο πληροί τους δηλωμένους στόχους 
του. Παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού των προβληματικών τομέων, μείωσης του λει-
τουργικού κόστους και της αντιμετώπισης των όποιων προκλήσεων. Ένα αποτελεσμα-
τικό Ε.Π.Σ. είναι ικανό να αυξήσει την εκπαιδευτική ευαισθητοποίηση, παρακινώντας 
τους εργαζόμενους να αναζητήσουν και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις, αυξάνοντας 
την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. Εντοπίζονται τρεις μεγάλες προκλήσεις στην 
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υλοποίηση του έργου ενός Ε.Π.Σ.. Η μελέτη επικεντρώνεται στην αποσαφήνιση των 
προβλημάτων εφαρμογής των συστημάτων, που απαιτούν αμοιβαία προσαρμογή της 
τεχνολογίας και της οργάνωσης με την πάροδο του χρόνου. Αφορά τρία μοντέλα, ένα 
μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας, ένα μοντέλο οργανωτικής αλλαγής και ένα μοντέλο 
που θεωρεί την εφαρμογή ως οργανωτική επίλυση προβλημάτων. Τα αποτελέσματα 
της μελέτης δείχνουν ότι τα εμπόδια που σχετίζονται με την υποδομή υλοποίησης θα 
μπορούσαν να κυριαρχούνται από άλλα εμπόδια που ενδέχεται να υπάρχουν. Τα ευρή-
ματα δείχνουν επίσης ότι τα πιο συχνά αναφερόμενα εμπόδια στη χρήση ενδέχεται να 
μην είναι τα πιο κρίσιμα εμπόδια και ότι η ολιστική κατανόηση του έργου / τεχνολογίας 
είναι σημαντική για την επιτυχή εφαρμογή του. Υποδεικνύεται ότι απαιτείται μια απο-
τελεσματική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων για να μπορέσει ο οργανισμός να κά-
νει σημαντικές προσαρμογές, τόσο στην οργάνωση όσο και στην τεχνολογία. 

Συμπεράσματα 

Η υλοποίηση ενός Ε.Π.Σ. είναι μια μεγάλη πρόκληση. Η έρευνα πρέπει να προσδιορί-
ζεται στην εκπαιδευτική διοίκηση των σχολικών μονάδων και στα ειδικά διοικητικά 
χαρακτηριστικά. Τα ευρήματα των μελετών προσδιορίζουν πέντε πλαίσια συνιστωσών, 
που αφορούν διαχειριστικά, διαρθρωτικά, ψυχοκοινωνικά, στόχους -αξίες και τεχνικά 
θέματα, καθώς και το δυναμικό τους ως εργαλείο για την επιτυχή υλοποίηση του 
Ε.Π.Σ.. Τα περισσότερα έργα ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης της εκπαίδευ-
σης, ο συνδυασμός των ανθρώπων (ηγεσία, διευθυντικά και τεχνικά στελέχη) και της 
διαδικασίας (διοικητικές απαιτήσεις, χρονοδιαγράμματα, δεξιότητες εργασίας και χρη-
ματοδότηση) πρέπει να έχουν στόχο ένα πετυχημένο Ε.Π.Σ.. (Bernbaum & Moses, 
2011). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η συζήτηση για την αξιολόγηση των Ε.Π.Σ., έχει 
κυρίως επικεντρωθεί στην ανάλυση κόστους – ωφέλειας, στη χρήση του συστήματος 
και στην ικανοποίηση των χρηστών. Σκοπός μιας εποικοδομητικής αξιολόγησης είναι 
να καθοδηγήσει το έργο προς το επιθυμητό αποτέλεσμα, όταν αυτή γίνεται κατά την 
ανάπτυξη και την εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος, καθώς επίσης, τα ευρή-
ματα μιας διαδικασίας αξιολόγησης, μπορούν να αξιοποιηθούν ως εμπειρία για την α-
νάπτυξη ενός επόμενου παρεμφερούς συστήματος 
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Η αξιοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διερμηνέων στην εκπαίδευση 
των ενηλίκων γυναικών προσφύγων 

Ράπτου Ευαγγελία 
raptou@rhodes.aegean.gr 

Περίληψη 

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη του συνεργατικού ρόλου των εκπαιδευτών ενηλί-
κων και διερμηνέων στην εκπαίδευση των ενήλικων γυναικών προσφύγων, στη βάση 
του κοινού ρόλου τους ως διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων που αυτός ο ρόλος περικλείει. Οι τέσσερις βασικοί άξονες του άρθρου -τα 
ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών προσφύγων στα κέντρα υποδοχής και καταγρα-
φής, ο διαπολιτισμικός-επικοινωνιακός ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων γυναικών προ-
σφύγων, ο αντίστοιχος ρόλος των διερμηνέων   και το μοντέλο της συνεργατικής διδα-
σκαλίας- συντέλεσαν στην ανάδειξη της αναγκαιότητας της συνεργασίας εκπαιδευτών 
ενηλίκων προσφύγων και διερμηνέων, με σκοπό την παροχή βοήθειας στις γυναίκες 
πρόσφυγες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων 
τους και την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνική πραγματικότητα.  

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση προσφύγων, επικοινωνιακή-διαπολιτισμική ικανότητα, 
διερμηνείς.  

Εισαγωγή 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διχασμένη πραγματικότητα μετανάστευσης. Αφενός, ένας 
μακροπρόθεσμα εγκατεστημένος πληθυσμός που έχει αλλάξει την εθνική δημογραφική 
σύνθεση, αλλά γίνεται όλο και περισσότερο κοινωνικοοικονομικά ενοποιημένος, αφε-
τέρου ένας πληθυσμός προσφάτως αφικνούμενος ζητά άσυλο και παραμένει σε επι-
σφαλή διαβίωση, ακόμη και αν καταβάλλονται προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και 
την ενσωμάτωσή του. Στα ελληνικά κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots), οι 
συνθήκες κράτησης εξακολουθούν να παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και σε 
πολλές περιπτώσεις συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, ειδικά για 
τις γυναίκες και κορίτσια συστεγάζονται με αγνώστους άνδρες και δεν έχουν ασφαλή 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις για τη κάλυψη βασικών αναγκών (HRW, 2019). Η πολι-
τική ένταξης συνιστά ένα σύνολο μεθοδευμένων και στοχευμένων δράσεων για την 
«επανακοινωνικοποίηση» (ΜΕ.ΠΟ., 2018) και η επιτυχής ενσωμάτωση και ανάδειξη 
των νεοεισερχομένων στην κοινωνία υποδοχής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δε-
ξιότητες γραμματισμού (Androulakis et al., 2016). Η ακώλυτη άσκηση του εργασιακού 
δικαιώματος προσκρούει στην άγνοια της ελληνικής γλώσσας εκ μέρους των προσφύ-
γων, ενώ η ένταξη και χειραφέτηση των γυναικών εξαρτάται από την άτυπη εκπαί-
δευση και την πολιτιστική ανταλλαγή (Ε.Ε., 2016:15).  
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Προβλήματα των ενήλικων προσφύγων εκπαιδευόμενων 

Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, αλλά προέρχονται από 
διαφορετικές εθνικότητες, που μιλούν διαφορετική γλώσσα και φέρουν διαφορετική 
κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα, οικονομικό και μορφωτικό  κεφάλαιο (ΥΠΠΕΘ, 
Ε.Ε., 2017). Το διαφορετικό πολιτισμικό υπόστρωμα της χώρας μας και η διαφορετική 
εκπαιδευτική κουλτούρα των ίδιων και των εκπαιδευτών δυσχεραίνουν την προσαρ-
μογή τους. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν προβλήματα που 
παρακωλύουν την ένταξη και την παραμονή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης: κα-
θημερινά προβλήματα που συνεπάγονται τη σωματική και βιολογική αδυναμία,  υπο-
χρεώσεις που περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο, ζητήματα νομιμοποίησης και ισότητας 
ευκαιριών, ψυχολογικές δυσκολίες. Γι’ αυτό οι πρόσφυγες έχουν πολύ συγκεκριμένους 
στόχους και επιδιώκουν να καλύψουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες: περιορισμένη πρό-
σβαση σε υπηρεσίες, ελλιπή έως και ανύπαρκτη οικογενειακή και κοινωνική υποστή-
ριξη, δυσκολία επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, με το τελευταίο να συνιστά κυ-
ρίαρχο πρόβλημα που συχνά τους φέρνει μπροστά σε αδιέξοδα. Η άγνοια της ελληνικής 
γλώσσας αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα στην ποιότητα της καθημερινής αλληλεπί-
δρασης, στη συναλλαγή με κρατικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση των παιδιών τους και 
των ίδιων (Κοτζαμάνη κ.ά., 2010).  

Ειδικά οι γυναίκες εκτίθενται σε κινδύνους παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας, με 
κακή υγιεινή και ιατρική περίθαλψη, χωρίς επαρκή πληροφόρηση και γυναίκες διερ-
μηνείς, σημαντικού εμποδίου για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίας υγείας ή νομικές 
υπηρεσίες (A.I., 2018). Η αντιμετώπιση και διαχείριση των προβλημάτων τους συνιστά 
ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα. Ωστόσο, η εκπαίδευση αποτελεί το μέσο για την απρό-
σκοπτη και αποτελεσματική ένταξή τους στην κοινωνική πραγματικότητα της χώρας, 
καθώς τους προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης της γλώσσας, γνωριμίας με πολιτι-
σμικά και πολιτιστικά στοιχεία, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, διεκδίκησης δικαιώ-
ματος πρόσβασης στις δομές υγείας και τις νομικές υπηρεσίες.  

Ο διαπολιτισμικός-επικοινωνιακός ρόλος του εκπαιδευτή 

Κάθε μορφή μάθησης ενηλίκων, για να είναι αποτελεσματική, οφείλει να εξασφαλίζει 
τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, συνδέοντας το περιεχόμενο με τις ανά-
γκες τους, πολύ περισσότερο στην περίπτωση των προσφύγων, για την ένταξή τους 
στην κοινωνική πραγματικότητα της χώρας (Κόκκος, 2005). Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
ενηλίκων προσφύγων, διαφοροποιημένος πλέον  λόγω της εξέλιξης που πήρε το ζήτημα 
των προσφύγων στις μέρες μας, δεν απαιτεί μόνο δημοκρατική συνείδηση και ηθικό 
υπόβαθρο, ώστε να αντιμετωπίζει κάθε εκπαιδευόμενο ως σεβαστή προσωπικότητα, 
αλλά κυρίως διαπολιτισμική ικανότητα.  

Η διαπολιτισμική ικανότητα συνιστά ένα σύνολο κοινωνικών και αυξημένων επικοι-
νωνιακών δεξιοτήτων που επιτρέπουν τη διαχείριση της ετερότητας και τη δημιουργική 
αξιοποίησή της, τη συνύπαρξη και συλλειτουργία ατόμων με διαφορετικούς 
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πολιτισμικούς κώδικες, που εξ ανάγκης συνυπάρχουν στην ίδια κοινότητα. Οι Hammer 
et al (2003:422) κάνουν διάκριση μεταξύ της διαπολιτισμικής ευαισθησίας και διαπο-
λιτισμικής ικανότητας. Η πρώτη αφορά την ικανότητα να διακρίνουμε και να βιώνουμε 
σχετικές πολιτισμικές διαφορές και το «μέγεθός» της είναι ανάλογο του μεγέθους της 
δυνατότητας άσκησης δεύτερης, δηλαδή της ικανότητας να σκεφτόμαστε και να ενερ-
γούμε με κατάλληλους διαπολιτισμικά τρόπους και ανάλογα να διαχειριζόμαστε τη 
διαφορετικότητα στην καθημερινή συναναστροφή (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 
2003:146). Δεδομένου ότι η διαπολιτισμική ικανότητα δεν ταυτίζεται με την επικοινω-
νιακή ή με το πλήθος των πληροφοριών για τον πολιτισμό των άλλων, αλλά ενδιαφέ-
ρεται για την κατανόηση της πολιτισμικής διαφοράς και τη δημιουργία διαπολιτισμι-
κών σχέσεων, το προφίλ του διαπολιτισμικού εκπαιδευτή καθορίζεται από κοινωνικές 
και επικοινωνιακές δεξιότητες, από σεβασμό και ενσυναίσθηση, από πνευματική ανοι-
χτότητα και ευελιξία, από δεξιότητες επιτυχούς μετάδοσης λεκτικών και μη λεκτικών 
μηνυμάτων.  

Η διαπολιτισμική ικανότητα και συνείδηση αποτελεί προϋπόθεση εμπλοκής στην εκ-
παίδευση ενηλίκων προσφύγων. Η διαπολιτισμική συνείδηση απαλλάσσει τον εκπαι-
δευτή από προκαταλήψεις και στερεότυπα, τον ενισχύει με ανσυναίσθηση και αισθή-
ματα σεβασμού στη διαφορετικότητα, τον κάνει ανοιχτό στην ποικιλομορφία, στην α-
πόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών, ευέλικτο στην αντίθεση, την αντίρρηση, την 
αντίδραση, ικανό να ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευόμενων, να δη-
λώνει έμπρακτα την πίστη του στην απροϋπόθετη ισοτιμία των ανθρώπων, αναγνωρί-
ζοντας την πολιτισμική αξία της διαφορετικότητας. Του επιτρέπει να αφουγκράζεται 
τις ανησυχίες τους, να υπολογίζει τους στοχασμούς τους, να ενθαρρύνει τις ελπίδες 
τους και να ενδυναμώνει τις προσπάθειές τους, να γίνεται συνοδοιπόρος στον αγώνα 
άρσης των εμποδίων για την κοινωνική τους ένταξη (Abrams, 2014). Όποιες και αν 
είναι οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιεί –της εμπλουτισμένης ει-
σήγησης, του καταιγισμού ιδεών και της συζήτησης κ.ά. (Brinia, Kioulanis & Nikitaki, 
2017)- όλες συνιστούν μέσα για την ανάκληση των προηγούμενων γνώσεων, την αξιο-
ποίηση των εμπειριών, στην επαφή των εκπαιδευόμενων με την κοινωνική πραγματι-
κότητα στην οποία ζουν. Ο εκπαιδευτής υιοθετεί έναν ρόλο συνεκτικό μεταξύ αυτών 
και των κοινωνικών δομών ή των θεσμών της Πολιτείας, ρόλο συμβουλευτικό και υ-
ποστηρικτικό, ρόλο γέφυρας μεταξύ της κουλτούρας των προσφύγων και της χώρας 
υποδοχής, συντελώντας στον μετασχηματισμό της παραδοσιακής σχέσης εκπαιδευτή 
και εκπαιδευόμενου σε σχέση μεταξύ εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου με εκπαιδευόμε-
νους-εκπαιδευτές, ενός ρόλου δύσκολου και απαιτητικού, που, επειδή προϋποθέτει 
γνώσεις σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, τους θέτει σε ετοιμότητα, έννοια ζωτικής 
σημασίας για την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την παραγωγή ποιο-
τικού εκπαιδευτικού έργου (Salazar & Agüero, 2016, Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 
2018).  

Ο διαπολιτισμικός-επικοινωνιακός ρόλος των διερμηνέων 

Τον διαπολιτισμικό ρόλο τον συναντάμε και στο διαμεσολαβητικό ρόλο των 
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διερμηνέων. Βέβαια, η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να συγχέεται με τη μετάφραση ή τη 
διερμηνεία. Ο ρόλος του διερμηνέα ή μεταφραστή είναι ουδέτερος, αποστασιοποιημέ-
νος από την διεπικοινωνιακή σχέση, πολύ περισσότερο από την διαπολιτισμική σχέση, 
ενώ η διαμεσολαβητική πράξη επιδιώκει την αποτελεσματική επικοινωνία. Η διαμε-
σολάβηση είναι κοινωνική πρακτική επικοινωνιακής παρέμβασης και μέσο διευκόλυν-
σης της επικοινωνίας, έπειτα από διαπιστωμένη αδυναμία των συμμετεχόντων να κα-
τανοήσουν ο ένας τον άλλον, είτε λόγω έλλειψης γνώσεων είτε λόγω επικοινωνιακής 
ανεπάρκειας. Ο διαμεσολαβητής ερμηνεύει τα νοήματα που δεν γίνονται κατανοητά 
από τα συμμετέχοντα μέλη, λειτουργώντας ως «ενδιάμεσος» σε μια επικοινωνιακή πε-
ρίσταση και εξηγώντας όσα οι άλλοι δεν κατανοούν. Η μετάφραση συνιστά αναπαρα-
γωγή του αρχικού κειμένου σε άλλη γλώσσα, ενώ με τη διαμεσολάβηση γίνεται παρά-
φραση, επιλεκτική επιλογή πληροφοριών με τρόπο που καθιστά κατανοητό το περιε-
χόμενο του μηνύματος (Dendrinos, 2014). Διαμεσολάβηση σημαίνει «κρίση», επεξερ-
γασία και ερμηνεία νοημάτων που ικανοποιούν τον επικοινωνιακό στόχο και μεταφέ-
ρουν την ουσία των πληροφοριών. Η διαμεσολάβηση δημιουργεί γέφυρες μεταξύ κοι-
νωνικών και πολιτισμικών ετεροτήτων και συνιστά δεξιότητα απαραίτητη για την επί-
τευξη των στόχων  της επικοινωνίας μεταξύ προσφύγων και εκπροσώπων του κράτους 
ή άλλων φορέων.     

Στην περίπτωση των γυναικών προσφύγων, οι γλωσσικοί φραγμοί παρακωλύουν την 
προσφορά βοήθειας από τους εργαζόμενους προς τις γυναίκες πρόσφυγες. Οι πρώτοι 
δεν μπορούν  να κατανοήσουν τις ανάγκες των γυναικών και οι δεύτερες δεν μπορούν 
να εκφράσουν τα προβλήματά ή τα αιτήματά τους. Η έλλειψη διερμηνέων γενικά, η 
έλλειψη γυναικών διερμηνέων ειδικότερα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ύπαρξη ε-
θελοντών διερμηνέων σε μη συστηματική βάση είναι σημαντικό εμπόδιο επικοινωνίας, 
που παρακωλύει τη διαχείριση των προβλημάτων και την αποτελεσματικότερη διευθέ-
τησή τους (HRW, 2019). Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των διερμηνέων αποβαίνει πολύ-
τιμος στη συνέντευξη για χορήγηση ασύλου και στην αποκάλυψη της εμπειρίας της 
βίας στον σύμβουλο (Wells, Freudenberg & Levander, 2019). Ο απλός μεσολαβητικός 
ρόλος των διερμηνέων σε ανθρώπους που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα και δεν μοιρά-
ζονται το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο δεν αρκεί. Η ανεπάρκειά του οφείλεται σε δύο 
λόγους. Πρώτον, η διαμεσολάβηση του διερμηνέα είναι εμπροϋπόθεση: ο διερμηνέας 
οφείλει να γνωρίζει τον κώδικα της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και των δύο 
χωρών, προέλευσης και υποδοχής, αφού γλώσσα και πολιτισμός είναι αλληλένδετα, 
οφείλει να είναι γνώστης της ορολογίας και των μεθόδων διερμηνείας και να υιοθετεί 
και το ανάλογο ήθος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε απρεπή λεκτική ή μη λεκτική χρήση 
της γλώσσας και εξασφαλίζοντας την εχεμύθεια στη διαχείριση των πληροφοριών. Γε-
νικότερα, ο ρόλος του πλαισιώνεται από ένα σύνολο γνωστικών, ηθικών και συμπερι-
φορικών προϋποθέσεων, χωρίς τις οποίες κάθε επικοινωνιακή προσπάθεια καθίσταται 
ατελέσφορη και μαζί της κάθε προσπάθεια ουσιαστικής βοήθειας στις γυναίκες πρό-
σφυγες (Wells, Freudenberg & Levander, 2019). Ο δεύτερος λόγος αφορά την παροδι-
κότητα της διερμηνευτικής μεσολάβησης. Η διάθεση ενός τυπικού διερμηνέα είναι ένα 
μέτρο που καλύπτει άμεσες ανάγκες και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις 
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μιας ουσιαστικής σχέσης, που έχουν ανάγκη οι γυναίκες πρόσφυγες για να αισθανθούν 
ασφαλείς.   

Η αναγκαιότητα του διαμεσολαβητικού ρόλου των διερμηνέων 

Πλήθος μελετών και εισηγήσεων καταδεικνύουν την αναγκαιότητα του διαμεσολαβη-
τικού ρόλου των διερμηνέων. Η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για 
την εκπαίδευση ενηλίκων έκανε λόγο για εντατικά προγράμματα εκμάθηση της ελλη-
νικής, και τη συνδρομή των πολιτισμικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι, με κατάλληλη 
εκπαίδευση, μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο του βοηθητικού προσωπικού διαδικασία 
της διδασκαλίας (ΥΠΠΕΘ, Ε.Ε., 2017). Μελέτη εστιασμένη σε περιβάλλοντα μη τυπι-
κής εκπαίδευσης σε μετανάστες/ριες και πρόσφυγες 15 ετών και άνω (Kantzou, κ.ά., 
2017), με ηλικιακές, κοινωνικές και μορφωτικές διαφορές, ανέδειξε τον επικουρικό 
ρόλο του βοηθού καθηγητή και του μεταφραστή (μορφή συνεργατικής διδασκαλίας). 
Επίσης, η Επιστημονική Επιτροπή του ΥΠΠΕΘ και η UNHCR σε συνεργασία με την 
UNICEF &  τον IOM (2019), έκριναν την  παρουσία διερμηνέων απαραίτητη για τους 
πρόσφυγες γονείς που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, προκειμένου να εκφρα-
στούν για τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας 
(A.I., 2018), που συντάχθηκε ύστερα από επιτόπια έρευνα σε 100 γυναίκες και κορί-
τσια, τόνισε ότι η έλλειψη γυναικών διερμηνέων σε καταυλισμούς, νοσοκομεία και κέ-
ντρα φιλοξενίας παρακωλύει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνο-
ντας στα αιτήματα την αύξηση  του αριθμού των γυναικών διερμηνέων. Τέλος, η Ύ-
πατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμμα-
τεία Ισότητας των Φύλων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (UNHCR, 2011), 
απαιτούν οι υπεύθυνοι της συνέντευξης και οι διερμηνείς να γνωρίζουν τις πολιτισµι-
κές ή θρησκευτικές ευαισθησίες, ανάγκη που υπογράμμισαν και οι ερευνήτριες των 
ΚΕΘΙ και ΔΙΟΤΙΜΑ (2016: 56-57).   

Χωρίς να λείπουν και οι αδυναμίες από ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς η παρουσία του 
διερμηνέα ενδέχεται εκτρέπει τη συζήτηση από τον σκοπό της και η όλη διαδικασία να 
χάνει την αμεσότητά της, η εμπροϋπόθετη συνεργασία του διερμηνέα και του συμβού-
λου ή όποιου συνεργάτη του (Wells, Freudenberg & Levander, 2019) και η ανάπτυξη 
αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας είναι η καλύτερη λύση στην αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων των γυναικών προσφύγων.  

Η συνεργατική διδασκαλία 

Η συνεργασία ορίζεται ως διαδικασία συλλογικής εργασίας ατόμων με διαφορετικές 
εμπειρίες και γνώσεις για την επιτυχή επίλυση διαφόρων προβλημάτων ή διευθέτηση 
ζητημάτων (Σούλης, 2008:79). Η σημασία της είναι πρόδηλη στην εκπαίδευση και μά-
λιστα στη βάση της συστημικής θεώρησης του εκπαιδευτικού συστήματος (Willke, 
1996), ενώ η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών είναι σημαντική παράμετρος επίτευ-
ξης των εκπαιδευτικών στόχων, αποδεδειγμένου ότι το μοντέλο της συνεργατικής συν-
διδασκαλίας (co-teaching, collaborative teaching, cooperative teaching) αξιοποιεί τις 
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ικανότητές του εκπαιδευτικού για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια, το μοντέλο 
της συνδιδασκαλίας προωθήθηκε για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά 
γίνονται ορατές οι αναλογίες με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γυναικών προσφύγων, 
καθώς η συνδιδασκαλία ή συνεργατική διδασκαλία επιτρέπει στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ετερογενούς μαθητικού πληθυσμού. Μάλι-
στα, ο τύπος της ομαδικής συνεργατικής διδασκαλίας (team teaching) ταιριάζει περισ-
σότερο στις ενήλικες γυναίκες πρόσφυγες, καθώς οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται ταυ-
τόχρονα στο σύνολο της τάξης και το μάθημα παίρνει τη μορφή της συζήτησης και όχι 
της μονοδιάστατης μεταφοράς πληροφοριών (Σούλης, 2008), εξασφαλίζοντας τις προ-
ϋποθέσεις αντιμετώπισης των προκείμενων προβλημάτων και την κάλυψη των πολυ-
διάστατων αναγκών τους και το κέρδος που λογίζεται στην ανάπτυξη συνεργασίας και 
φιλίας, το σεβασμό της διαφορετικότητας, την απόκτηση ενσυναίσθησης, τον σεβασμό 
των ιδιαιτεροτήτων του ενήλικα (McDuffie-Landrum, 2012). 

Συμπεράσματα 

Η συγκριτική θεώρηση των προαναφερθέντων παιδαγωγικών θέσεων και των βασικών 
αρχών που διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, άξονες της οποίας είναι η συνεργα-
σία και η επικοινωνία, τόσο ως μέσο όσο και ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ενηλίκων 
γυναικών προσφύγων, καταδεικνύει ότι η συνεργασία εκπαιδευτή και διαπολιτισμικού 
διαμεσολαβητή που αναλαμβάνει τη διερμηνεία στα προγράμματα εκπαίδευσης φέρει 
όλα τα εχέγγυα της αποτελεσματικότητάς τους. Σημεία συνάντησής τους αποτελούν 
όλα όσα συνιστούν την έννοια της «διαπολιτσμικότητας (Ε.Ε., 2018): συνεργατική δι-
δασκαλία και μάθηση, συνεργατική και επικοινωνιακή ικανότητα, διαπολιτισμική κα-
τανόηση και προσαρμογή. Το έργο τους έχουν κοινό παρονομαστή (Liu, et al., 2018): 
τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την επικοινωνιακή προσέγγιση μέσω της γλώσσας, τη 
διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και επικοινωνία, τη μη συνειδητή και φυσική διαδικα-
σία εκμάθησης μιας γλώσσας, την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση, τον σε-
βασμό της πολυμορφίας, τη διαπολιτισμική επίγνωση, την ενσυναίσθηση. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν γνώσεις διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, αλλά δεν 
έχουν γνώση των μητρικών γλωσσών των ενήλικων προσφύγων. Αναλαμβάνοντας έ-
ναν άτυπο ρόλο εκπαιδευτή οι διερμηνείς μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό και, 
συμμετέχοντας στη «συνεργατική διδασκαλία», να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική και 
κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων. Η εξοικείωση των εκπαιδευτών με 
τον πολιτισμό των προσφύγων, παρά τη σχετική κατάρτιση και ειδικευμένη σπουδή, 
επέρχεται καλύτερα όταν συμμετέχουν δύο στην εκπαιδευτική πράξη, μιλώντας πλέον 
τόσο για συνεργατική μάθηση όσο και για συνεργατική διδασκαλία. Επομένως, εκπαι-
δευτές και διερμηνείς στη διαπολιτισμική εκπαίδευση συναντώνται στη βάση αναζή-
τησης κοινών επικοινωνιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε η εκπαίδευση των 
προσφύγων να μην μείνει αφηρημένη έννοια, αλλά να γίνεται το έμπρακτο αποτέλεσμα 
της προσπάθειας εκδημοκρατισμού της πολυπολιτισμικής κοινωνίας (Γκόβαρης, 
2011).  

167/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



Βιβλιογραφία 

Abrams, D.M. (2014). Refugee Training and Orientation: A Guide for Service Provid-
ers. USA. Center for Applied Linguistics. (Διαθέσιμο on line:http://www.cultur-
alorientation.net/content/download/4241/23329/version/3/file/Refugee+Train-
ing+and+Orientation+-+A+Guide+for+Service+Providers.pdf, προσπελάστηκε 
στις 11/3/2020). 

Androulakis, G., Mastorodimou, E., & van Boeschoten, R. (2016). Using qualitative 
methods for the analysis of adult immigrants’ L2 needs: Findings from a research 
project in Greece focusing on school-parents Communication. Irish Journal for 
Culture, Arts, Literature and Language, 1(1), 1-19.  

Brinia, V., Nikitaki, A., & Kioulanis, S. (2017). Active Educational Techniques in Life-
long Learning Centers. International Journal of Academic Research in Progres-
sive Education and Development, 6, 28-42. 

Dendrinos, B. (2014). Testing and teaching mediation. Input from the KPG exams in 
English. Directions in Language Teaching and Testing, 1, 142-179. 

Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensi-
tivity: The intercultural development inventory. International journal of intercul-
tural relations, 27(4), 421-443. (Διαθέσιμο on line: https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/S0147176703000324, προσπελάστηκε στις 
11/3/2020). 

HRG (Human Rights Watch), (2019). Ελλάδα: οι συνθήκες στους καταυλισμούς θέ-
τουν σε κίνδυνο τις γυναίκες και τα κορίτσια. (Διαθέσιμο on 
line:https://www.hrw.org/el/news/2019/12/04/336600, προσπελάστηκε στις 
11/3/2020).  

Kantzou, V., Manoli, P., Mouti, A., & Papadopoulou, M. (2017). Γλωσσική εκπαίδευση 
προσφύγων και μεταναστών/ριών: Πολλαπλές μελέτες περίπτωσης στον Ελλα-
δικό χώρο. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 
3, 18-34. (Διαθέσιμο on line: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dial-
ogoi/article/view/15000,  προσπελάστηκε στις 11/3/2020). 

Liu, S., Volcic, Z., & Gallois, C. (2018). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία. 
Παγκόσμιοι Πολιτισμοί και Πλαίσια. Αθήνα. Gutenberg.  

McDuffie Lundrum, K. (2012). Overview of Co-teaching Research. Education Con-
sultant Academic and Behavior Response to Intervention (ABRI) Project. (Διαθέ-
σιμο on line: https://education.ufl.edu/325t/files/2013/06/McDuffie_031612.pdf, 
προσπελάστηκε στις 11/3/2020). 

168/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 

http://www.culturalorientation.net/content/download/4241/23329/version/3/file/Refugee+Training+and+Orientation+-+A+Guide+for+Service+Providers.pdf
http://www.culturalorientation.net/content/download/4241/23329/version/3/file/Refugee+Training+and+Orientation+-+A+Guide+for+Service+Providers.pdf
http://www.culturalorientation.net/content/download/4241/23329/version/3/file/Refugee+Training+and+Orientation+-+A+Guide+for+Service+Providers.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176703000324
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176703000324
https://www.hrw.org/el/news/2019/12/04/336600
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/article/view/15000
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/article/view/15000
https://education.ufl.edu/325t/files/2013/06/McDuffie_031612.pdf


Salazar, M. G., & Agüero, M. F. (2016). Intercultural competence in teaching: Defining 
the intercultural profile of student teachers. Bellaterra Journal of Teaching & 
Learning Language & Literature, 9(4), 41-58. 

UNHCR, (2011). Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και  των 
κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα  και τη διαδικασία του ασύλου. 
Αθήνα. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  

UNHCR, UNICEF & IOM. (2019). Access To Education For Refugee And Migrant 
Children In Europe. (Διαθέσιμο on line:  https://data2.unhcr.org/en/docu-
ments/download/71202,  προσπελάστηκε στις 11/3/2020). 

Wells, A., Freudenberg, D. & Levander, M. (2019). Η Έμφυλη βία κατά των γυναικών 
προσφύγων και αιτουσών άσυλο – Εκπαιδευτικό Εργαλείο.  Εγχειρίδιο εκπαίδευ-
σης του έργου CCM-GBV. Boppard. SOLWODI Deutschland e.V.  

Willke, H. (1996). Εισαγωγή στη συστημική θεωρία. Αθήνα: Κριτική. 

Α.Ι. (Amnesty International), (2018). «Θέλω να αποφασίσω για το μέλλον μου». Ξερι-
ζωμένες γυναίκες στην Ελλάδα μιλούν ανοιχτά. Amnesty International. (Διαθέ-
σιμο on line:https://www.amnesty.gr/news/ektheseis/article/21664/thelo-na-apo-
fasiso-gia-mellon-moy-xerizomenes-gynaikes-stin-ellada, προσπελάστηκε στις 
11/3/2020).  

Γκόβαρης, Χ., (2011). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα. Διάδραση.    

Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), (2018). Erasmus Plus Lingua +. Εγχειρίδιο για δασκάλους 
γλωσσών, εκπαιδευτές, εθελοντές. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the 
Europian Union. 2017-1-IS01-KA204-026532. (Διαθέσιμο on line:  
http://www.linguaplusproject.eu/files/Lingua_Handbook_GR.pdf, προσπελά-
στηκε στις 11/3/2020). 

Κανακίδου, Ε. & Παπαγιάννη, Β. (2003).  Από τον πολίτη του έθνους στον πολίτη του 
κόσμου. Αθήνα. Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.  

ΚΕΘΙ, (2016). Μελέτη ανίχνευσης αναγκών γυναικών προσφύγων που διαμένουν σε δο-
μές προσωρινής φιλοξενίας. Αθήνα. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας & 
Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ».  

Κόκκος, Α. (2005). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Τόμος Α (Θεωρητικό Πλαί-
σιο και Προϋποθέσεις Μάθησης). Πάτρα. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

169/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71202
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71202
https://www.amnesty.gr/news/ektheseis/article/21664/thelo-na-apofasiso-gia-mellon-moy-xerizomenes-gynaikes-stin-ellada
https://www.amnesty.gr/news/ektheseis/article/21664/thelo-na-apofasiso-gia-mellon-moy-xerizomenes-gynaikes-stin-ellada
http://www.linguaplusproject.eu/files/Lingua_Handbook_GR.pdf


Κοτζαμάνη, Α., Λαφαζάνης, Γ., & Σκλάβου, Κ. (2010). Ειδικά προγράμματα. Συμβου-
λευτική Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο. Κέ-
ντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. ΥΠΕΠΘ, ΓΓΕΕ,  ΙΔΕΚΕ.  

Σούλης, Σ. Γ. (2008). Ένα σχολείο για όλους. Από την έρευνα στην πράξη. Παιδαγωγική 
της ένταξης. Αθήνα. Gutenberg.  

ΥΠΠΕΘ, Ε.Ε., (2017). Το Έργο της Εκπαίδευσης των Προσφύγων. Αθήνα.  

Χατζησωτηρίου, Χ. & Αγγελίδης, Π., (2018). Ευρωπαϊσμός και Διαπολιτισμική Εκπαί-
δευση. Από το Υπερεθνικό στο Σχολικό Επίπεδο. Αθήνα. Διάδραση. 

170/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και 
στην Ε.Ε. υπό το πρίσμα των προσπαθειών για κοινές πολιτικές επαγγελματικής 

εκπαίδευσης 

Παπαευαγγέλου Αθανάσιος  

Δρ. Νομικών Επιστημών ΑΠΘ, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Δυτικής Μακεδονίας, Συντονιστής προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Κοζάνης, apapaey@sch.gr 

Περίληψη 

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκ-
παίδευση στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τις προσπάθειες δημιουργίας κοινής πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύτερο θέμα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης. Αποσαφηνίζονται έννοιες που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση 
σήμερα και στη συνέχεια γίνεται μία ιστορική αναδρομή όλων των νομοθετικών ρυθ-
μίσεων που μας οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση και μία κριτική αποτίμηση αυτών. 
Αναλύεται, επίσης, η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη, ανα-
δεικνύοντας κάποιες βασικές διαφορές από χώρα σε χώρα και δίνοντας έμφαση στο 
δυικό σύστημα που εφαρμόζεται στη Γερμανία. Γίνεται επίσης αναφορά και στην πο-
λιτική που χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία η χώρα μας είναι αναγκασμένη να 
ακολουθήσει. Η εργασία διαπιστώνει ότι η έλλειψη εθνικής στρατηγικής και η οικονο-
μική κρίση στη χώρας μας καθιστούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας πραγματι-
κής μεταρρύθμισης, που θα φέρει στο προσκήνιο την Επαγγελματική Εκπαίδευση, ι-
διαίτερα δύσκολο εγχείρημα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, συνταγμα-
τικό και νομοθετικό πλαίσιο, επαγγελματικά δικαιώματα, ρυθμίσεις ενωσιακού δι-
καίου, εκπαιδευτική πολιτική, μεταρρυθμίσεις 

Εισαγωγή 

Ορισμοί 

Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.) στην απόφασή του (Υπόθεση 
Gravier 293/83, 13-02-1985 σκεπτικό απόφασης παρ. 30), έδωσε τον ορισμό της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης ως: «κάθε μορφή εκπαίδευσης που προετοιμάζει για την από-
κτηση τυπικού προσόντος για συγκεκριμένο επάγγελμα ή απασχόληση ή που παρέχει 
την ιδιαίτερη ικανότητα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος ή της εν λόγω α-
πασχολήσεως, περιλαμβάνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση ανεξαρτήτως της ηλι-
κίας και του επιπέδου καταρτίσεως των μαθητών ή των φοιτητών, ακόμα και αν το 

171/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει τμήμα γενικής εκπαιδεύσεως». (Σκουρής, 1988; 
Παπαευαγγέλου, 2015) 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Vocational education and training) 

Η εκπαίδευση πραγματώνεται σε διαφορετικούς «τόπους». Πολλές φορές εκτός από τη 
«θεωρητική» εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα σε κάποιο «τόπο», αίθουσα διδασκαλίας, 
είναι απαραίτητη και η «πρακτική» εκπαίδευση ή κατάρτιση. Ο μαθητής είναι απαραί-
τητο να μάθει και στην πράξη να εφαρμόζει όσα διδάχθηκε στην αίθουσα. Η διαδικασία 
αυτή ορίζεται ως «training» και στην Ελληνική γλώσσα ως «κατάρτιση». Η κατάρτιση 
είναι ένα τμήμα της πορείας προς τη «γνώση», δηλαδή είναι ένα τμήμα της εκπαίδευ-
σης. Κάθε εκπαίδευση όμως, ανάλογα με το αντικείμενο της γνώσης δεν περιλαμβάνει 
κατ’ ανάγκη και κατάρτιση. (Γκίνης, 2008) Αρχική Κατάρτιση είναι ο πρώτος πλήρης 
κύκλος κατάρτισης για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Περιλαμβάνει δύο μέρη: βασική 
κατάρτιση και ειδίκευση. (CEDEFOP, 1996) Η Βασική Κατάρτιση αποτελεί τη βάση 
της επαγγελματικής κατάρτισης επειδή εξυπηρετεί τις γενικές επαγγελματικές ανάγκες 
του εκπαιδευόμενου και, για το λόγο αυτό, χαρακτηρίζεται από μια ευρύτητα ως προς 
την κάλυψη επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Όταν συμπληρωθεί με την ει-
δίκευση προσφέρει στον απόφοιτο πλήρη επαγγελματική επάρκεια. (CEDEFOP, 1996) 
Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι το μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης που πα-
ρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες ολοκληρώνεται 
η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευόμενου, και το οποίο αποτελεί αντικείμενο ε-
παγγελματικής επιμόρφωσης. (Σταύρου 1994; CEDEFOP, 1996) 

Τυπική και άτυπη εκπαίδευση 

Η τυπική εκπαίδευση παρέχεται κανονικά από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ίδρυμα κα-
τάρτισης και οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος. Είναι δομημένη (όσον αφορά τους 
εκπαιδευτικούς στόχους, τη διάρκεια και την εκπαιδευτική υποστήριξη). Η μη τυπική 
εκπαίδευση δεν παρέχεται από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ίδρυμα κατάρτισης και δεν 
οδηγεί κανονικά σε απόκτηση διπλώματος. Είναι όμως ταυτόχρονα δομημένη και σκό-
πιμη. Η άτυπη δεν παρέχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ίδρυμα κατάρτισης, δεν οδη-
γεί απαραίτητα στην απόκτηση διπλώματος και δεν είναι δομημένη. Παρεμβάλλεται 
παράλληλα σε άλλες δραστηριότητες εκπαίδευσης και μπορεί να είναι τυχαία ή σκό-
πιμη. (Καϊδατζής, 2009 ; eurlex.europa.eu, 2001) 

Μαθητεία 

«Συστηματικές, μεγάλης διάρκειας εναλλασσόμενες περίοδοι στο χώρο εργασίας και 
σε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Εκπαιδευτικό Κέντρο. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με 
τον εργοδότη μέσω συμβολαίου και λαμβάνει αμοιβή (μισθό ή επίδομα). Ο εργοδότης 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον εκπαιδευόμενο ποιοτική κατάρτιση, που 
οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα». (CEDEFOP, 2008) 
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Δομή Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει Επαγγελματικά 
Λύκεια (ΕΠΑΛ), Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παι-
δείας (ΥΠΑΙΘ) ή άλλων Υπουργείων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο 
Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΑΕΔ) και Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), Ε.Κ. (πρώην Σ.Ε.Κ.), 
ΤΕΕ β΄ βαθμίδας και ΕΕΕΕΚ (ειδική επαγγελματική εκπαίδευση). (Σαΐτης, 2005 & 
Πουλής, 2014) 

Ιστορική αναδρομή του νομοθετικού πλαισίου 

Μέχρι το 1958 η τεχνική εκπαίδευση δεν αποτελούσε προτεραιότητα και φροντίδα του 
ελληνικού κράτους έχοντας αφεθεί, ως δραστηριότητα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία ή 
σε μερικά κοινωφελή ιδρύματα. (Γκίνης, 2008) 

Το 1959 με το ΝΔ 3971/59 (Οργάνωση και διοίκηση της μέσης τεχνικής επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης) ιδρύθηκαν και οργανώθηκαν: Οι σχολές Υπομηχανικών Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, οι Σχολές Τεχνικών βοηθών-εργοδηγών, Κατώτερα Επαγγελματικά 
Σχολεία, τα Οικονομικά Γυμνάσια στην θέση των εμπορικών σχολών, το Ζάνειο Εκ-
παιδευτικό Ίδρυμα.  

Μια νέα προσπάθεια, για να ακολουθήσει η τεχνική εκπαίδευση τις εξελίξεις της επο-
χής, θα γίνει κατά τη μεταπολίτευση, συγκεκριμένα το 1977 θα ψηφισθεί ο Νόμος 576, 
για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Σύμφωνα με το νόμο, οι απόφοιτοι 
του Γυμνασίου μπορούν να φοιτήσουν χωρίς εξετάσεις σε μια τεχνική ή επαγγελματική 
σχολή ή με εξετάσεις να εγγραφούν σε ένα τεχνικό λύκειο, ισότιμο με το γενικό λύκειο. 
Στόχος των τεχνικών σχολών όσο και τεχνικών λυκείων είναι «η ανάπτυξη των δεξιο-
τήτων και γνώσεων των μαθητών, ώστε να δύνανται ούτοι να σταδιοδρομήσουν εις ορι-
σμένη τεχνική ή επαγγελματική ειδικότητα». 

Το 1985 με το νόμο 1566, η μέση επαγγελματική εκπαίδευση αποτελείται από: 

Α. τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ), διετείς απογευματινές χωρίς πρό-
σβαση σε ανώτερες σχολές και  

Β. τα τριετή Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ), ισότιμα με τα Γενικά και με πρό-
σβαση στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι). Σύμφωνα με το άρθρο 9, του 
νόμου αυτού, σκοπός των Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών είναι «η μετάδοση τε-
χνικών και επαγγελματικών γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε ο απόφοιτος 
να μπορεί να ασκήσει με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα και να συμβάλλει στην ποσο-
τική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής. Παράλληλα επιδιώκεται η εμπέδωση και 
ο εμπλουτισμός των γενικών γνώσεων των μαθητών» Οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ εισάγο-
νταν στα Τ.Ε.Ι αρχικά με βαθμολογία και στη συνέχεια με ειδικές εισαγωγικές εξετά-
σεις και στα Α.Ε.Ι μέσω του θεσμού των δεσμών. Με το νόμο Ν.1566/1985, η εισαγωγή 
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στην Τριτοβάθμια άνευ εξετάσεων, εκτινάσσει τα ποσοστά των φοιτούντων σε 43% 
έναντι 57% της Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ το 1997 το μέγιστο δυναμικό της αγγίζει τις 
180.000. (Γκότσης, 2008) 

Το 1985 ιδρύθηκαν σε πειραματικό επίπεδο τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ) 
που έδιναν απολυτήριο Λυκείου (ή πτυχίο επιπέδου 3 με 4ο έτος ειδίκευσης).  

Το 1997 με τον νόμο 2525/97 καταργήθηκαν τα Επαγγελματικά και Τεχνικά Λύκεια 
και ιδρύθηκαν στην θέση τους τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε), δύο 
κύκλων, εκ των οποίων ο διετής 1ος αντιστοιχούσε στις ΤΕΣ.  

Το 1998 με το Νόμο 2640 «Δευτεροβάθμια Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο των Τεχνικών Επαγγελματι-
κών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του εν λόγω νόμου, «Σκοπός 
της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ο συνδυασμός της γε-
νικής παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση, με σκοπό την 
επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας» 

Το 2006 με το νόμο 3475 τα Τ.Ε.Ε καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τις Ε-
παγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ), πρώην Τ.Ε.Σ, που παρέχουν μόνο Επαγγελματικές 
γνώσεις και πτυχίο επιπέδου 3, και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), πρώην Τ.Ε.Λ.  

Το 2013 ο Νόμος 4186 ορίζει ότι «οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου, είναι αφε-
νός, η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου ως πολίτη σε μια δημοκρατική κοι-
νωνία και αφετέρου η παροχή σύγχρονων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας». Στο άρθρο 7, «Διάρθρωση Σπουδών Επαγ-
γελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας», επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται 
πλέον μόνο από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), ενώ εισάγεται για πρώτη φορά η 
δυνατότητα «Μαθητείας» σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο. Έτσι διαμορφώνονται δύο 
βασικοί κύκλοι σπουδών επαγγελματικής τυπικής εκπαίδευσης: α. o «Δευτεροβάθμιος 
Κύκλος Σπουδών» και β. ο «Μετα-δευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών» ή «Τάξη Μαθη-
τείας». Γίνεται επίσης κατάργηση των ειδικοτήτων των τομέων Υγείας – Πρόνοιας και 
εφαρμοσμένων τεχνών στα ΕΠΑΛ καθώς και αντίστοιχων ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ. 

Κριτική αποτίμηση των νομοθετικών αλλαγών 

Με βάση τις σημαντικότερες νομοθετικές αλλαγές που αφορούν την Δευτεροβάθμια 
Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΔΤΕΕ) καθίσταται φανερό ότι η ελληνική 
πολιτεία επιδόθηκε σε μία συνεχή μετονομασία των δομών της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης (ΤΕΛ/ΤΕΣ,ΤΕΕ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ) χωρίς να προβεί σε αλλαγές ικανές να την βγά-
λουν απ’ την απαξίωση και να την κάνουν εξίσου ή και περισσότερο ελκυστική σε 
σχέση με τη γενική εκπαίδευση, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. (Ζάχα-
ρης, 2009) 
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Μεγάλη συχνότητα αλλαγών 

Η μεγάλη συχνότητα των «μεταρρυθμίσεων» δημιουργεί από τη μία σύγχυση και ανα-
σφάλεια στην κοινωνία -εύλογη αν σκεφτεί κανείς πως αν κάτι ήταν πετυχημένο δεν 
θα χρειαζόταν συνεχείς αλλαγές -αλλά επιπροσθέτως δεν δίνεται και ο απαραίτητος 
χρόνος εφαρμογής κάθε εκπαιδευτικής αλλαγής ώστε να αξιολογηθεί με βάση τα απο-
τελέσματά της. Πολλές φορές έχουμε καινούργια μεταρρύθμιση πριν καν ολοκληρωθεί 
ο κύκλος σπουδών της προηγούμενης (2013-2016). 

Επαγγελματικά δικαιώματα 

Ένας τρόπος να αυξήσουμε την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι 
η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων της. Αντιθέτως 
αυτό που βλέπουμε να γίνεται είναι κάθε φορά που η νομοθεσία αλλάζει ονόματα και 
δομές, οι απόφοιτοι να στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων, ιδίως όταν τα προε-
δρικά διατάγματα που απαιτούνται, εκδίδονται τις περισσότερες φορές με μεγάλη κα-
θυστέρηση ή οι διατάξεις αδρανοποιούνται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 
Ν. 3475/2006 μετά την έκδοση του οποίου οι απόφοιτοι των σχολών ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ 
χρειάστηκε να περιμένουν τρία χρόνια και την διαμεσολάβηση του συνηγόρου του πο-
λίτη για να τους αναγνωριστούν τελικά τα δικαιώματα των προγενέστερων ΤΕΕ. 
(Καρύδης, 2011) Επιπροσθέτως η εμφάνιση άλλων δομών όπως ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ δια-
φόρων υπουργείων θολώνει περισσότερο το τοπίο. 

Ειδικότητες 

Ο νόμος 4186/2013 κατάργησε 52 από τις συνολικά 110 Ειδικότητες των ΕΠΑΛ και 
ΕΠΑΣ, διότι «δεν ήταν σκόπιμο να εξακολουθούν αυτές να προσφέρονται στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση». Με την φράση δεν ήταν σκόπιμο, το Υπουργείο Παιδείας δεν 
διασαφηνίζει αν πρόκειται για εκπαιδευτική ή οικονομική σκοπιμότητα. Ο αριθμός των 
ειδικοτήτων ήταν μεγάλος, η σκοπιμότητα όμως φαίνεται να ήταν οικονομική, αφού 
στην ουσία σήμαινε την απόλυση 2000 περίπου δημοσίων υπαλλήλων στο πνεύμα της 
εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών που απαιτούσε η Τρόικα ως προϋπόθεση για 
την καταβολή της επόμενης δόσης του δανείου στην Ελλάδα. Οι περισσότερες από τις 
καταργούμενες ειδικότητες μεταφέρθηκαν (ή και διατηρήθηκαν) στη μη τυπική εκπαί-
δευση, όπως στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), για τους αποφοίτους 
του γυμνασίου και στα Ι.Ε.Κ για τους απόφοιτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. 

Έλλειψη στρατηγικής 

Στο τόσο κρίσιμο θέμα της παιδείας είναι φανερό ότι δεν υπάρχει εθνική στρατηγική 
για την παιδεία και κάθε νέα κυβέρνηση προωθεί την δική της πρόταση. Χαρακτηρι-
στικά, πριν ψηφιστεί ο ν. 4186/2013 η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προετοιμάσει νο-
μοθετικά μια πρόταση μεταρρύθμισης για την επαγγελματική εκπαίδευση 
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(«Τεχνολογικό Λύκειο»). Η πρόταση εκείνη είχε συζητηθεί διεξοδικά σε μια πολύμηνη 
δημόσια διαβούλευση, είχε τεκμηριωθεί με επιστημονικές μελέτες και είχε εγκριθεί σε 
συναινετικό πνεύμα από το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Παρ’ όλα αυτά, δεν προωθή-
θηκε προς ψήφιση και ο επόμενος Υπουργός την απέσυρε και υπέβαλε νέο νομοσχέδιο 
τον Αύγουστο του 2013. 

Έλλειψη επιστημονικής υποστήριξης 

Στον χώρο της ΔΤΕΕ συναντούμε ελάχιστες επιστημονικές μελέτες και έρευνες, οι με-
ταρρυθμίσεις συζητούνται επιδερμικά και συνήθως με κομματική χροιά. (Ιωαννίδου & 
Σταύρου, 2013) Σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η μελέτη 
της επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της χάραξης πολιτι-
κής σε αυτό τον τομέα (CEDEFOP, 2011). Σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία υπάρχει 
μία καλά ανεπτυγμένη και θεσμοθετημένη έρευνα για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση, βλέπε τη συνεισφορά του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για την ΕΕΚ, 
(BIBB) και ένα εθνικό δίκτυο ερευνητικών κέντρων που μελετά διαφορετικές πτυχές 
του συστήματος, υποστηρίζει τη καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση του. Δεν υπάρ-
χουν επίσης μελέτες προσδιορισμού των συγκεκριμένων πραγματικών αναγκών της 
χώρας σε αποφοίτους της ΔΤΕΕ όπως επισημαίνεται σε έρευνες. (Γκιζελή, Μαγουλά, 
& Μάραντος, 2009) 

Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Η δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση αλλάζει πολύ συχνά και ο 
νομοθέτης προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στο δικαίωμα του μαθητή να 
προχωρήσει στις σπουδές του και στον αυτόνομο χαρακτήρα της τεχνικής 
εκπαίδευσης. 

Κατοχύρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
από το ελληνικό δικαιϊκο σύστημα 

Συνταγματική κατοχύρωση της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

 Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, ως μέρος της οργανωτικής μορφής της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατοχυρώνεται από την παρ. 7 του άρθρου 16 του Συ-
ντάγματος. Η συγκεκριμένη συνταγματική διάταξη δεν ιδρύει ατομικό δικαίωμα για 
ίδρυση σχολείων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ούτε όμως απαγορεύει 
στους ιδιώτες την ίδρυση τέτοιων εκπαιδευτηρίων. Μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί 
μια κρατική υποχρέωση για παροχή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε 
όλους όσους το επιθυμούν και έτσι ο νομοθέτης έχει την ευχέρεια και μπορεί να πάρει 
την πρωτοβουλία, με νόμο, να επιτρέψει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων εκπαιδευ-
τηρίων και από ιδιώτες ή να αναθέσει την παροχή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκ-
παίδευσης αποκλειστικά σε δημόσιους φορείς. (Β. Σκουρής & Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, 
2007; Παπαευαγγέλου 2014)  
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Πρέπει όμως να τονιστεί ότι, από τη στιγμή που ο νομοθέτης επιτρέψει την ίδρυση και 
λειτουργία εκπαιδευτηρίων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο μέλλον 
δεν μπορεί να καταργήσει ή να τροποποιήσει αυθαίρετα το δικαίωμα αυτό (Χρυσόγο-
νος, 2006) και επιπλέον, όταν νομοθετεί, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις δεσμεύ-
σεις που προκύπτουν καταρχήν από το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο (Συνθήκες) για 
την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της ελεύθερης εγκατάστασης και κυκλοφορίας των 
προσώπων καθώς και της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη 
συνέχεια από το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο (Ευρωπαϊκές Οδηγίες) και τη νομολογία 
των Δικαστηρίων της Ένωσης για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που πιστοποι-
ούν δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, νομικές δεσμεύσεις «οι οποίες υπερ-
τερούν του κοινού νόμου σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος και το ν. 945/1979 
(ΦΕΚ Α΄ 170) ‘Περί κυρώσεως της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος στις Ευρω-
παϊκές Κοινότητες’». (Χρυσόγονος, 2006 ; απόφ. ΣτΕ 778/2007, ΕφημΔΔ 2007, σ. 
131)  

Η νομοθετική κατοχύρωση της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που εντάσσεται στην τυπική εκπαί-
δευση, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013) «Α-
ναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου τονίζεται ο καθοριστικός ρό-
λος που μπορεί να διαδραματίσει μια αναβαθμισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση. 
προσαρμοσμένη βέβαια, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, στην καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων σε μια εποχή κρίσης για την Ελλάδα, αλλά και υψηλών απαιτήσεων και ρα-
γδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας στον παγκόσμιο χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται:«Η αναμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει έναν βα-
σικό άξονα αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας…εν μέσω μιας πρωτοφα-
νούς κρίσης η οποία έχει εκτινάξει τα ποσοστά ανεργίας των νέων σε δυσθεώρητα 
ύψη». Παρ’ όλα αυτά, όμως, κοινή είναι η πεποίθηση ότι:«Η επαγγελματική εκπαί-
δευση εξακολουθεί να θεωρείται από τους νέους διέξοδος ανάγκης παρά τις συνεχείς 
προσπάθειες της πολιτείας να την αναδείξει σε εναλλακτική λύση ισότιμη προς τη γε-
νική εκπαίδευση και παρά την ύπαρξη ερευνητικών στοιχείων που εμφανίζουν τους 
αποφοίτους της να συναντούν μικρότερες δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης από 
ό,τι οι απόφοιτοι της γενικής εκπαίδευσης». Συνεπώς ένα σύγχρονο επαγγελματικό Λύ-
κειο θα πρέπει να διασφαλίζει όχι μόνο την εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελμα-
τιών, αλλά να αποτελεί και μια εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή, ισότιμη με τη γε-
νική εκπαίδευση, για τους μαθητές που επιθυμούν έναν διαφορετικό τύπο σχολείου, 
«στο οποίο θα μπορούν να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους». 

Σκοπός 

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής 
παιδείας και της τεχνικής επαγγελματικής γνώσης με ανάπτυξη δράσεων που διασφα-
λίζουν την ποιότητα της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, και έχει ως ειδικότερο 
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σκοπό, πρώτον, την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότη-
τας και της κριτικής σκέψης των μαθητών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί-
δευσης, δεύτερον, τη μετάδοση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται μ’ αυτές και, τρίτον, την παροχή στους μαθητές 
του συγκεκριμένου χώρου των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για επαγγελματική 
ανέλιξη με συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.  

Διάρθρωση 

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ.), Ημερήσια και Εσπερινά. Μπορούν, ακόμα, να ιδρυθούν, με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Επαγγελματικά Πρότυπα-Πειραματικά Λύκεια και Επαγγελμα-
τικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για 
τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, προβλέπεται ειδική διαδικασία ίδρυσης που α-
παιτεί κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Οικονομικών. Τα 
ΕΠΑ.Λ. όλων των μορφών ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση 
και εντάσσονται στο σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης. 

Επαγγελματικά Λύκεια ( ΕΠΑ.Λ.) 

Οργάνωση και λειτουργία 

 Η πολιτεία προσπάθησε με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, από τη μια, να αναδείξει την 
ισοτιμία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ιδιωτικής και δημόσιας, σε μια προ-
σπάθεια να προσελκύσει μαθητές στα επαγγελματικά λύκεια που συνήθως αντιμετω-
πίζονται ως δεύτερη επιλογή από τους μαθητές και τους γονείς τους και από την άλλη, 
να αναδείξει, επίσης, την ισοτιμία ιδιωτικών και δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων 
προβλέποντας την ίδια οργάνωση και λειτουργία των συγκεκριμένων εκπαιδευτηρίων, 
σε μια προσπάθεια να τονώσει το ενδιαφέρον των ιδιωτών να επενδύσουν στο χώρο 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς, βέβαια να απεμπολήσει το δικαίωμά της για 
στενότερο έλεγχο και εποπτεία. Δικαίωμα εγγραφής στα ΕΠΑ.Λ. έχουν οι κάτοχοι α-
πολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου προερχόμενου από αντίστοιχα σχολεία 
της αλλοδαπής, (άρθρο 7 παρ. 2) επίσης, οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη Ιδιωτικού Επαγ-
γελματικού ή Γενικού Λυκείου μπορούν να επιλέξουν, για τη συνέχιση των σπουδών 
τους, έναν από τους δύο τύπους Λυκείων στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης της 
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης . (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β΄) Προβλέπεται επίσης 
ο αριθμός των μαθητών για κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας Ομάδας Προσα-
νατολισμού, αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα που έχουν και οι υπόλοιποι μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η δωρεάν χορήγηση βιβλίων και κάποια ειδικά 
προνόμια, όπως οι κρατικές υποτροφίες και η ασφαλιστική κάλυψη. (άρθρο 15) Με 
άλλη διάταξη ορίζεται ότι οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται εντός 
της σχολικής μονάδας στην ύλη των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων 
της αντίστοιχης τάξης. (άρθρο 11) 
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 Με Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις, κατ’ εξουσιοδότηση του νό-
μου η πλειοψηφία των οποίων δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί, αποτελώντας ένα από τα 
μεγάλα προβλήματα του νομοθετικού πλαισίου που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, ρυθ-
μίζεται κάθε λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτι-
κών ΕΠΑ.Λ., όσον αφορά τη φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών, τον καθορισμό 
των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και των ειδικοτήτων, τα ωρολόγια και αναλυτικά 
προγράμματα, τις εγγραφές, μετεγγραφές, τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών, ειδικό-
τητες εκπαιδευτικών, φοίτηση, εξετάσεις και αξιολόγηση των μαθητών κλπ. (άρθρα 9 
και 10) 

Περιεχόμενο Σπουδών 

Τα Επαγγελματικά Λύκεια προσφέρουν δύο κύκλους σπουδών τυπικής εκπαίδευσης 
τον Δευτεροβάθμιο και τον Μεταδευτεροβάθμιο ή, όπως ονομάζεται, «Τάξη Μαθη-
τείας». Επίσης, παρέχουν Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και 
τις αντίστοιχες ειδικότητες. Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν μαθήματα γε-
νικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. πα-
ρακολουθούν, εκτός από μαθήματα γενικής παιδείας, και μαθήματα ειδικοτήτων ανά 
Ομάδα Προσανατολισμού, Στη συνέχεια στη Β΄ και Γ΄ τάξη εκτός από τα μαθήματα 
γενικής παιδείας παρακολουθούν και μαθήματα ειδικότητας με θεωρητικό και εργα-
στηριακό περιεχόμενο, και τέλος στην τάξη μαθητείας εφαρμόζεται ενισχυτική εργα-
στηριακή εκπαίδευση και «μαθητεία» σε εργασιακό χώρο με σκοπό τη σύνδεση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απόκτηση εμπειρίας από 
τους μαθητές χρήσιμης για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. (άρθρο 7) Τα ανα-
λυτικά προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν, για τα μαθήματα, σαφείς διδακτικούς 
σκοπούς κατά μάθημα και διδακτέα ύλη που τους καλύπτει ενώ για τις εργαστηριακές 
ασκήσεις, περιλαμβάνουν αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε εργαστηριακό μάθημα που 
περιγράφει και τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή του. (άρ-
θρο 10) 

Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ΕΠΑ.Λ. στους αποφοίτους τους είναι ισότιμοι με 
τους τίτλους που χορηγούνται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων, ώστε να απο-
φεύγεται κάθε είδους κατηγοριοποίηση ως προς την ποιότητα και την αναγνώριση της 
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. (άρθρο 12 του ν. 3475/2006) Στους αποφοί-
τους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται, μετά από εν-
δοσχολικές εξετάσεις, απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο Επαγγελματι-
κής Ειδικότητας επιπέδου 4 σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 
4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4283/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 189/10-9-2014), το οποίο αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη της Ε.Ε..  
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Συνεπώς, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4186/2013, όπως προαναφέρθηκε τα οποία, ανά ειδικότητα και ε-
πίπεδο, ορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται από τον Υπουργό Παι-
δείας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των «Τάξεων Μαθητείας» των 
ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού 
Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

(άρθρο 12 παρ. 4 και 5 του ν. 4186/2013) 

Έτσι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος και να βγουν στην ελεύθερη αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων ή με ει-
δικές πανελλαδικές εξετάσεις σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους. 
(άρθρο 13 του ν. 4186/2013)  

To πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται μαζί με το Απολυ-
τήριο στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ,. τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν, εάν 
δεν θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Το πτυχίο επιπέδου 4 αντιστοιχεί σε πλήρη τίτλο σπουδών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϋποθέτει περισσότερες θεωρητικές γνώσεις από το 
επίπεδο 3 των τίτλων σπουδών των επαγγελματικών σχολών και η επαγγελματική αυτή 
δραστηριότητα αφορά κυρίως τεχνική εργασία που μπορεί να εκτελεστεί αυτόνομα ή 
και να συνεπάγεται μεγαλύτερες ευθύνες για τους κατόχους των αντίστοιχων επαγγελ-
ματικών αδειών, απ’ ότι για τους κατόχους επαγγελματικών αδειών που προκύπτουν 
από τίτλους σπουδών επαγγελματικών σχολών. (άρθρο 12 παρ. 4 και 5 του ν. 
4186/2013) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ακόμα πλήρης ρύθμιση των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., αφού δεν έχουν εκδοθεί 
τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα που προβλέπονται από το νόμο. 

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 

Η Μαθητεία στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ καθιερώθηκε με το Ν.Δ. υπ’ αριθ. 3971/1959. Αν 
και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ φοιτά μόλις το 10% των μαθητών μιας χρονιάς, οι οποίοι 
επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση, η Μαθητεία θεωρείται ως σημαντική και 
επιτυχημένη μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης, διότι περίπου τα 2/3 των αποφοίτων 
της προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις στις οποίες εκπαιδεύτηκαν. (Ιωαννίδου & 
Σταύρου, 2013) Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας υπό την επο-
πτεία του ΟΑΕΔ με περίπου 10.000 μαθητές.. Το Συμφωνητικό Μαθητείας προβλέπει 
συγκεκριμένη αμοιβή, η οποία ανέρχεται στο 70% του ελάχιστου μισθού της εθνικής 
συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ιατροφαρμα-
κευτική και συνταξιοδοτική - Ν. 1346/83). Η εκπαίδευση σε επαγγελματική σχολή, 
συνδυάζεται με αμειβόμενη εκπαίδευση-πρακτική άσκηση σε δημόσια ή ιδιωτική επι-
χείρηση. Σκοπός είναι η παροχή επαγγελματικής εμπειρίας μέσα σε πραγματικές συν-
θήκες εργασίας σε νέους και νέες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄ Τάξης 
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Λυκείου, ηλικίας 16 έως 23 ετών, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για την είσοδό τους 
στην αγορά εργασίας. Υπεύθυνη για την εξεύρεση επιχείρησης όπου θα εκπαιδευτούν 
οι μαθητευόμενοι είναι η Επαγγελματική Σχολή. Η Μαθητεία περιλαμβάνει 14 ειδικό-
τητες. Προκειμένου να εκτιμηθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο ΟΑΕΔ συνερ-
γάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με τις περιφερειακές και τοπικές αρ-
χές. Σημαντικό ρόλο παίζουν εδώ και τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης σ’ όλη 
τη χώρα, που έχουν αναλάβει τη διασύνδεση των φορέων εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας. Συνεχή εποπτεία της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις γίνεται από εκ-
παιδευτικούς του ΟΑΕΔ. 

Τελευταίες νομοθετικές αλλαγές 
στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Νόμος 4386/2016) 

Η βουλή των Ελλήνων, με ισχυρή πλειοψηφία, ψήφισε τον Αύγουστο του 2015 το 3ο 
Μνημόνιο (Ν. 4336/2015). Σε αυτό προβλέπονται τα εξής: 

«Επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και 
προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 
(Νόμος 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο):i) 
θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, ii) θα δημιουργή-
σει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και μια 
διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, iii) θα δρομολογή-
σει πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και iv) 
θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουρ-
γείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέ-
σεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ 
και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της 
τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα διασφαλί-
σει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρη-
ματοδότησης. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερειακές συ-
μπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα.» 

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, τον Ιούνιο του 2016 ψηφίστηκε ο νόμος 4386/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 83) “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”. Στο Άρθρο 66 περιλαμ-
βάνει ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τροποποίηση του 
νόμου 4186/2013. Λίγο αργότερα καθορίστηκαν με απόφαση του Υπουργού (Αριθμ. 
Φ20/82041/Δ4 ) Τομείς και Ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του 
Ν. 4386/2016 και η αντιστοιχία μεταξύ τους. Σύμφωνα με εξαγγελίες της κυβέρνησης 
τα μέτρα έχουν μεταβατικό χαρακτήρα μέχρι την ολοκλήρωση του διαλόγου για το 
σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εξάλλου οι προγραμματικές 
θέσεις της τότε κυβέρνησης μιλούσαν για Ενιαίο Σχολείο Θεωρίας και πράξης, με κα-
τάργηση των δύο τύπων σχολείων της Γενικής και Τεχνικό-Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης. 
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Τα βασικά σημεία του νέου νόμου είναι : 

Η Α΄ τάξη ΕΠΑΛ θα έχει ενιαίο πρόγραμμα και θα διδάσκονται μαθήματα γενικής 
παιδείας, προσανατολισμού και επιλογής. Η Β΄ τάξη θα χωρίζεται σε εννέα τομείς, με 
μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά-επαγγελματικά του τομέα. Η Γ΄ τάξη θα 
χωρίζεται σε ειδικότητες, με μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας. Στην ουσία 
έχουμε καθυστέρηση της εξειδίκευσης στον 3ο χρόνο του Λυκείου. 

 Έχουμε μείωση τομέων, ειδικοτήτων και σε αντιστοιχία, μείωση στις θέσεις εκπαιδευ-
τικού προσωπικού. 

Κατόπιν θα ακολουθεί το προαιρετικό μεταλυκειακό έτος μαθητείας. Η μαθητεία δεν 
είναι οργανικά ενταγμένη στα ΕΠΑΛ, αποτελεί τμήμα άτυπης εκπαίδευσης. Η πραγ-
ματική εκπαιδευτική εργασία στο έτος αυτό αποτελεί μόνο τα 7/35, δηλαδή το 20%, 
του νόμιμου εβδομαδιαίου ωραρίου των μαθητών σε μία ημέρα, ενώ στα ΙΕΚ αποτελεί 
τα 4/5, δηλαδή το 80%, των εξαμήνων. Στα ΙΕΚ δίνεται τίτλος, ενώ εδώ μόνο βεβαίωση 
παρακολούθησης και προετοιμασία για πιστοποίηση. 

Οι απόφοιτοί των ΕΠΑΛ θα μπορούν πλέον να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στη 
Σχολή Πυροσβεστικής και σε τμήματα των πανεπιστημίων που είναι αντίστοιχα με 
τους τομείς τους, σε ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων 
κατά τμήμα. Παράλληλα, το ποσοστό των θέσεων στα ΤΕΙ που θα διεκδικούν ετησίως 
μέσω πανελλαδικών εξετάσεων θα ορίζεται αναλογικά με το μαθητικό δυναμικό των 
ΕΠΑΛ (σήμερα είναι σταθερό 20%). 

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης καταργούνται ή μετατρέπονται σε ΙΕΚ. 

Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικά οι μαθητές 
που φοιτούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021 συνεχίζουν 
στη Β΄ τάξη και ολοκληρώνουν τις σπουδές του το 2022…». 

Μαθητικό δυναμικό στην επαγγελματική εκπαίδευση 

Στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση φοιτά μικρότερο ποσοστό από την γε-
νική εκπαίδευση, επίσης εμφανίζει μεγαλύτερη μαθητική διαρροή. Ενδεικτικά, από 
τους μαθητές που εγκατέλειψαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τα σχολικά έτη 
2002-2008 το 78,8% ήταν από την Τεχνική Εκπαίδευση και το 21,2% από τη Γενική 
(Kyridis et al, 2011). Μεταξύ των αποφοίτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης παραμέ-
νει κυρίαρχη η τάση για επιλογή της γενικής εκπαίδευσης με απώτερη προοπτική τη 
φοίτηση σε κάποιο Πανεπιστήμιο. Η φήμη και η ελκυστικότητα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης παραμένουν διαχρονικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το μειωμένο ενδιαφέ-
ρον για την επαγγελματική εκπαίδευση, οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς πα-
ράγοντες, κοινωνικούς, οικονομικούς, ιστορικούς. Γεγονός είναι ότι έως σήμερα απο-
τελεί μια εκπαιδευτική επιλογή υποδεέστερης αξίας σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση 
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και, όπως λέγεται, μια επιλογή για μαθητές με μέτριες έως κακές επιδόσεις στο γυμνά-
σιο, που δεν τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα «γράμματα» και μπροστά στον κίνδυνο να 
εγκαταλείψουν το σχολείο «μαθαίνουν μια τέχνη». 

 

 

Πίνακες 1 & 2. Εγγεγραµµένοι και αποφοιτήσαντες µαθητές από Γενικά και Επαγγελ-
ματικά Λύκεια Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, 2015 
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Επίσης, το 2011, μεταξύ των Ε.Ε.-15 η Ελλάδα, εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό 
μαθητών/τριών στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατατάσ-
σεται στην τελευταία θέση, ενώ έχει το 4ο χαμηλότερο ποσοστό, μετά την Κύπρο, την 
Ουγγαρία και τη Λιθουανία στις χώρες της Ε.Ε.-27. ( EUROSTAT, 2013) 

Προσπάθειες δημιουργίας κοινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε-
παγγελματική εκπαίδευση 

Το 1992 με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, μπαίνουν τα θεμέλια της στρατηγικής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και για την επαγγελματική εκπαίδευση. Στο άρθρο 127, αναφέρει 
ως προς την Επαγγελματική Εκπαίδευση ότι στόχος είναι «να διευκολύνει την προσαρ-
μογή στις μεταλλαγές της βιομηχανίας ιδίως μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και 
του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και 
τη συνεχή κατάρτιση, την ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαι-
δευομένων και ιδίως των νέων, να τονώνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων και επιχειρήσεων». Σύμφωνα με τον Κωτσίκη (Κωτσίκης, 2000), «οι διατάξεις 
για την παιδεία και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υπάρχουν και στα 
τρία κεφάλαια του τίτλου VIII (άρθρα 118, 123, 126, 127), γεγονός που δείχνει ότι για 
την Ε.Ε. η εκπαιδευτική πολιτική δεν αναφέρεται στην εκπαίδευση ως αυτοσκοπό, ούτε 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ως μέσο επιδίωξης καθαρά οικονομι-
κών σκοπών, όπως είναι ο ανταγωνισμός και η οικονομική ανάπτυξη. Η ένταξη της 
εκπαιδευτικής πολιτικής στον ίδιο τίτλο με την κοινωνική πολιτική της ΕΕ προσδίδει 
στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική ευρύτερη κοινωνική και πολιτική διάσταση».  

Το 1995 δημοσιεύεται από την Επιτροπή η Λευκή Βίβλος για την Επαγγελματική Εκ-
παίδευση και Κατάρτιση. Η Λευκή Βίβλος «αντιπροσωπεύει την πρώτη συγκροτημένη 
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απόπειρα της Κοινότητας να εντάξει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
στο κέντρο της στρατηγικής της για την επιδίωξη της οικονομικής και κοινωνικής συ-
νοχής της Κοινότητας». (Πασιάς, 2006).  

Το 1997 με τη συνθήκη του Amsterdam γίνονται μικρές αλλαγές στη συνθήκη του 
Μάαστριχτ σχετικά με την διαδικασία της συναπόφασης και της επιμόρφωσης και ι-
σχυροποιείται ακόμη περισσότερο η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. (Γκό-
βαρης, Ρουσσάκης, 2008)  

To 2000 στη Λισσαβόνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε τη λεγόμενη στρατηγική 
της Λισσαβόνας, σύμφωνα με την οποία τέθηκαν στρατηγικοί στόχοι, έτσι ώστε μέχρι 
το 2010 η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι η πλέον δυναμική και ανταγωνιστική. «Κατά 
τη σύνοδό του στη Λισσαβόνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η ΕΕ βρίσκε-
ται αντιμέτωπη με μία μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την παγκο-
σμιοποίηση και τις προκλήσεις της οικονομίας καθοδηγούμενης από τη γνώση και έ-
ταξε ένα νέο στρατηγικό στόχο για το 2010. Να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυνα-
μικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανά-
πτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή. Υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές απαιτούν όχι μόνο ριζικό μετασχημα-
τισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και ένα τολμηρό πρόγραμμα για τον εκσυγ-
χρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης» (Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Λισσαβόνα 2000). Κάθε δεύτερο χρόνο το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο Παιδείας συντάσσει έκθεση των αποτελεσμάτων και αποφασίζει 
μετά για τα προγράμματα δράσεων. Σύμφωνα με το πρώτο κείμενο, το οποίο περιγρά-
φει μία σφαιρική προσέγγιση των εθνικών πολιτικών στον τομέα της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, έπρεπε μέχρι το 2010 να επιτευχθούν οι παρακάτω στρα-
τηγικοί στόχοι, στο πλαίσιο της όλης δράσης που ονομάστηκε πρόγραμμα για την «Ε-
παγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (Asderaki, 2009; Εφημερίδα Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων, C142/1, 14.6.2002): 

1. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης στην ΕΕ,  

2. Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

3. Ανοικτά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρύτερο κόσμο, 

 Ώθηση σημαντική προς την υλοποίηση του προγράμματος της διά βίου μάθησης και 
της ΕΕΚ 2010 έδωσε η συνθήκη της Κοπεγχάγης (2002) και η πρόθεση για αναγνώριση 
σε όλα τα κράτη – μέλη των αποκτηθέντων προσόντων. Με τη συνθήκη δίνεται βαρύ-
τητα στην κινητικότητα εργαζομένων, καταρτιζομένων και εκπαιδευτών, συγκροτώ-
ντας ένα πλαίσιο για τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προσόντα και ορίζοντας τις 
βάσεις για ένα ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για τη διευκό-
λυνση αυτής της κινητικότητας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη νομοθεσία της ΕΕ τα 
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εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
εκτός και αν υπάρχουν αποδεδειγμένες σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα πτυχία αυ-
τών των χωρών. Η «διακήρυξη της Κοπεγχάγης» αποτέλεσε οδηγό των αλλαγών στην 
ΤΕΕ τα επόμενα χρόνια. Όπως διαπίστωναν το 2010 οι υπουργοί, η Κομισιόν και οι 
«κοινωνικοί εταίροι», η «διαδικασία της Κοπεγχάγης» έδωσε «το έναυσμα για την α-
νάληψη ριζικών μεταρρυθμίσεων» στα κράτη - μέλη, «δημιούργησε αρχές και κατευ-
θυντήριες γραμμές και μια σειρά από εργαλεία (Europass - Ενιαίο Πλαίσιο Προσόντων 
και Δεξιοτήτων, EFQ - ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, ECVET - ευ-
ρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρ-
τιση, EQAVET - ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας της 
ΕΕΚ)», άνοιξε το δρόμο «για τη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου εκ-
παίδευσης και κατάρτισης». Οι αλλαγές, η εξειδίκευση και οι αποφάσεις αυτές ελέγ-
χθηκαν στις συναντήσεις των υπουργών των κρατών - μελών της ΕΕ σε Μάαστριχτ 
(2004), Ελσίνκι (2006) και Μπορντό (2008). (Leonard & Perin, 2009) 

Το 2010, οι υπουργοί οι σχετικοί με την ΤΕΕ, η Κομισιόν και οι «κοινωνικοί εταίροι» 
συνεδρίασαν στην Μπριζ και διαπίστωσαν ότι «πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στη δήλωση 
της Κοπεγχάγης του 2002», «ιδίως υπό το πρίσμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020». Στο 
φόντο αυτό, και των δυσκολιών της ανάκαμψης από την οικονομική κρίση, το Ανακοι-
νωθέν της Μπριζ ασχολήθηκε με «την επανεξέταση της στρατηγικής προσέγγισης και 
των προτεραιοτήτων της διαδικασίας της Κοπεγχάγης για τα έτη 2011 - 2020». Σύμ-
φωνα με το Ανακοινωθέν της Μπριζ:«Πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα της Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) να ανταποκρίνεται στις μεταβαλ-
λόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Για να μπορέσουν να συνυπολογιστούν οι 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της 
ΕΕΚ απαιτείται μεγαλύτερη κατανόηση των αναδυόμενων τομέων και δεξιοτήτων, ό-
πως επίσης και των αλλαγών στα υπάρχοντα επαγγέλματα (...)Το κείμενο αλλού λέει: 
«Η οικονομική ύφεση δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των επενδύσεων στην ΕΕΚ. 
Αντιθέτως, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα εξεύρε-
σης καινοτόμων λύσεων που θα εξασφαλίσουν (...) βιώσιμη χρηματοδότηση για την 
ΕΕΚ». Ενώ στο κομμάτι «βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 
ΕΕ», εξηγεί ακόμη περισσότερο το στόχο αυτό, αναφέροντας: «Οι φορείς παροχής 
ΕΕΚ θα πρέπει να εξετάζουν τρόπους να καλύπτουν από κοινού και σε συνεργασία με 
επιχειρήσεις το σχετικό κόστος και εξοπλισμό. Θα πρέπει επίσης να προωθείται η μά-
θηση στο χώρο της εργασίας σε επιχειρήσεις που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή». 
Ενώ ρητά μπαίνει και η οδηγία «οι αρχές στις συμμετέχουσες χώρες - σε εθνικό, περι-
φερειακό ή τοπικό επίπεδο - να βοηθήσουν τα σχολεία και τις επιχειρήσεις να συσφί-
ξουν τη συνεργασία τους». Μεγάλη έμφαση δίνεται στο ρόλο της μαθητείας, με την 
πλέον χαρακτηριστική διατύπωση να προβλέπει ότι «η μάθηση στο χώρο της εργασίας, 
που επιτελείται σε σύμπραξη με επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, πρέπει 
να καταστεί χαρακτηριστικό όλων των κύκλων μαθημάτων της αρχικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης».  
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Το Νοέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ανακοίνωσή της υπό τον τίτλο «Α-
νασχεδιασμός της Εκπαίδευσης» (Rethinking Education), μετέθεσε το κέντρο βάρους 
στην εκπαίδευση με βάση την εργασία. Το Δεκέμβριο του 2012 συνέταξε ένα Πακέτο 
για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Package). Αυτό προβλέπει την 
«Εγγύηση για τους Νέους» (Youth Guarantee) – ένα πρόγραμμα, βάσει του οποίου οι 
νέοι θα διοχετεύονται σύντομα από την εκπαίδευση στην εργασία – και τη δημιουργία 
μιας «Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία» (European Alliance for 
Apprenticeships), με σκοπό τη διάδοση του δυικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Συμμα-
χία για τη Μαθητεία ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου του 2013 στη Λειψία. Επιδιώκει να συμ-
βάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας 
και της προσφοράς θέσεων μαθητείας σε όλη την Ε.Ε. 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία 
που επηρεάζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 α) Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) άρθρα 165 για τη γενική 
παιδεία και 166 για την επαγγελματική εκπαίδευση. 

 β) Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ της 7-9-2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματι-
κών προσόντων.  

Σήμερα η Ε.Ε. για τον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμ-
φωνα με τη Συνθήκη (166 ΣΛΕΕ), «…εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, η οποία στηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, σεβόμενη ταυ-
τόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο και την ορ-
γάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης».  

Σύγκριση ευρωπαϊκών συστημάτων 
οργάνωσης της  τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Δευτεροβάθμια επαγγελ-
ματική εκπαίδευση στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες, ισχύουν τα εξής : 

♦ υπάρχουν τριετούς φοίτησης επαγγελματικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης  

♦ προσφέρεται ως δυνατότητα η πρόσβαση από τα επαγγελματικά σχολεία στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση 

♦ τα ποσοστά των μαθητών που επιλέγουν να φοιτήσουν στην Επαγγελματική Εκπαί-
δευση κυμαίνονται μεταξύ 40% (Φινλανδία) και 78% (Γερμανία), 

Στο παρόν κεφάλαιο θα δούμε συνοπτικά τις διαφορές που παρουσιάζουν κάποια συ-
στήματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης που εφαρμόζονται στην Ευ-
ρώπη. Οι προσεγγίσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επηρεάζονται από πλήθος 
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παραγόντων και κυρίως από τις ιδιαίτερες για κάθε χώρα κοινωνικές, οικονομικές, πο-
λιτικές και πολιτισμικές συνθήκες. Οι διαφορές των συστημάτων εντοπίζονται κυρίως 
στο βαθμό κεντρικού ελέγχου, στη σύνδεση με την αγορά εργασίας, στο ρόλο των κοι-
νωνικών εταίρων, στην οικονομική τους δομή και στην πιστοποίηση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. (Danish Technological Institute 2008) 

Κεντρικός έλεγχος 

Σε συστήματα που υπάρχει μεγάλος κεντρικός έλεγχος, όπως το σύστημα της Βουλγα-
ρίας και της Δανίας τα επίπεδα προσόντων και τα αποτελέσματα είναι σταθερά, αλλά 
υπάρχει μικρή σύνδεση με την δυναμική της αγοράς εργασίας. 

Ισορροπία μεταξύ εκπαίδευσης στο σχολείο και πρακτικής εξάσκησης 

Στο δυικό σύστημα της Γερμανίας, οι μαθητές εναλλάσσονται μεταξύ παρακολούθη-
σης στο σχολείο και πρακτικής εξάσκησης. Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται 
κυρίως στην επιχείρηση μαζί με part-time σχολική παρακολούθηση στα επαγγελματικά 
σχολεία (Berufsschulen). Η εκπαίδευση και κατάρτιση του μαθητή είναι κοινή ευθύνη 
του σχολείου και της επιχείρησης. Το «σύστημα μετάβασης» απευθύνεται σε μαθητές 
που δεν έχουν «συμβόλαιο μαθητείας» και προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους σε 
ένα από τα δύο προηγούμενα συστήματα (Spöttl,, Windelband, 2013). Βασική αρχή 
του δυικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η εναλλαγή μεταξύ σχο-
λείου και επιχειρήσεων οι οποίες και προσφέρουν τις θέσεις μαθητείας. Οι επιχειρήσεις 
συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα εθελοντικά και είναι υποχρεωμένες να συμμορφώ-
νονται με τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς που διέπουν τις διαδικασίες επαγ-
γελματικής κατάρτισης. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία με δύο μέρες 
θεωρητικής εκπαίδευσης στις δημόσιες επαγγελματικές σχολές, όπου διδάσκονται γε-
νικά μαθήματα έτσι ώστε οι μαθητευόμενοι να αποκτούν θεωρητικό υπόβαθρο στο ε-
πάγγελμα που επέλεξαν και τρεις-τέσσερεις ημέρες την εβδομάδα πρακτική στην επι-
χείρηση. Αν και η κατάρτιση-μαθητεία στην επιχείρηση ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο, 
το πρόγραμμα των επαγγελματικών σχολείων ρυθμίζεται σε τοπικό επίπεδο από τα 
κρατίδια (Länder) σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις. (CEDEFOP, 10thedition, 
(11/2012). Σήμερα, με το δυικό σύστημα προσφέρονται περίπου 340 επαγγελματικές 
ειδικότητες, οι οποίες ωστόσο, είναι σχεδόν οι μισές από αυτές που παρέχονταν στις 
αρχές του 1980, όπου άγγιζαν τις 600 περίπου. (Παϊδούση, 2014) Από τις προσφερό-
μενες ειδικότητες, πάνω από τις μισές (59%) αφορούν επαγγέλματα στη βιομηχανία, 
ένα μεγάλο ποσοστό (27,7%) αφορά το εμπόριο και τη βιοτεχνία και οι υπόλοιπες ει-
δικότητες αφορούν δημόσιες υπηρεσίες, γεωργικά και ελεύθερα επαγγέλματα.  

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο παρουσιάζεται μείωση των μαθητών στα επαγγελματικά 
σχολεία (Dorner, 2012). Τα αίτια αυτής της μείωσης είναι: 

• η δυσκολία που έχει, πλέον, η πρόσβαση σε θέση μαθητείας λόγω των υψηλών απαι-
τήσεων και της αυστηρής επιλογής των υποψηφίων από τους επιχειρηματίες  
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• η μείωση της προσφοράς θέσεων μαθητείας λόγω των περίπλοκων διαδικασιών και 
του υψηλού κόστους  

• η στροφή των νέων προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

Στη Βρετανία οι περισσότεροι μαθητές στο βασικό στάδιο 4 (ηλικίες 14 −16 ετών) 
αναλαμβάνουν ένα χρονικό διάστημα εργασιακής εμπειρίας που ορίζεται ως η «τοπο-
θέτηση» στις εγκαταστάσεις (on site training) του εργοδότη στις οποίες ο σπουδαστής 
διεκπεραιώνει μια σειρά από εργασίες και καθήκοντα, αλλά με έμφαση στη μαθησιακή 
διάσταση της εμπειρίας. Οι τοποθετήσεις επιτρέπονται με νόμο μόνο για τους σπουδα-
στές κατά τη διάρκεια του 4ου σταδίου και πέρα από αυτό. Στη Βουλγαρία το σύστημα 
χαρακτηρίζεται από σχολειοκεντρική εκπαίδευση και κατάρτιση και διαρκεί 2-3 χρόνια 
αλλά μπορεί να φτάσει και στα 6. Στην Ιταλία έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή της μα-
θητείας. 

Χρηματοδότηση 

Στη Γερμανία, τα ομοσπονδιακά κρατίδια, οι επιχειρήσεις και οι μαθητευόμενοι μοι-
ράζονται το κόστος του δυικού συστήματος. Στοιχεία δείχνουν ότι το Γερμανικό σύ-
στημα δουλεύει γιατί δεν υπάρχουν ελλείψεις σε θέσεις μαθητείας. Στη Βρετανία οι 
μαθητευόμενοι πληρώνονται από τον εργοδότη, ενώ η εκπαίδευση στο σχολείο είναι 
δημόσια χρηματοδοτούμενη. Το Βουλγαρικό σύστημα είναι κυρίως χρηματοδοτού-
μενο από το κράτος και συμπληρώνεται από τις περιφέρειες που είναι υπεύθυνες για 
να εκτιμήσουν αν η χρηματοδότηση είναι επαρκής. 

Πιστοποίηση 

Χώρες όπως η Γερμανία και η Βρετανία έχουν ισχυρά συστήματα πιστοποίησης ενώ 
αντίθετα σε Βουλγαρία και Ιταλία η πιστοποίηση της ποιότητας δεν είναι ενσωματω-
μένο στοιχείο του συστήματος και δεν γίνονται επίσης έρευνες για τις δεξιότητες και 
τα προσόντα που χρειάζεται η αγορά.  

Συμπεράσματα - προτάσεις 

Εθνική στρατηγική 

Είναι φανερά προβληματικό κάθε κυβέρνηση να νομοθετεί εκ νέου για την ΔΤΕΕ. Εί-
ναι απαραίτητη η δημιουργία κλίματος διαλόγου και συναίνεσης, η διατύπωση πολιτι-
κών κατευθυντήριων γραμμών και δράσεων με ακριβές χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα 
εμπεριέχει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. (Αθα-
νασούλα-Ρέππα, 1992) Ωστόσο, πρέπει εδώ να επισημανθεί, ότι λόγω της οικονομικής 
κρίσης, η χώρα μας έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένες αλλαγές στο χώρο της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης -μία εκπαίδευση που θεωρείται ακριβή- οι οποίες την περιορίζουν 
σημαντικά. 
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Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και εργασίας 

Η σύνδεση της εκπαίδευσης, τόσο της επαγγελματικής όσο και της γενικής, με την 
αγορά εργασίας αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα γιατί πέρα από τεχνικές δυσκολίες 
(είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε μία οικονομία με τη διάρθρωση της ελληνικής και τη 
σημαντική ύφεση που αυτή παρουσιάζει) έχει και ιδεολογικές, καθώς στην Ελλάδα δεν 
είναι καθολικά αποδεκτή η σύνδεση του κόσμου της εκπαίδευσης με τον κόσμο της 
αγοράς. (Δημουλάς, Καρατράσογλου, Λιντζέρης, 2008) Ωστόσο, η μεγάλη νεανική α-
νεργία, η σταθερή θέση των ελληνικών κυβερνήσεων για παραμονή της χώρας στην 
Ε.Ε., αλλά κυρίως ο επαγγελματικός προσανατολισμός της ΔΤΕΕ, μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η ελληνική πολιτεία δεν θα πρέπει να αντιταχθεί στη συνεισφορά των 
επιχειρήσεων στην εκπαίδευση των νέων μέσω του συστήματος της μαθητείας, αλλά 
να φροντίσει ώστε αυτή να γίνει με όρους προς το συμφέρον των μαθητών. Η μαθητεία 
θα πρέπει να ενταχθεί με επιτυχία στην τυπική εκπαίδευση ισχυροποιώντας το ρόλο 
των επαγγελματικών λυκείων έναντι άλλων επιλογών. 

Επιστημονική τεκμηρίωση και βελτίωση της ποιότητας 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη στρατηγικής απαιτούν συνεχή και πολύπλευρη έρευνα 
και τροφοδότηση των πολιτικών με στοιχεία και αποδείξεις. Αν οι ασκούμενες πολιτι-
κές δεν υποστηρίζονται ερευνητικά μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα και να 
κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από τον επιθυμητό στόχο. 

Βασικά θέματα της ΔΤΕΕ, όπως ο βαθμός και ο χρόνος εξειδίκευσης, η αποκέντρωση 
και ενίσχυση της σχολικής αυτονομίας, η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού, 
τα επαγγελματικά περιγράμματα, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών πρέπει να επα-
νασχεδιαστούν με βάση επιστημονικές έρευνες, τις ανάγκες της οικονομίας, τις εξελί-
ξεις της τεχνολογίας, και τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων. 

Πρέπει επίσης να υπάρχει μία διαρκής παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχος των 
στόχων και δράσεων στο πλαίσιο μιας επαναλαμβανόμενης διαδικασίας με καθορισμό 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σημείων αναφοράς για τη σύγκρισή τους με ευ-
ρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα. 
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Η δυνατότητα αναδιαμόρφωσης του χώρου του νηπιαγωγείου μέσα από την ε-
φαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο των φυσι-
κών επιστημών. Οι απόψεις των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Κλημάνογλου Σοφία. 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, MSc Mοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μο-
νάδων. Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Υ-

ποψήφια Διδάκτορας ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ., sopkliman@gmail.com 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της διερεύνησης της παιδαγωγικής αξιοποίησης του χώρου του νηπιαγω-
γείου, μέσα από την εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων στο γνωστικό αντικεί-
μενο των φυσικών επιστημών (Φ.Ε.), επιλέχθηκε η έρευνα δράση για την εφαρμογή 
της μεθοδολογικής προσέγγισης του ερευνητικού μας πεδίου. Πραγματοποιήθηκαν εί-
κοσι δραστηριότητες του κύκλου του νερού σε δύο πειραματικές τάξεις, με δυνατότητα 
αναδιοργάνωσης του σχολικού χώρου από τη νηπιαγωγό και από τα ίδια τα νήπια και 
οι ίδιες δραστηριότητες χωρίς δυνατότητα αναδιοργάνωσης του χώρου και με εφαρ-
μογή του παραδοσιακού τρόπου της μετωπικής διδασκαλίας, στις δύο τάξεις ελέγχου. 
Εφαρμόστηκαν ερευνητικά εργαλεία όπως πρωτόκολλο παρατήρησης, φωτογράφιση, 
ηχογράφηση, ημερολόγιο καταγραφής δραστηριοτήτων και γεγονότων, αξιολόγηση ο-
μάδων από νηπιαγωγό και αυτοαξιολόγηση ομάδων. Πριν και μετά την ερευνητική πα-
ρέμβαση, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη σε 91 νήπια από τέσσερις τάξεις νηπιαγω-
γείων της περιφέρειας του Πειραιά, ενώ με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, δό-
θηκε ημιδιευθυνόμενο ερωτηματολόγιο τόσο στις νηπιαγωγούς των Πειραματικών Τά-
ξεων όσο και στις νηπιαγωγούς των Τάξεων Ελέγχου. Διερευνήθηκαν οι απόψεις τους, 
ως προς τον χώρο και τη δυνατότητα αναδιαμόρφωσής του από τις ίδιες και τα παιδιά, 
ως προς την συχνότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων Φ.Ε. από τις νηπιαγωγούς, 
ως προς την εξοικείωση και εφαρμογή της συνεργατικής διδασκαλίας, και τέλος, ως 
προς την επιμόρφωσή τους σχετικά με τις Φ.Ε. Στην παρούσα εργασία μας θα επικε-
ντρωθούμε στην μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου που 
δόθηκε στις νηπιαγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παιδαγωγική αναδιοργάνωση του χώρου, συνεργατική διδασκαλία, 
νηπιαγωγείο, Φυσικές επιστήμες (Φ.Ε.) 

Εισαγωγή 

Η παιδαγωγική προσέγγιση του χώρου 

Σύγχρονοι επιστήμονες όπως ψυχολόγοι, παιδαγωγοί και κοινωνιολόγοι, κατόπιν ερευ-
νών, αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα του ρόλου της σχέσης παιδιού-χώρου, στη διαδι-
κασία της σωματικής, γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής του ανάπτυξης. 
Κατά τους Weinstein & David (1987), o χώρος είναι το εργαλείο το οποίο αν δεχθεί 
κατάλληλους χειρισμούς από το άτομο που βρίσκεται μέσα σε αυτό, μπορεί να το 
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βοηθήσει να πετύχει τους στόχους του. Έτσι διαπιστώνεται ότι το πρόγραμμα μιας εκ-
παιδευτικής διαδικασίας δεν αποτελείται μόνο από βιβλία, παιχνίδια αλλά και από τις 
παραμέτρους της σχολικής τάξης. 

Κατά τον Gifford (1997), στην προσχολική αγωγή παίζουν σπουδαίο ρόλο τα δομικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά της αίθουσας του νηπιαγωγείου, καθώς όταν χρησι-
μοποιούνται διάφορα είδη δραστηριοτήτων ανοιχτής διδασκαλίας ενισχύουν την δη-
μιουργικότητα, την αυτονομία των παιδιών και την μεταξύ τους κοινωνική αλληλεπί-
δραση. 

Κατά τον Γερμανό (2009), ο κτισμένος χώρος αποτελεί μια «αντανάκλαση» της κοι-
νωνίας μιας και χαρακτηριστικά του όπως το μέγεθος, η αισθητική, η διαρρύθμιση α-
ντανακλούν τις κυρίαρχες αξίες και πρότυπα που προσδιορίζουν τη λειτουργία του και 
κατ΄επέκταση επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου που ενεργεί μέσα σε αυτόν. 
Από την άλλη το άτομο έχει τη δυνατότητα μέσα στο χώρο να διαμορφώσει τις δικές 
του στάσεις-απαντήσεις απέναντι στις επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Συ-
χνά μάλιστα, αυτές οι αντιδράσεις του ατόμου διαφοροποιούνται από τις αξίες και τα 
πρότυπα που επικρατούν στο κοινωνικό περιβάλλον. 

Η σημασία του χώρου στη συνεργατική μάθηση 

Κατά τον Sanoff (2002), οι σχολικές αίθουσες, οφείλουν να εκφράζουν την άποψη, ότι 
η εξερεύνηση και η ανακάλυψη είναι σημαντικά στοιχεία κατάκτησης της γνώσης. Ο 
χώρος, ως βασική προϋπόθεση εφαρμογής της συνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και 
μάθησης έχει αναφερθεί από επιφανείς υποστηρικτές και εκπροσώπους της συνεργατι-
κής μάθησης, όπως ο Dewey (1940), οι Johnson & Johnson (1999), ο Kagan (1994), ο 
Slavin (2005) και άλλοι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι οι νέες μέθοδοι και τεχνικές διδα-
σκαλίες της συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης χαρακτηρίζονται από διαφορετικά 
εργαλεία δράσης, επομένως είναι απαραίτητο να προσαρμοσθεί ο υπάρχων σχολικός 
χώρος, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μικρών δημιουργών και όχι οι 
επιθυμίες και ανάγκες των παιδιών να προσαρμοσθούν, στις ήδη υπάρχουσες σχολικές 
αίθουσες, χωρίς ανάλογες διαρρυθμίσεις και μετατροπές. 

Στις μέρες μας, οι ερευνητές, γνωρίζουν περισσότερο τώρα παρά ποτέ, τη σημασία της 
διαρρύθμισης των σχολικών αιθουσών, σύμφωνα με τις δραστηριότητες των παιδιών 
που συμμετέχουν τις περισσότερες φορές σε ζευγάρια ή σε ομάδες λίγων ή περισσότε-
ρων ατόμων. Έτσι λοιπόν, μέσα στο χώρο της σχολικής αίθουσας, θα πρέπει ο/η μαθη-
τής/τρια να αναγνωρίζει τον εαυτό του, να μπορεί να επέμβει σε αυτόν ανάλογα με τους 
στόχους που έχει θέσει, ως μέλος μιας μεγαλύτερης ή μικρότερης ομάδας. Είναι ανα-
γκαίο, να έχει την δυνατότητα να οργανώνει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει, 
διευθετώντας τον σχολικό χώρο ευέλικτα και αποδοτικά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 
της ομάδας και του είδους της δραστηριότητας (Sanoff, 2002). 
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Σύμφωνα με σύγχρονη έρευνα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συνηθίζουν να επιφέρουν 
βελτιωτικές τροποποιήσεις στις σχολικές αίθουσες με σκοπό να εφαρμόσουν ό,τι πι-
στεύουν, έχουν ένα πιο αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον ως προς την συνεργα-
σία με τους μαθητές αλλά και ως προς την μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Bissell, 
2004:29). 

Κατά τον Fisher (2000), στο McGregor, (2004), οι εκπαιδευτικοί στοχεύοντας στην 
εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων στο χώρο της τάξης, διαμορφώνουν 
τόσο προσωπικούς χώρους για τον κάθε μαθητή/τρια χωριστά, όσο και χώρους για τις 
ομάδες δίνοντας την ευκαιρία και στα ίδια τα παιδιά να αναδιοργανώνουν τον χώρο 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ο χώρος, λοιπόν, δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να είναι στατικός, αλλά θα πρέπει να 
διακρίνεται για την ευελιξία του, μιας και με τη συμβολή της (ευελιξία), γίνεται εφικτή 
η χρήση του χώρου με διαφορετικούς τρόπους χωρίς να χρειάζεται αλλαγή στο μέγε-
θος, το σχήμα και τον εξοπλισμό του και επιπλέον ο/η μαθητής/τρια έχει την δυνατό-
τητα να επικοινωνεί με διάφορους τρόπους τόσο με τους/τις συμμαθητές/τριές του όσο 
και με τον/την ίδιο/α τον/την εκπαιδευτικό (Γερμανός, 2002). 

Η κατανόηση της φύσης των Φ.Ε. και οι δυσκολίες διδασκαλίας τους στο νηπια-
γωγείο 

Με την αυξανόμενη αλλαγή του κόσμου, η έμφαση για επιστημονικά καταρτισμένους 
πολίτες, έχει μεγαλώσει (Heap, 2006), επομένως έχει αναπτυχθεί το ενδιαφέρον για 
έρευνα στον τρόπο που τα μικρά παιδιά ενθαρρύνονται να ασχολούνται με επιστημο-
νικές διαδικασίες και να καλλιεργούν θεωρίες γύρω από επιστημονικές έννοιες (Fleer 
& Robbins, 2003). 

Επίσης έχει διαπιστωθεί, ότι αν και υπάρχει σε διεθνές επίπεδο μια «θετική και πολλά 
υποσχόμενη στάση» των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής απέναντι στη διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών, παρόλα αυτά δεν παρατηρείται να υλοποιούν συχνά σχετικές 
δραστηριότητες (Erden & Sönmez, 2011). Οι Kallery & Psillos (2001), διαπιστώνουν 
έπειτα από την πραγματοποίηση έρευνας στην Ελλάδα, ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολι-
κής αγωγής παρουσιάζουν περιορισμένη γνώση του εννοιολογικού περιεχομένου βα-
σικών εννοιών της φυσικής αλλά και δυσκολεύονται στην μετάδοση της επιστημονικής 
γνώσης και πληροφορίας κάτι που τους δημιουργεί έλλειψη αυτοπεποίθησης και δι-
στακτικότητα. Αυτή η ανεπαρκής γνώση των εννοιών των Φ.Ε., η μειωμένη επιμορ-
φωτική στήριξη και καθοδήγηση αλλά και η έλλειψη υποδομών, δυσχεραίνει τον/την 
εκπαιδευτικό στον τρόπο ερμηνείας, αναπαράστασης, αλλά και κατάλληλης έκφρασης 
των διαφόρων επιστημονικών εννοιών και φαινομένων με τρόπο απλό και κατανοητό 
προς τα μικρά παιδιά, στοιχεία τα οποία εμποδίζουν να διδάξουν αυτά τα θέματα μέσα 
στη σχολική τάξη, αν και κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών αυτά (έννοιες και φαινό-
μενα Φ.Ε.), θεωρούνται μεγάλης σημασίας.  
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Παρόμοιες έρευνες στην Αυστραλία (Fleer, 2001, 2009) και στην Νέα Ζηλανδία 
(Garbett, 2003, Smorti, 2005), έχει προκαλέσει ανησυχία σχετικά με τις αδυναμίες των 
νηπιαγωγών να υποστηρίξουν την επιστημονική μάθηση των νηπίων. Η προσωπική 
παιδαγωγική προσέγγιση διδασκαλίας των νηπιαγωγών, η γνώση του αντικειμένου και 
η κατανόηση του «τι είναι επιστήμη», ή «η φύση της επιστήμης», (Nature of Science) 
(NOS), είναι τρεις σημαντικοί και αλληλεξαρτώμενοι παράγοντες. 

Μια επιπλέον δυσκολία, φαίνεται να είναι ο τρόπος διδασκαλίας, ο οποίος περιορίζεται 
σε εμπειριστικού χαρακτήρα μάθηση και ειδικότερα στην παραδοσιακή μετωπική εκ-
μάθηση, μέσα από πραγματοποίηση πειράματος από τον/τη νηπιαγωγό και εξάντληση 
της διδασκαλίας στο επίπεδο ερώτηση από τον/τη νηπιαγωγό και απάντηση από τα νή-
πια (Μηναδοπούλου & Παρτσάλη, 2001, στο Χρηστίδου, 2015). Η εφαρμογή της δρα-
στηριότητας, συνήθως παίρνει μέρος στην περιοχή της «παρεούλας», με τα νήπια να 
συμμετέχουν παθητικά δίχως να συμμετέχουν δραστηριότητες προβληματισμού και 
διερεύνησης (Καλλέρη, Ψύλλος & Τζουριάδου, 2001, στο Χρηστίδου, 2015).  

Έπειτα από τις παραπάνω βιβλιογραφικές αναφορές, διαπιστώνουμε ότι είναι ανάγκη 
να εστιάσουμε στις απόψεις, που έχουν οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στη δική μας 
έρευνα, σχετικά με τον χώρο και τη δυνατότητα αναδιαμόρφωσής του, την πραγματο-
ποίηση δραστηριοτήτων με συνεργατικό τρόπο και την ύπαρξη επιμόρφωσης τους στο 
γνωστικό αντικείμενο των φυσικών επιστημών. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόσαμε για την έρευνά μας ήταν η μέθοδος της 
έρευνας-δράσης (Kemmis, 1980) όπου εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις: τη φάση του 
σχεδιασμού (Plan), της δράσης και της παρατήρησης πεδίου (Act & Observe) και του 
στοχασμού – αξιολόγησης της δράσης – (Reflect), πάνω στην οποία θα οδηγηθούμε σε 
έναν νέο σχεδιασμό – επανασχεδιασμό και κατ΄επέκταση τη δημιουργία και παρατή-
ρηση μιας νέας αναθεωρημένης δράσης. Η επιλογή της έρευνας δράσης έγινε, γιατί ο 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες, αποτελούν τα υποκείμενα της όλης διαδικασίας, 
καθώς τους επιτρέπεται η δυνατότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας, συνεργασίας και 
αλληλεπίδρασης με στόχο τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης προς όφελος όλων 
των εμπλεκομένων (Κατσαρού, Τσάφος, 2004).  

Για την επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων των νηπιαγωγών, εφαρμό-
στηκε η μεθοδολογία της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, σύμφωνα με τον Philipp 
Mayring (2014).  

Πιο αναλυτικά, έγινε προσδιορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων με βάση το θεω-
ρητικό πλαίσιο και δημιουργία κάποιων πρώτων κατηγοριών, ακολούθησε επαναλαμ-
βανόμενη ανάγνωση και εξέταση των κειμένων των ανοικτών ερωτήσεων των ερωτη-
ματολογίων, με την κατασκευή ενός εννοιολογικού πλαισίου με βάση τα σημαντικό-
τερα θέματα που αναδύθηκαν δίνοντας η ερευνήτρια ένα όνομα σε κάθε γραμμή 
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δεδομένων («κωδικοποίηση γραμμή με γραμμή»). Στη συνέχεια έγινε αναζήτηση αντί-
στοιχων κατηγοριών (με τις ήδη υπάρχουσες), αναθεώρησή τους ή και δημιουργία 
νέων. Έπειτα πραγματοποιήθηκε τελική επεξεργασία του υλικού με βάση τη σύνθεση 
των σταδίων της συγκεφαλαίωσης (εντοπισμός κύριων και ουσιαστικών μηνυμάτων 
από το υλικό) και της εξήγησης (ανάλυση και ερμηνεία συγκεκριμένων τμημάτων από 
το υλικό). Τέλος, είχαμε την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων και την ερμηνεία 
τους. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό συνέβαλε στη μέθοδο της τριγωνοποίησης, η οποία αξιοποι-
ήθηκε για την εξασφάλιση εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας, αλλά και για να 
διαπιστωθεί αν και σε αυτό το περιορισμένο δείγμα (το οποίο αναμφίβολα δεν επιτρέ-
πει δυνατότητα γενίκευσης) ισχύει ό,τι και στην υπόλοιπη ελληνική και διεθνή βιβλιο-
γραφία, σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση του σχολικού χώρου, τη συνεργατική 
διδασκαλία και την εφαρμογή των Φ.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι νηπιαγωγοί της έρευνας 

Στην 1η Πειραματική Τάξη η νηπιαγωγός (ΤΠ1Ν) είναι απόφοιτη του ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ 
και έχει 18 έτη προϋπηρεσίας, ενώ η νηπιαγωγός στη 2η Πειραματική Τάξη, είναι και 
αυτή απόφοιτη του ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ και έχει 11 έτη προϋπηρεσίας (ΤΠ2Ν). 

Στην 1η Τάξη Ελέγχου η νηπιαγωγός (ΤΕ1Ν) είναι απόφοιτη της Παιδαγωγικής Ακα-
δημίας Νηπιαγωγών Σχολής Χανίων, είναι κάτοχος πτυχίου εξομοίωσης στο ΤΕΑΠΗ 
ΕΚΠΑ και πτυχίου Μαράσλειου Διδασκαλείου. Έχει 35 έτη προϋπηρεσίας. Στη 2η 
Τάξη Ελέγχου, η νηπιαγωγός (ΤΕ2Ν), είναι απόφοιτη του ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ και έχει 11 
έτη προϋπηρεσίας. 

Στόχος και ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

Στόχος ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έ-
ρευνα σχετικά: α) με την παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου του νηπιαγωγείου μέσα 
από β) την εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων γ) στο αντικείμενο των φυσικών 
επιστημών. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε α) αν οι νηπιαγωγοί της έρευνάς μας ε-
φαρμόζουν την παιδαγωγική αναδιοργάνωση του χώρου κατά τις αυθόρμητες και ορ-
γανωμένες δραστηριότητες, β) αν είναι εξοικειωμένες με την συνεργατική διδασκαλία 
και μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία και γ) αν πραγματοποιούν και πόσο συχνά 
δραστηριότητες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των φυσικών επιστημών και τέ-
λος αν έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω στο πεδίο των Φ.Ε. 

Η ερευνητική παρέμβαση, περιλάμβανε πραγματοποίηση είκοσι δραστηριοτήτων πάνω 
στο φαινόμενο του κύκλου του νερού με συνεργατικό τρόπο στις δύο Πειραματικές 
Τάξεις και αναδιαμόρφωση του χώρου της τάξης ανάλογα με τις επιθυμίες των παιδιών 
και τις ανάγκες των δραστηριοτήτων των Φ.Ε., ενώ χωρίς αναδιαμόρφωση του χώρου 
και με τον παραδοσιακό τρόπο της μετωπικής διδασκαλίας, στις δύο Τάξεις Ελέγχου. 
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Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής παρέμβασης, ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς που 
συμμετείχαν να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις, ανοικτού και κλειστού τύπου, οι ο-
ποίες είχαν κατασκευαστεί από την ερευνήτρια και είχαν να κάνουν με το αν κάνουν 
οι ίδιες αλλαγές στον χώρο που πραγματοποιούν τις δραστηριότητες ή αν επιτρέπουν 
στα νήπια να κάνουν αλλαγές στον χώρο της τάξης κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων 
και των οργανωμένων δραστηριοτήτων και ποιες είναι αυτές, αν πραγματοποιούν δρα-
στηριότητες σχετικές με το αντικείμενο των Φ.Ε., πόσες κατευθυνόμενες δραστηριό-
τητες πραγματοποιούν σε εβδομαδιαία βάση και πόσες από αυτές αναλογούν σε δρα-
στηριότητες των Φ.Ε., και να αιτιολογήσουν αυτόν τον αριθμό, την εξοικείωση που 
έχουν με την συνεργατική διδασκαλία και μάθηση και αν την εφαρμόζουν και με ποιον 
τρόπο στις διάφορες δραστηριότητες και στις δραστηριότητες των Φ.Ε. ειδικότερα. Ε-
πίσης, κλήθηκαν οι νηπιαγωγοί να αναφέρουν σε ποιον χώρο εφαρμόζουν δραστηριό-
τητες των Φ.Ε. και τον λόγο που το κάνουν εκεί, όπως και αν προβαίνουν σε αναδια-
μόρφωση του χώρου της τάξης και αν συμβάλλουν και τα νήπια σε αυτή και με ποιον 
τρόπο. Τέλος, ερωτήθηκαν, αν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σχε-
τικά με τη διδασκαλία των Φ.Ε. και το είδος αυτών, καθώς και τον λόγο που το έχουν 
κάνει.  

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των απαντήσεων στα ερωτηματο-
λόγια, εξασφαλίστηκε με την εφαρμογή της μεθόδου της τριγωνοποίησης και πιο συ-
γκεκριμένα με την μελέτη των οδηγών παρατήρησης και τις συνεντεύξεις των παιδιών. 

Αποτελέσματα έρευνας 

 Ως προς τον χώρο και τη δυνατότητα αναδιαμόρφωσής του, έπειτα από την ολοκλή-
ρωση της έρευνας, οι απαντήσεις έδειξαν ότι μόνο οι νηπιαγωγοί των Πειραματικών 
Τάξεων επιτρέπουν εκτός από τις δραστηριότητες της ερευνητικής μας τόσο στις αυ-
θόρμητες όσο και στις οργανωμένες δραστηριότητες, την αναδιαμόρφωση του σχολι-
κού χώρο και την επιλογή όλων των περιοχών της τάξης, από τα ίδια τα παιδιά καθώς 
διαπιστώνουν οφέλη για αυτά (ΤΠ2Ν: «τα νήπια το επιθυμούν και είναι ευχαριστημένα 
με αυτό. Επίσης, εκφράζονται ελεύθερα με αυτόν τον τρόπο, φτιάχνοντας τον χώρο όπως 
τον θέλουν. Παίζουν πιο πολύ συμβολικό παιχνίδι αναλαμβάνοντας ρόλους, κάνοντας 
πιο οικείο και ευχάριστο περιβάλλον»). 

 Άλλωστε η ευελιξία που παρέχει ο χώρος, μέσα από τη δυνατότητα χρήσης του με 
διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ίδιων των παι-
διών, έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργεί ως υλικό πεδίο αγωγής και να οδηγεί σε υψηλό 
ποσοστό κατάκτησης της γνώσης (Γερμανός, 2011), μέσα από έναν συνδυασμό ευχα-
ρίστησης και συμμετοχής σε μία νέου τύπου εκπαιδευτική διαδικασία (Γερμανός, 
2002). 

Από την άλλη, οι νηπιαγωγοί των τάξεων ελέγχου, επιλέγουν την περιοχή «της παρε-
ούλας» ως μοναδικό χώρο πραγματοποίησης δραστηριοτήτων Φ.Ε., (ΤΕ2Ν: «η παρε-
ούλα είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς όλων των δραστηριοτήτων και το σημείο που 
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παρακολουθούν όλα τα παιδιά λόγω της διάταξης. Εκεί γίνονται όλες οι δραστηριότητες, 
γιατί είναι ευρύχωρα για τη δράση των παιδιών».  

 εφαρμόζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ανελαστικό διδακτικό χωρικό μοντέλο, το ο-
ποίο δεν εμπεριέχει δυνατότητες αυτοεξέλιξης (Γερµανός, 2006) και προορίζεται για 
παιδιά που κατά την δική τους άποψη (νηπιαγωγών), θα πρέπει αυτά να πραγματοποι-
ούν τυποποιημένες και επαναλαμβάνομενες λειτουργίες, χωρίς να έχουν το δικαίωμα 
της αυτενέργειας και της δημιουργικότητας (Γερμανός, 2003). 

Αντίθετα οι νηπιαγωγοί των πειραματικών τάξεων διαπιστώνουν τη σημασία της εναλ-
λαγής χώρων για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, καθώς υπάρχει μια συνεχή αλλη-
λεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των παιδαγωγικών (συνεργατική μάθηση), ψυ-
χοκοινωνικών (ευχαρίστηση και δημιουργικότητα) και αρχιτεκτονικών στόχων (σύγ-
χρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον), σε μια σχολική τάξη όταν δίνεται η ευκαιρία στα ίδια 
τα παιδιά να προσαρμόσουν τον χώρο τους, σύμφωνα με τις προσωπικές τους επιθυμίες 
και ανάγκες, της εκάστοτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας (Γερμανός, 2002).  

Ως προς την εφαρμογή δραστηριοτήτων των Φ.Ε. από τις νηπιαγωγούς, διαπιστώνουμε 
ότι τις περισσότερες, αριθμητικά, κατευθυνόμενες δραστηριότητες, πραγματοποιούν οι 
νηπιαγωγοί των Τάξεων Ελέγχου, καθώς τις εφαρμόζουν με μετωπική διδασκαλία και 
κι έτσι χρειάζονται λιγότερο χρόνο τόσο για την προετοιμασία όσο και για την υλοποί-
ηση των δραστηριοτήτων. Επίσης, έχει αποδειχθεί και από την διεθνή βιβλιογραφία, 
ότι όταν ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός και όχι καθοδηγητικός, για 
την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων με τα παιδιά, είναι απαραίτητο να έχει στη 
διάθεσή του/της περισσότερο χρόνο από τον καθορισμένο που προγραμματίζεται συ-
νήθως για τις δασκαλοκεντρικές διδασκαλίες (Ash & Kluger - Bell, 2000, Ποιμενίδου 
& Χρηστίδου, 2013). 

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι καμία από τις νηπιαγωγούς τόσο των Τάξεων 
Ελέγχου όσο και των Πειραματικών, δεν υλοποιούν δραστηριότητα Φ.Ε. σε εβδομα-
διαία βάση, (εκτός των δραστηριοτήτων του κύκλου του νερού που πραγματοποιήθη-
καν κατά την ερευνητική παρέμβαση). Οι απαντήσεις έρχονται σε απόλυτη συμφωνία 
τόσο με τα ευρήματα της ελληνικής (Kallery & Psillos, 2001), όσο και της διεθνούς 
βιβλιογραφίας (Erden & Sönmez, 2011) σύμφωνα με τις οποίες, οι εκπαιδευτικοί της 
προσχολικής αγωγής, δεν παρατηρείται να υλοποιούν συχνά δραστηριότητες Φ.Ε., κα-
θώς επικρατεί ένα διεθνές φαινόμενο άγχους και ανασφάλειας σχετικά με τη διδασκα-
λία των Φ.Ε. (Greenfield et al., 2009, Sutton et al., 2009, Watters et al., 2001). Ο λόγος 
που πραγματοποιούν περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων Φ.Ε., είναι είτε γιατί θεω-
ρούν την εκμάθηση φυσικών εννοιών, διαδικασία δύσκολη και πολύπλοκη (ΤΠ2Ν: 
«Δεν είμαι εξοικειωμένη με τις φυσικές επιστήμες, ούτε έχει γίνει κάποια επιμόρφωση. 
Οι έννοιες των Φ.Ε. είναι δύσκολες και δυστυχώς δεν γνωρίζω πώς να τις προσεγγίσω») 
(Osborne, Simon, & Collins, 2003), είτε γιατί δίνουν προτεραιότητα σε γλωσσικές δρα-
στηριότητες (ΤΕ2Ν:«Δίνω προτεραιότητα σε γλωσσικές δραστηριότητες») (Early et al., 
2010, La Paro et al., 2009), καθώς θεωρούν ότι η διδασκαλία των Φ.Ε. έχει 
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περιορισμένες δυνατότητες αξιοποίησης στον χώρο του νηπιαγωγείου (Βαρσάμου, 
Τσελφές, & Φασουλόπουλος, 2009, Kallery & Psillos, 2001, Yilmaz-Tuzun, 2008).  

Ως προς την εξοικείωση και την εφαρμογή της Συνεργατικής διδασκαλίας από τις νη-
πιαγωγούς, οι νηπιαγωγοί των Πειραματικών Τάξεων, σε αντίθεση με τις νηπιαγωγούς 
των Τάξεων Ελέγχου, εφαρμόζουν τη συνεργατική διδασκαλία στο αντικείμενο των 
Φ.Ε., καθώς γνωρίζουν τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης, τόσο ως προς την εκπαι-
δευτική διαδικασία όσο και ως προς τα ίδια τα παιδιά (ΤΠ2Ν: «Μου αρέσει ο τρόπος 
που συνεργάζονται έτσι τα παιδιά και αρέσει πολύ και στα ίδια. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν, 
συνεργάζονται, αναλαμβάνουν ρόλους και γίνονται πιο ανεξάρτητα μαθαίνοντας επίσης 
να λύνουν προβλήματα και διαφορές που τυχόν προκύπτουν»). 

 Έτσι λοιπόν, αν και η αξία της συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης έχει επισημαν-
θεί από παιδαγωγούς και ψυχολόγους (Κακανά, 2008, Kutnick et al., 2005) και αποτε-
λεί προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας και από το ΔΕΠΠΣ (2011) της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, εντούτοις παρατηρείται και επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες (Μπό-
τσογλου, Κακανά, Χατζοπούλου, 2007, στο Γκλούμπου, 2014), το γεγονός που παρου-
σιάστηκε και στη δική μας, ότι οι εκπαιδευτικοί διστάζουν να εφαρμόσουν την συνερ-
γατική διδασκαλία στην τάξη τους (ΤΕ2Ν: «Δεν το γνωρίζω, δεν έχω επιμορφωθεί ε-
παρκώς πάνω στο συγκεκριμένο είδος μάθησης»).  

Ως προς την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικών με τις Φ.Ε., από τις 
νηπιαγωγούς, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ελλιπής επιμόρφωση του γνωστικού α-
ντικειμένου των Φ.Ε., καθώς πρόκειται για ένα γενικό και διεθνές χαρακτηριστικό, 
τόσο σε επίπεδο προσχολικής όσο και δημοτικής εκπαίδευσης (Clements & Sarama, 
2011, Richmond & Manokore, 2010).  

Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, συμπεραίνουμε ότι οι νηπιαγωγοί 
των πειραματικών τάξεων προβαίνουν στην αναδιαμόρφωση του χώρου κάθε φορά, 
ανάλογα με τις ανάγκες της δραστηριότητας και τις επιθυμίες των νηπίων, αναγνωρί-
ζοντας την παιδαγωγική αξία και σημασία της διαφορετικής χρήσης του χώρου της 
τάξης, ενώ επιλέγουν τη συνεργατική διδασκαλία σε οργανωμένες δραστηριότητες ό-
πως και αυτές των Φ.Ε. Αντίθετα, οι νηπιαγωγοί των τάξεων ελέγχου, δεν επιτρέπουν 
την αναδιοργάνωση του χώρου στα παιδιά και η επιλογή της περιοχής της «παρεού-
λας», είναι ο πιο συνηθισμένος χώρος για την διδασκαλία των Φ.Ε. 

Επίσης, υπάρχει μια διστακτικότητα στις νηπιαγωγούς της έρευνας να πραγματοποιή-
σουν δραστηριότητες Φ.Ε., σε μια συχνή χρονική βάση, καθώς προτιμούν είτε την ε-
νασχόληση των παιδιών με γλωσσικές δραστηριότητες, είτε αισθάνονται πολύπλοκη 
την εκμάθηση φυσικών εννοιών. 
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Τέλος, ως προς τα επιμορφωτικά σεμινάρια Φ.Ε., παραδέχονται την ελλιπή επιμόρ-
φωσή τους, ανεξάρτητα από τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. 

Αν και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
γενικευθούν, λόγω μικρού δείγματος, παρόλα αυτά παρουσιάζουν το γενικό κλίμα που 
επικρατεί τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο ως προς τα υπό εξέταση ζητήματα 
της έρευνάς μας. Είναι αναμφισβήτητα ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια μεγαλύτερης 
έκτασης σχετική έρευνα σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αλλά και δημοτικής εκπαί-
δευσης. 

Βιβλιογραφία 

Ash, D. & Kluger-Bell, B. (2000). Identifying inquiry in the K-5 classroom. (National 
Science Foundation Monograph No. 2). Arlington, VA: The Exploratorium Institute for 
Inquiry. 

Βαρσάμου, Α., Τσελφές, Β. & Φασουλόπουλος, Γ. (2009). Δραστηριότητες σχετικές με 
τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: πώς οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών μετα-
σχηματίζουν μια διδακτική πρόταση. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής 
των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Οι πολλαπλές προ-
σεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης, Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας, Φλώρινα.  

Bissell, J (2004). 'Teachers' Construction of Space and Place: the method in the mad-
ness', Forum, vol. 46, no. 1, pp. 28–32. 

Γερμανός, Δ. (2002). Η λειτουργία του χώρου ως υλικού πεδίου αγωγής: εφαρμογή σε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο, Παιδα-
γωγική Επιθεώρηση, τόμος, 33. 

Γερμανός, Δ. (2003). Παιδαγωγικός Ανασχεδιασμός του Σχολικού Χώρου για την Προ-
ώθηση της Συνεργατικής Μάθησης. Στο Δ. Μέσσιου, (επμ.) Συνεργατικό Σχολείο: Από 
τη Θεωρία στην Πράξη, 79-88. Λευκωσία: Κυπριακός Σύνδεσμος Συνεργατικής Μάθη-
σης. 

Γερμανός, Δ. (2006). Οι τοίχοι της γνώσης. Σχολικός χώρος και εκπαίδευση. Αθήνα: 
Gutenberg. 

Γερμανός, Δ. (2009). Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου: Μια προσέγ-
γιση της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από την αλλαγή της σχέσης 
του παιδιού με τον χώρο, Κανατσούλη, Μ.(επιμ.). Πρακτικά επιστημονικών εκδηλώ-
σεων του ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε στην 1/12/2014 από: 
http://www.academia.edu/ 

202/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 

http://www.academia.edu/


Γερμανός, Δ. (2011). Ο χώρος ως παράγοντας αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περι-
βάλλοντος στο Νηπιαγωγείο. Στο Χρυσαφίδης, Κ., Σιβροπούλου, Ρ. (επιμ.), Αρχές και 
προοπτικές της προσχολικής εκπαίδευσης: Τιμητικός τόμος για την Ε. Κουτσουβάνου. 
Αθήνα: Κυριακίδης, 23-44. 

Clements, D.H., & Sarama, J. (2011). Early childhood teacher education: the case of 
geometry. Journal of Math Teacher Education, 14, 133-148. DOI: 10.1007/s10857-
011-9173-0. 

ΔΕΠΠΣ (2011). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπια-
γωγείο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων.  

Dewey, J. (1940). Education Today, New York: Greenwood Press. 

Early, D.M., lruka, l.U., Ritchie, S., Barbarin, O.A., Winn, D.-M.C., Crawford, G.M. 
(2010). How do pre-kindergarteners spend their time? Gender, ethnicity, and income as 
predictors of experiences in pre-kindergarten classrooms. Early Childhood Research 
Quarterly, 25, 177-193. DOI: 10.10I6/j. ecresq.2009.10,003. 

Erden, F. & Sönmez, S. (2011). Study of Turkish Preschool Teachers’ Attitudes toward 
Science Teaching. International Journal of Science Education, 33(8), pp. 1149-1168.  

Fisher, K. (2000). Building better outcomes: the impact of school infrastructure on stu-
dent outcomes and behaviour, Schooling Issues Digest, Canberra: Department of Edu-
cation, Training and Youth Affairs. 

Fleer, M. (2001). Science education over 40 years. Australian Journal of Early Child-
hood Education, 26(1), 39–45.  

Fleer, M. (2009). Understanding the dialectical relations between everyday concepts 
and scientific concepts within play-based programs. Research in Science Education, 
39(2), 281-306. 

Fleer, M., & Robbins, J. (2003). ‘Hit and run research’ with ‘hit and miss’ results in 
early childhood science education. Research in Science Education, 33, 405–431.  

Garbett, D.(2003). Science education in early childhood teacher education: Putting for-
ward a case to enhance student teachers’ confidence and competence. Research in Sci-
ence Education, 33, 467–481.  

Gifford, R. (1997). Environmental Psychology. Boston: University of Victoria. 

Γκλούμπου, Α. (2014). Η παιδαγωγική αξιοποίηση του σχολικού χώρου στη 
διαμόρφωση συνεργατικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος: εφαρμογή σε ένα 

203/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



πρόγραμμα μαθηματικών δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο. Ανακτήθηκε στις 5/3/2016 
από: http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/34615 

Greenfield, D., Jirout, L., Dominguez, X., Greenberg, A., Maier, M., & Fuccillo, J. 
(2009). Science in the preschool classroom: a programmatic research agenda to improve 
science readiness. Early Education and Development, 20(1), 138-264. 

Heap, R. (2006). Myth busting and tenet building: Primary and early childhood teach-
ers’ understanding of the Nature of Science. Unpublished Master’s thesis, Massey Uni-
versity, Auckland.  

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory 
into Practice, 38(2), 67–73.  

Kagan, S. (1994). Cooperative learning. San Clemente: Resources for Teachers. 

Κακανά, Δ.Μ. (2008). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικές Προ-
σεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη Α.Ε.  

Kallery, M. & Psillos, D. (2001). Preschool teachers content knowledge in science: 
their understanding of elementary science concepts and of issues raised by children's 
questions. International Journal of Early Years Education, Vol.9, No. 3. pp 165-179. 

Καλλέρη, Μ., Ψύλλος, Δ., & Τζουριάδου, Μ. (2001). Δραστηριότητες φυσικών επι-
στημών στο νηπιαγωγείο: το αναλυτικό πρόγραμμα και η πραγματικότητα της τάξης. 
Στο Κ. Ραβάνης (επ.), Η μύηση των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες (σσ. 77-82). Πά-
τρα.  

Kemmis, S. (1980). Action Research in Retrospect and Prospect, paper presented at the 
Annual Meeting of the Australian Association for Research in Education, Sydney, 6-9 
November 1980. 

Kutnick, P., Sebba, J., Blatchford, P., Galton, M., & Thorp, J. (2005). “The Effects of 
Pupil Grouping: Literature Review”. Research Report RP688. UK: University of 
Brighton. 

La Paro, KM, Hamre, BK, Locasale-Crouch J, Pianta, RC, Bryant D, Early D., & 
Burchinal M. (2009). Quality in kindergarten classrooms: Observational evidence for 
the need to increase children's learning opportunities in early education class-
rooms. Early Education & Development. 2009;20:657–692. doi: 
10.1080/10409280802541965. 

Mayring, P. (2014). Qualitative Content Analysis. Theoretical Foundation Basic Pro-
cedures and Software Solution. Klagenfurt, Austria, free download pdf-version. Ανα-
κτήθηκε στις 14-3-2016 από: www.beltz.de 

204/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/34615
http://www.beltz.de/


Mc Gregor, J. ( 2004). 'Spatiality and the Place of the Material in Schools', Pedagogy, 
Culture and Society, vol. 12, no. 3 pp.347–372. 

Μηναδοπούλου, Δ., & Παρτσάλη, Ε. (2001). Οι στάσεις των νηπιαγωγών για τις Φυ-
σικές επιστήμες. Στο Κ. Ραβάνης (επιμ.), Η μύηση των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες 
(σσ. 90-94). Πάτρα. 

Μπότσογλου, Κ., Κακανά, Δ. Μ., Χατζοπούλου Κ. (2007). Σύγχρονες 
Μορφές Διδασκαλίας και Μάθησης: Απόψεις των Παιδαγωγών της 
Προσχολικής Ηλικίας για την Ομαδοσυνεργατική’. Ερευνώντας τον 
Κόσμο του Παιδιού, τ. 7, 87-100. 

Osborne, J., Simon, S. & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review of the 
literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), pp. 
1049-1079. 

Ποιμενίδου, Μ. & Χρηστίδου, Β. (2013). Ο χρόνος και η συμβολή του στην οργάνωση 
δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.). Έν-
νοιες για τη Φύση και το Περιβάλλον στην Προσχολική Εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδο-
μένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Επίκε-
ντρο. 

Richmond, G., & Manokore, V. (2010). Identifying elements critical for functional and 
sustainable professional learning communities. Science Teacher Education, 95, 543-
570. DOI: 10.1002/sce.20430. 

Sanoff, H. (2002). Community Based Design Learning: Democracy and Collective De-
cision Making Ανακτήθηκε στις 1/6/2013 από: http://ncsu.academia.edu/Hen-
rySanoff/Papers/100773/Community_Based_Learning.  

Slavin, R. E. (2005). Cooperative Learning. London: Allymand Bacon.  

Smorti, S. (2005). Why don’t we teach science? Early Education, 38, 13–20. 

Sutton, J.P., Bausmith, S.C., O’Connor, D., & Pae, H. (2009). Competency differences 
among special educators prepared through alternative and traditional licensure pro-
grams. Presentation at the 87th Council for Exceptional Children Annual Convention 
and Expo, Seattle, Wash. 

Χρηστίδου, Β. (Επιμ.). (2015). Εκπαίδευοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες. 
Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυρια-
κίδη. 

 

205/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



Watters, J. J., Diezmann, C. M., Grieshaber, S. & Davis, J. (2001). Enhancing education 
for young children: A contemporary initiative. Australian Journal of Early Childhood, 
26(2), pp. 1-7.  

Yilmaz-Tuzun, O. (2008). Preservice Elementary Teachers’ Beliefs About cience 
Teaching. Journal of Science Teacher Education, 19, pp. 183-204.  

Weinstein, C., S., & David. T.C. (1987). The Build Environment and the Children’s 
Development, στο Weinstein, C.S. David. T.C. Spaces for children, New York:Plenum 
Press. 

 

 

 

 

 

 

206/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως προαιρετική εκπαιδευτική καινοτομία 
στη σχολική μονάδα 

Μαραβελάκη Σωφρονία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Π.Ε.40, M.Εd. in TESOL, Υπ.Δρ. ΑΠΘ, maravelas@frl.auth.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαι-
δευτικών, σε μια σχολική μονάδα, σε εργαλεία Web 2.0. Πρόκειται για μια περίπτωση 
προαιρετικής εκπαιδευτικής καινοτομίας με επίκεντρο το σχολείο. Η διαδικασία που 
υιοθετήθηκε για την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική μονάδα ακολούθησε 
την πορεία της υιοθέτησης, εφαρμογής και θεσμοθέτησης μιας εκπαιδευτικής καινοτο-
μίας. Η δράση υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως με τη χρήση της Google Classroom και δια 
ζώσης στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκ-
παιδευτικών του σχολείου προέκυψε μετά από διερεύνηση των αναγκών του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος Erasmus+ 
KA1, ως μαθησιακό αποτέλεσμα της επιμόρφωσης που δέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν σε εξειδικευμένο σεμινάριο κατάρτισης στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου 
και της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
πρωτοβουλία αυτή δείχνουν ότι συνεργατικές διαδικασίες συναδέλφων που υποστηρί-
ζονται από εκπαιδευτικούς του σχολείου, σε συνεργασία με εξωτερικές δομές, οδηγούν 
στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ειδικότερα και του παρεχόμενου εκ-
παιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας γενικότερα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοσχολική επιμόρφωση, προαιρετική καινοτομία, εργαλεία web 
2.0 

Εισαγωγή 

Το θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών υπέστη διάφορες αλλαγές 
που σηματοδοτούν μια σταδιακή μετάβαση από τα ελεγχόμενα, μακροχρόνια και συ-
γκεντρωτικά πρότυπα επιμόρφωσης σε πιο ευέλικτα και ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σε-
μινάρια (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Στη βιβλιογραφία συναντώνται τρία μοντέλα 
επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το καθένα από τα 
οποία εστιάζει σε διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες: το τεχνοκρατικό, το 
ερμηνευτικό και το στοχαστικό-κριτικό μοντέλο. Τυπικοί φορείς επιμόρφωσης των εκ-
παιδευτικών σήμερα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), τα Περιφε-
ρειακά Επιμορφωτικά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα Εργαστη-
ριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης στις 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας Β΄ επιπέδου (ΚΣΕ), τα ΑΕΙ & ΑΤΕΙ, η 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), το Ίδρυμα 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), τα 
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Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) και η Σχολική Μονάδα. Άτυποι 
φορείς επιμόρφωσης είναι οι επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευ-
τικών (Μάνεσης, 2014; Μπαγάκης, 2010). Με το Νόμο 4547/18 για τις Δομές Εκπαί-
δευσης καταργήθηκε ο θεσμός του σχολικού συμβούλου και ιδρύθηκαν τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
με υπεύθυνους τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εί-
ναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του 
εκπαιδευτικού έργου, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, 
η οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προ-
γραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2002), τα δομικά χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών είναι τα εξής: 

• Αποκέντρωση και ανταπόκριση στις διαπιστωμένες επιμορφωτικές τους ανάγκες. 
• Παροχή από διάφορους φορείς, με πολλές μορφές και ποικίλες επιμορφωτικές δρα-

στηριότητες. 
• Μικρή διάρκεια και επαναλαμβανόμενη, αλλά μεγάλη εμβέλεια σε ό,τι αφορά τον α-

ριθμό των εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνεται. 
• Στενή σχέση με την εκπαιδευτική έρευνα και τη σχολική πράξη. 
• Μορφές εργασίας προσαρμοσμένες στις εμπειρίες και τους τρόπους μάθησης των ε-

νηλίκων. 
• Διαρκής αξιολόγηση για συνεχή βελτίωση και προσαρμογή της στις εκάστοτε ανάγκες 

και συνθήκες. 

Η κατάταξη των μορφών επιμόρφωσης γίνεται με βάση το περιεχόμενο και το στόχο 
(εισαγωγική, ενδοϋπηρεσιακή), το σχήμα (υποχρεωτική, προαιρετική) και το πλαίσιο 
διεξαγωγής της (ενδοσχολική, εξωσχολική) (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Με βάση το 
πλαίσιο διεξαγωγής οι νέες τάσεις στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
μπορούν να διακριθούν σε πέντε κατηγορίες: στην επιμόρφωση εκτός σχολείου, στην 
ενδοσχολική επιμόρφωση, στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση, στην έρευνα-δράση και 
στα δίκτυα μάθησης των εκπαιδευτικών (Βενιοπούλου 2015; Καραγιάννη 2018).  

Ενδοσχολική Επιμόρφωση 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση συνιστά μια «αποκεντρωμένη και ευέλικτη» μορφή επι-
μόρφωσης, υλοποιείται στο χώρο του σχολείου και σχεδιάζεται με βάση τις επιμορφω-
τικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας (Ξωχέλλης & Παπανα-
ούμ, 2000). Επίσημα το σχολείο καθορίστηκε ως φορέας επιμόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών με το Νόμο 1824/88 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Η 
πρώτη πειραματική εφαρμογή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα ελληνικά σχολεία, 
εφαρμόστηκε πιλοτικά την περίοδο 1994-2000, στο πλαίσιο του 1ου ΕΠΕΑΕΚ, Ενέρ-
γεια 1.3α, από το Υπουργείο Παιδείας και συμμετείχαν συνολικά 450 σχολεία από όλη 
την Ελλάδα. Αφορούσε την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δήλωσαν την επιθυμία να εξομοιωθούν με 
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τους πτυχιούχους των παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι. Η πιλοτική εφαρμογή ανέ-
δειξε την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης αλλά και 
τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή εφαρμογή της (Μαντάς, 
2002).  

Τα πιο διαδεδομένα μοντέλα ενδοσχολικής επιμόρφωσης είναι η μαθητεία 
(apprenticeship), η επιμόρφωση «με βάση το σχολείο» (school – based), η επιμόρφωση 
«με επίκεντρο το σχολείο» (school – centered) και η επιμόρφωση «ως ανάπτυξη του 
προσωπικού» (staff development) (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Ως προς το φιλοσοφικό 
υπόβαθρο η ενδοσχολική επιμόρφωση εντάσσεται και στοχεύει στη βελτίωση του πα-
ρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και έχει ενδιάμεσους στόχους 
την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την προσωπική / επαγγελματική ανά-
πτυξη των εκπαιδευτικών (Αντωνίου, 2011). Τα χαρακτηριστικά της ενδοσχολικής ε-
πιμόρφωσης, σύμφωνα με την φιλοσοφία της, θα μπορούσε κανείς να τα κωδικοποιή-
σει ως εξής: 

• Είναι ενδοϋπηρεσιακή. 
• Είναι αποκεντρωμένη και ευέλικτη. 
• Αφορά το διδακτικό προσωπικό η μία ομάδα εκπαιδευτικών ενός σχολείου ή και πε-

ρισσότερων σχολείων που βρίσκονται στο ίδιο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 
και έχουν τις ίδιες ανάγκες.  

• Προωθεί τη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
• Απαιτεί οργάνωση στο χώρο εργασίας. 
• Εμπλουτίζεται από της αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σημαντικό ρόλο παίζει ο Διευθυντής / η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας ο οποίος / 
η οποία παρακινεί και οργανώνει το διδακτικό προσωπικό όσον αφορά τον προγραμ-
ματισμό και την υλοποίηση ποικίλων δράσεων για την βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου που παρέχεται στους μαθητές. Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να κρίνει απα-
ραίτητη τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων, τοπικών αρχών ή άλλων συνεργατών 
σε όλα τα στάδια ενός προγράμματος. Ο ρόλος του επιμορφωτή μπορεί να υιοθετηθεί 
ακόμα και από εκπαιδευτικούς τις ίδιας της σχολικής μονάδας, αρκεί αυτοί να έχουν 
τα κατάλληλα εχέγγυα (Ξωχέλλης & Παπαναούμ 2000).  

Τα τελευταία χρόνια η ενδοσχολική επιμόρφωση αναδεικνύεται διεθνώς, καθώς συν-
δέεται με τη σύγχρονη τάση για αποκέντρωση της εκπαίδευσης και προώθηση της αυ-
τονομίας της σχολικής μονάδας. Με αυτό τον τρόπο η σχολική μονάδα διευρύνει το 
ρόλο της, και γίνεται, από απλός εκτελεστής των επιταγών της κεντρικής εξουσίας, 
διαμορφωτής της άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, αποκτά δύναμη, λαμβάνει α-
ποφάσεις σε συνάρτηση με εντοπισμένες ανάγκες της, προγραμματίζει και οργανώνει 
τις επιμορφωτικές διαδικασίες με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες (Ξωχέλλης, 2003). 
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Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως εκπαιδευτική καινοτομία 

Σύμφωνα με τον Fullan (1991), η καινοτομία στην εκπαίδευση επικεντρώνεται σε δρά-
σεις και ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν και αναδεικνύουν νέες αντιλήψεις στην 
αλλαγή των αρχών και των πεποιθήσεων, στην εφαρμογή στην πράξη καινοτόμων δι-
δακτικών μεθόδων και στα σύγχρονα μέσα στην εκπαίδευση. Στην εκπαιδευτική και-
νοτομία η έμφαση δίνεται στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον, στην καθημερινή σχολική 
πράξη, μέσα από την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ευρύτεροι μεταρρυθμι-
στικοί στόχοι του σχολείου. Η καινοτόμος δράση συνδέεται με κάθε νέο εγχείρημα που 
αφορά τη σχολική οργάνωση, τις μεθόδους διδασκαλίας, τα προγράμματα και τις ε-
φαρμογές ΤΠΕ, τις δομές και τις παιδαγωγικές πρακτικές (Κωττούλα, 2000). 

Υπάρχουν δυο ειδών καινοτομίες, οι υποχρεωτικές και οι προαιρετικές, οι οποίες κα-
λύπτουν ένα ευρύ πεδίο δράσεων ανάλογα με τα κριτήρια, τους στόχους και τα επίπεδα 
εφαρμογής. Η ενδοσχολική επιμόρφωση αποτελεί μια προαιρετική καινοτομία με επί-
κεντρο το σχολείο (school-centered innovation), η οποία θεωρείται ως η αποτελεσμα-
τικότερη μορφή καινοτομίας, δεδομένου ότι είναι ευέλικτη, οικονομική, σχετίζεται με 
τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, ευνοεί τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και 
εμπλέκει άμεσα όλους τους ενδιαφερόμενους της σχολικής μονάδας (Τσιμηρίκα, 
2007).  

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης «15 Εργαλεία Web 2.0  
και η διδακτική τους αξιοποίηση» 

Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου σε εργαλεία Web 2.0 προέ-
κυψε μετά από τη διερεύνηση των αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού. Υλοποιή-
θηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος Erasmus+ KA1 ως μαθησιακό αποτέλεσμα της 
επιμόρφωσης που δέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο εξειδικευμένο σε-
μινάριο κατάρτισης στο εξωτερικό με τίτλο: «Digital Turn: How to make your school 
more digital», «Ψηφιακή στροφή: Πώς να κάνετε το σχολείο σας πιο ψηφιακό». Επι-
μορφώτρια ήταν εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας. Το πρόγραμμα ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης αφορούσε τη γνωριμία και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με διά-
φορα εργαλεία Web 2.0 με στόχο τη χρήση τους στην καθημερινή διδακτική πρακτική 
τους. Η διαδικασία που υιοθετήθηκε για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής καινοτομίας 
στην σχολική μονάδα ακολούθησε την πορεία των τριών φάσεων υλοποίησης που προ-
τείνεται από τον Fullan (1986): τη φάση της υιοθέτησης (initiation), της εφαρμογής 
(implementation) και της θεσμοθέτησης της καινοτομίας (institutionalization). Η 
δράση υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως με τη χρήση της Google Classroom και δια ζώσης 
στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.  

Υιοθέτηση 

Αρχικά, στη φάση της υιοθέτησης, λήφθηκε η απόφαση για την εισαγωγή της καινοτο-
μίας στο σχολείο, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του συλλόγου σε εργαλεία Web 
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2.0 και την εφαρμογή τους στην τάξη, και οι εμπλεκόμενοι δεσμεύθηκαν για την υλο-
ποίηση της. Εξετάστηκε διεξοδικά η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και η δυνα-
τότητα απρόσκοπτης πρόσβασης στο εργαστήριο πληροφορικής. Έπειτα, έγινε πρό-
ταση προς τη Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης για τη διεξαγωγή της ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης, η οποία εισηγήθηκε στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και έτσι δόθηκε 
το πράσινο φως για την υλοποίησή της με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης.  

Εφαρμογή 

Στη φάση της εφαρμογής, η διάρθρωση του προγράμματος και των μαθημάτων ακο-
λούθησε τη φιλοσοφία του μοντέλου μικτής μάθησης. Κάθε εβδομάδα περιλάμβανε 
τουλάχιστον δύο ώρες εργασίας ασύγχρονα, σε χρόνο και χώρο εκτός σχολείου και μία 
ώρα δια ζώσης στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου για διευκρίνιση αποριών, 
επίλυση προβλημάτων και παρουσίαση εργασιών. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις απο-
τελούνταν από δεκαπέντε ώρες δια ζώσης και ώρες εξ αποστάσεως, στο σύνολό τους 
σαράντα πέντε ώρες. Η εξ αποστάσεως πτυχή της επιμόρφωσης (ηλεκτρονικές συζη-
τήσεις, διαμοιρασμός υλικού, εργασίες) πραγματοποιήθηκε μέσω της Google Class-
room. Οι συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν στα παρακάτω εργαλεία Web 2.0 (Πίνακας 
1). 

Πίνακας 1. Διάρθρωση του προγράμματος μαθημάτων 

Α/Α Ω-
ΡΕΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΓΡΑΜΜΑ 

2018 - 2019 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

1 3 01 – 05 Οκτω-
βρίου 

Mentep 

TET-SAT 

http://mentep.eun.org/tet-sat 

Google Classroom  

https://class-
room.google.com/ 

Αυτοαξιολόγηση 
των Ψηφιακών Δε-
ξιοτήτων των εκ-
παιδευτικών 

Γνωριμία με την 
ψηφιακή τάξη 
Google Classroom  

 
2 3 15– 19 Οκτω-

βρίου 
Kahoot 

https://kahoot.com/  

Δημιουργία κουίζ  

3 3 05 – 09 Νοεμ-
βρίου 

Timetoast 

https://www.timetoast.com/  

Δημιουργία χρονο-
γραμμής 
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4 3 12 – 16 Νοεμ-
βρίου 

Kizoa 

https://www.kizoa.com/  

Δημιουργία βίντεο 

5 3 03 – 07 Δεκεμ-
βρίου 

Storyboard That 

https://www.story-
boardthat.com/  

Δημιουργία κόμικ 

6 3 17 – 21 Δεκεμ-
βρίου 

Canva 

https://www.canva.com/  

Δημιουργία γραφι-
κών σχεδίων 

7 3 14 – 18 Ιανουα-
ρίου 

Animaker 

https://www.animaker.com/  

Δημιουργία βιντε-
οπαρουσίασης 

8 3 21 – 25 Ιανουα-
ρίου 

Easelly 

https://www.easel.ly/  

Δημιουργία Info-
graphic 

9 3 04 – 08 Φεβρου-
αρίου 

Popplet 

https://popplet.com/  

Δημιουργία εν-
νοιολογικών χαρ-
τών 

10 3 18 – 22 Φεβρου-
αρίου  

Quizlet 

https://quizlet.com/en-gb  

Δημιουργία flash-
cards 

11 3 04 – 08 Μαρτίου Edpuzzle 

https://edpuzzle.com/  

Δημιουργία δρα-
στηριοτήτων με 
βάση ένα βίντεο 

12 3 18 – 22 Μαρτίου Socrative 

https://socrative.com/  

Δημιουργία κριτη-
ρίων αξιολόγησης 

13 3 01 – 05 Απρι-
λίου 

Crossword Labs 

https://crosswordlabs.com/  

Δημιουργία σταυ-
ρόλεξου 

14 3 15 – 19 Απρι-
λίου 

Padlet 

https://padlet.com/  

Δημιουργία πίνακα 
ανακοινώσεων 

15 3 06 – 17 Μαΐου Mentep 

http://mentep.eun.org/tet-sat 

 

Google Form 

 

Αυτοαξιολόγηση 
των Ψηφιακών Δε-
ξιοτήτων των εκ-
παιδευτικών  

Αξιολόγηση του 
σεμιναρίου 
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Την πρώτη εβδομάδα οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις ψηφιακές τους δεξιότητές 
τους με το εργαλείο TET-SAT (Technology Enhanced Teaching Self- Assessment Tool 
- Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Διδασκαλίας) της 
MENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy) και γνώρισαν την ψηφιακή 
τάξη Google Classroom. 

Το έργο MENTEP (Εικόνα 1) σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει και να διευρύνει τον 
αναστοχασμό των εκπαιδευτικών πάνω στις ψηφιακές τους δεξιότητες και το βαθμό 
στον οποίο αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους και στις παιδαγωγικές τους πρα-
κτικές. Σκοπός του εργαλείου ΤΕΤ-SAT είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να α-
ναπτύξουν, ή να καλλιεργήσουν περαιτέρω, την ψηφιακή παιδαγωγική τους ικανότητα. 
Το διαδικτυακό εργαλείο TET-SAT επιτρέπει την αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτή-
των σε 4 θεματικές περιοχές: 

• Ψηφιακή Παιδαγωγική 
• Χρήση και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου 
• Ψηφιακή Επικοινωνία και Συνεργασία 
• Ψηφιακή Πολιτειότητα 

Το εργαλείο βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν το τρέχον επίπεδό τους 
στη διδασκαλία με ΤΠΕ και να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους σε βάθος χρόνου. 
Επίσης, μπορεί να τους εμπνεύσει σχετικά με διάφορους τρόπους διδασκαλίας με ΤΠΕ 
και να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τον τομέα στον οποίο θα θέλανε να βελτιωθούν. 
Η χρήση του εργαλείου προϋποθέτει να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Αφού 
απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του εργαλείου, λαμβάνουν ανατροφοδότηση και έ-
τσι διαμορφώνεται το προσωπικό τους προφίλ ικανοτήτων. Στο τέλος της ανατροφο-
δότησης, δίνεται πρόσβαση σε επιμορφωτικούς πόρους για καθέναν από τους τέσσερις 
τομείς,  καθώς και ένα αποθετήριο με παραδείγματα διδακτικών πρακτικών από εκπαι-
δευτικούς. 

 

Εικόνα 1. Εργαλείο MENTEP (http://mentep-sat-runner.eun.org/) 
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Η Google Classroom (Εικόνα 2) είναι ένα νέο εργαλείο της Google Apps for Education 
που διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να οργανώνουν εργασίες 
γρήγορα, να παρέχουν σχόλια αποτελεσματικά και να επικοινωνούν εύκολα με τις τά-
ξεις τους. Συνδυάζει τις λειτουργίες των Εγγράφων Google, του Drive και του Gmail, 
για να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να συγκεντρώνουν εργα-
σίες, χωρίς τη χρήση έντυπου υλικού. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαπιστώσουν με 
μια ματιά ποιος ολοκλήρωσε την εργασία και ποιος όχι, καθώς και να παρέχουν άμεσα 
σχόλια σε κάθε μαθητή, σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, μπορούν να δημοσιεύσουν 
ανακοινώσεις, να υποβάλουν ερωτήσεις και σχόλια στους μαθητές τους σε πραγματικό 
χρόνο. 

 

Εικόνα 2. Google Classroom 

Τις υπόλοιπες εβδομάδες του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί γνώρισαν και εξοικειώ-
θηκαν με διάφορα εργαλεία Web 2.0 τα οποία εφάρμοσαν στην τάξη εμπλουτίζοντας 
με τον τρόπο αυτό τη διδασκαλία τους (Βλ. σχ. Πίνακα 1).  

Θεσμοθέτηση 

Τέλος στη φάση της θεσμοθέτησης η καινοτομία παύει να θεωρείται κάτι καινούργιο, 
χαρακτηρίζεται ως κάτι το φυσικό και θεωρείται πλέον κομμάτι του σχολείου. Διαχέε-
ται σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα και αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς μέσα 
στην τάξη. Οι παράγοντες που ενισχύουν αυτή τη διαδικασία είναι η έμφαση στη δομή 
και την οργάνωση του σχολείου, στη μείωση των πρακτικών που την εμποδίζουν και 
στη σύνδεση της με τη σχολική τάξη και το σχολείο. Απαιτείται μεγάλη προσοχή, υ-
πευθυνότητα και επιμονή στη φάση της θεσμοθέτησης της καινοτομίας καθώς, συχνά 
μετά τον ενθουσιασμό που ακολουθείται από την υιοθέτηση της καινοτομίας, ακολου-
θεί η απογοήτευση που προκύπτει ως αποτέλεσμα των δυσχερειών που παρουσιάζονται 
στην πορεία της εφαρμογής της (Τσιμηρίκα, 2007).  

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα προσκλήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μο-
νάδας, δεκαπέντε στο σύνολο. Από αυτούς, δυστυχώς, μόνο πέντε εκπαιδευτικοί πήραν 
μέρος στην επιμόρφωση. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης τρεις εκπαιδευτικοί απο-
χώρησαν με την αιτιολογία ότι δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν τις εργασίες 
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εγκαίρως λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης ελεύθερου χρόνου για να ασχοληθούν 
εντατικά με αυτές. Παρ’ όλ’ αυτά, εξακολούθησε να υπάρχει επαφή και συνεργασία με 
την εκπαιδευτικό-επιμορφώτρια σε θέματα χρήσης και εφαρμογής ΤΠΕ στην τάξη με 
πρωτοβουλίες και ενέργειες όπως την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Βασικός 
στόχος της επιμόρφωσης ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε ψηφιακά 
εργαλεία και η εφαρμογή τους στην τάξη. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε από τις δυο 
εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση με επιτυχία. Έφεραν σε πέρας όλες 
τις εργασίες και βελτίωσαν τις δεξιότητές τους σε μεγάλο βαθμό. Ενδεικτικά να ανα-
φέρουμε ότι η μία εκπαιδευτικός, με βάση τις απαντήσεις που έδωσε στο εργαλείο 
TET-SAT κατά την έναρξη της επιμόρφωσης (pre test), από το επίπεδο της αρχάριας 
(35%) εξελίχθηκε στο επίπεδο της έμπειρης με βαθμολογία (61%) κατά τη λήξη της 
επιμόρφωσης (post test) (Εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 3. MENTEP pre test και post test 

 

Ενώ η δεύτερη εκπαιδευτικός βελτίωσε την ψηφιακή της παιδαγωγική από 27% σε 
47%, τη χρήση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου από 35% σε 40% και την ψη-
φιακή επικοινωνία και συνεργασία από 25% σε 40%, σύμφωνα με την αυτοαξιολόγηση 
που έκανε στο εργαλείο TET-SAT πριν την έναρξη (pre test) και με τη λήξη της επι-
μόρφωσης (post test) (Εικόνα 4).   
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Εικόνα 4. MENTEP pre test και post test 

 

Κίνητρο για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση υπήρξε 
η επιθυμία τους να εξοικειωθούν με ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να τους βοη-
θήσουν στην καθημερινή τους διδακτική πρακτική. Τόνισαν ότι όλα τα εργαλεία ήταν 
εξαιρετικά χρήσιμα και κυρίως άμεσα εφαρμόσιμα στο περιβάλλον της τάξης. Αισθάν-
θηκαν ότι η χρήση των εργαλείων αυτών στη διδασκαλία τους αύξησε το κίνητρο και 
το ενδιαφέρον των μαθητών.  

Η διαδικασία που υιοθετήθηκε για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής καινοτομίας στην 
σχολική μονάδα ακολούθησε την πορεία των φάσεων της υιοθέτησης, της εφαρμογής 
και της θεσμοθέτησης της καινοτομίας. Δυστυχώς η συγκεκριμένη ενδοσχολική επι-
μόρφωση δεν μπόρεσε να περάσει στο στάδιο της θεσμοθέτησης για να γίνει κομμάτι 
του σχολείου και να επαναλαμβάνεται σε επόμενα σχολικά έτη. Αν και επιθυμητή από 
εκπαιδευτικούς του σχολείου που δεν κατάφεραν να την παρακολουθήσουν αρχικά, δε 
συνεχίστηκε δεύτερη χρονιά. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στην αντικατάσταση του Πε-
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος είχε εγκρίνει την επιμόρφωση, και στην 
αντικατάσταση της Σχολικής Συμβούλου, που συνδιοργάνωσε την επιμόρφωση με την 
εκπαιδευτικό, από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Επίσης, όποια προσπάθεια έ-
γινε από την πλευρά της Διεύθυνσης του σχολείου για επίσημη αναγνώριση της ενδο-
σχολικής επιμόρφωσης για την επιμορφώτρια και τους εκπαιδευτικούς που συμμετεί-
χαν, με βεβαιώσεις διενέργειας και συμμετοχής, έπεσε στο κενό. Οι νέοι θεσμοί δυστυ-
χώς δεν υποστήριξαν τη συνέχιση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και δε λάβαμε επί-
σημη ενημέρωση από κανένα φορέα (ΠΔΕ, ΣΕΕ, ΠΕΚΕΣ). Τα αίτια αυτού του γεγο-
νότος μπορούν να αναζητηθούν σε πολλούς τομείς, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο 
της παρούσας εργασίας. Προφανώς τα εμπόδια ήταν ανυπέρβλητα και υποθέτουμε ότι 
το μεγαλύτερο από αυτά ήταν η γραφειοκρατία. 
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Η λήψη και εκτέλεση αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
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Περίληψη 

Η λήψη και εκτέλεση αποφάσεων είναι σημαντική για τις οργανώσεις, τις ομάδες και 
τα άτομα, καθώς συνδέεται με την αποτελεσματικότητα των δράσεων και ενεργειών 
τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει μέσα από διάφορες βιβλιο-
γραφικές πηγές, πώς μπορεί να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυ-
ναμικού στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και να περιγράψει τα βασικά μοντέλα και 
βήματα λήψης αποφάσεων σε αυτούς. Αφού αποσαφηνιστούν οι βασικοί όροι και έν-
νοιες θα γίνει αναφορά στις κατηγορίες και τα είδη αποφάσεων και στη διαδικασία 
λήψης τους. Η διαδικασία λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων μπορεί να εκπληρωθεί είτε 
από άτομα, τα οποία στο πλαίσιο της διοικητικής τους δράσης ενεργούν μεμονωμένα-
μονομελή διοικητικά όργανα, είτε από ομάδες-συλλογικά διοικητικά όργανα. Θα δια-
φανεί μάλιστα ότι οι συμμετέχοντες έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και η αναγκαιότητα υπέρβασης τυχόν συγκρούσεων προς όφελος όλου του 
οργανισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων, συμμετέχοντες, είδη αποφάσεων 

Εισαγωγή 

Η τεχνική της «λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων» κατέχει κεντρική θέση στη διοίκηση 
της εκπαίδευσης, όπως άλλωστε και σε κάθε άλλο τομέα εργασίας. Σημασία δεν έχει 
αν απλά παίρνουμε αποφάσεις, αλλά το ποιες αποφάσεις και πώς τις παίρνουμε, αν 
δηλαδή είναι οι ενδεδειγμένες για τον εκπαιδευτικό οργανισμό ή το εκπαιδευτικό σύ-
στημα σε δεδομένη στιγμή, καθώς και αν λαμβάνονται με τον ορθολογικότερο τρόπο. 
Η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η αυτοπειθαρχία, η πρωτοβουλία, η οξυδέρκεια, ο 
δυναμισμός και κυρίως η δεξιότητα στο χειρισμό ατόμων και ομάδων είναι από τα βα-
σικά χαρακτηριστικά των στελεχών που φιλοδοξούν να λαμβάνουν ορθολογικές απο-
φάσεις. 

Αποσαφήνιση όρων και εννοιών  

Ύστερα από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μπορεί κανείς να εντοπίσει διά-
φορους ορισμούς για τον όρο «απόφαση». Οι περισσότεροι όμως περιγράφουν τη δια-
δικασία επιλογής και εφαρμογής της καταλληλότερης από τις πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος ή να αντιμετωπιστεί κάποιο πρό-
βλημα (Κότικας, 2019; Κιουλάφας, 2016; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011; Πασιαρδής, 2004). 
Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το «από + φάσκω» που σημαίνει απόκριση και ως 
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εκ τούτου η λήψη κάποιας απόφασης σημαίνει τη λήψη απάντησης (Κιουλάφας, 2016). 
Σύμφωνα με τον Kosiol (όπως αναφέρεται στη Σαΐτη & Σαΐτης, 2011) ο όρος της από-
φασης εκφράζει τη διαδικασία η οποία αποβλέπει στη λύση προβλημάτων που έχουν 
σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς ενός οργανισμού.  

Όσον αφορά την απόφαση σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι η ενσυνείδητη επιλογή 
κάποιας ενέργειας ή μιας σειράς ενεργειών, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των προ-
σφερόμενων μέσων από κάποιο συλλογικό εκπαιδευτικό όργανο με σχετική αρμοδιό-
τητα, προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος (Ποργιαλίδου, 2018; Κότικας, 2019). 
Η λήψη αποφάσεων σχετίζεται άμεσα με όλες τις λειτουργίες της διοίκησης ενός εκ-
παιδευτικού οργανισμού και η σωστή επιλογή τους είναι καθοριστική για την ομαλή 
λειτουργία του, καθώς η σωστή λήψη αποφάσεων καθορίζει το αν θα εξελιχθεί μία 
σχολική μονάδα ή όχι (Ποργιαλίδου, 2018; Κιουλάφας, 2016). 

Κατηγορίες και είδη αποφάσεων 

Οι αποφάσεις σε επίπεδο διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών χωρίζονται σε δύο 
βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι προγραμματισμένες/δομημένες και η 
δεύτερη κατηγορία είναι οι απρόβλεπτες/απρογραμμάτιστες/μη δομημένες. Οι προ-
γραμματισμένες είναι τυποποιημένες αποφάσεις που αφορούν ζητήματα ρουτίνας, ενώ 
οι απρογραμμάτιστες δεν ακολουθούν μία καθορισμένη στρατηγική και δεν είναι τόσο 
εύκολες στη λήψη τους (Ποργιαλίδου, 2018; Σιδηροπούλου, 2015; Πασιαρδής, 2004). 
Πιο συγκεκριμένα οι δομημένες αποφάσεις παίρνονται με βάση κάποια δοκιμασμένη 
στο παρελθόν διαδικασία και μπορεί να αφορούν για παράδειγμα το ποιοι εκπαιδευτι-
κοί και πότε θα έχουν εφημερία στο διάλειμμα, το ωρολόγιο πρόγραμμα ή κάποια πα-
ραγγελία βιβλίων (Ποργιαλίδου, 2018; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011; Πασιαρδής, 2004). Οι 
μη δομημένες αποφάσεις έχουν να κάνουν με καινούρια και πολύπλοκα θέματα/προ-
βλήματα που δεν υπάρχει κάποια σχετική εμπειρία προκειμένου να λυθούν και ως εκ 
τούτου οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παίρνονται είναι ριψοκίνδυνες και γεμάτες 
αμφιβολίες (Ποργιαλίδου, 2018; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Τέτοια θέματα μπορεί να είναι 
η κατάληψη του σχολείου, κάτι που δε συμβαίνει συχνά, ή οι φθορές του σχολείου 
εξαιτίας κάποιων παιδιών του σχολείου ή εξωσχολικών ατόμων (Σαΐτη & Σαΐτης, 
2011). Μάλιστα όσο περισσότερη αβεβαιότητα υπάρχει και όσο μεγαλύτερο είναι το 
αίσθημα του κινδύνου τόσο πιο δύσκολο είναι ληφθεί κάποια απόφαση (Ποργιαλίδου, 
2018). 

Ωστόσο οι αποφάσεις των σχολείων μπορούν να διακριθούν και σε άλλες κατηγορίες 
με κριτήριο το πόσα άτομα συμμετέχουν στη λήψη τους. Έτσι έχουμε τις ατομικές και 
τις συλλογικές αποφάσεις. Τις ατομικές αποφάσεις τις λαμβάνει κάποιο στέλεχος της 
διοίκησης χωρίς ιδιαίτερη χρονοτριβή. Μάλιστα αν το διοικητικό στέλεχος είναι ικανό 
μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό στη λύση των προβλημάτων. Οι ομαδικές απο-
φάσεις λαμβάνονται από κάποια ομάδα, όπως είναι ο σύλλογος διδασκόντων μιας σχο-
λικής μονάδας, είναι περισσότερο χρονοβόρες από τις ατομικές, είναι πιο ακριβείς α-
φού συμμετέχουν σε αυτές περισσότερα άτομα και φυσικά είναι και πιο δημοκρατικές 
(Σιδηροπούλου, 2015; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 
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Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα στε-
λέχη της διοίκησης είναι πολλές φορές απρόβλεπτα, δύσκολα να λυθούν και ως εκ τού-
του μη δομημένα. Μάλιστα όσο πιο ψηλά ιεραρχικά βρίσκεται κάποιος τόσο πιο πιθανό 
είναι να αντιμετωπίζει μη δομημένα προβλήματα. Τα μη δομημένα προβλήματα της 
διοίκησης συνήθως χρειάζονται να λύνονται ομαδικά, προκειμένου να υπάρχει η ε-
μπλοκή περισσότερων ατόμων στη λύση των προβλημάτων και την εφαρμογή των α-
ποφάσεων. 

Μία ακόμα διάκριση των αποφάσεων είναι με βάση το επίπεδο της ιεραρχίας. Έτσι 
διακρίνουμε τις στρατηγικές/διαχειριστικές και τις λειτουργικές αποφάσεις. Οι στρα-
τηγικές είναι αυτές που παίρνουν οι ιεραρχικά ανώτεροι και σχετίζονται με τον εκπαι-
δευτικό σχεδιασμό. Αντίθετα οι λειτουργικές είναι αυτές που λαμβάνονται από τα κα-
τώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας και έχουν να κάνουν με εξειδικευμένους στόχους που 
τελικό σκοπό έχουν την υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων και αφορούν την κα-
θημερινότητα μιας εκπαιδευτικής μονάδας (Ποργιαλίδου, 2018; Σαΐτη & Σαΐτης, 
2011). 

Διαδικασία λήψης αποφάσεων  

Κατά τη διαδικασία λήψης κάποιας απόφασης μπορεί κανείς να διακρίνει τις ακόλου-
θες φάσεις: την εξακρίβωση και τον προσδιορισμό του προβλήματος, την ανάπτυξη/ε-
ξέταση εναλλακτικών λύσεων, την επιλογή της καταλληλότερης/προσφορότερης λύ-
σης, την εφαρμογή της απόφασης και τέλος την αξιολόγηση του αποτελέσματος και 
την ανατροφοδότηση(Σιδηροπούλου, 2015; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Στο αρχικό στάδιο όπου προσδιορίζεται το πρόβλημα, δηλαδή η απόσταση/διαφορά 
μιας κατάστασης που επιθυμούμε με την υπάρχουσα κατάσταση, πρέπει να αναγνωρι-
στούν και να σημειωθούν με ακρίβεια οι παράγοντες που δημιουργούν το πρόβλημα. 
Συγκεκριμένα πρέπει να εντοπιστούν οι αιτίες που το δημιουργούν, οι στόχοι κατά την 
επίλυσή του και οι περιορισμοί που υπάρχουν (Κιουλάφας, 2016; Μπρίνια, 2008; Σαΐτη 
& Σαΐτης, 2011). Για παράδειγμα, αν σε κάποιο σχολείο απουσιάζουν συχνά οι εκπαι-
δευτικοί, μια ιδανική κατάσταση για τη διοίκηση του σχολείου είναι να σταματήσει 
πλήρως να υφίσταται το πρόβλημα, κάτι που όμως συγκρούεται με το τι πραγματικά 
συμβαίνει. Η όποια απόφαση λοιπόν έχει στόχο αυτή την επίτευξη της επιθυμητής κα-
τάστασης. Η διεύθυνση του σχολείου είναι αναγκαίο να αποτυπώσει λεπτομερώς τα 
στοιχεία της προβληματικής κατάστασης, ακόμα και αν παίζει κάποιο ρόλο η συμπε-
ριφορά της ίδιας της διοίκησης (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Στη συνέχεια πρέπει να αναλυθούν οι πιθανές προτάσεις/λύσεις του προβλήματος, δη-
λαδή οι τρόποι και οι ενέργειες που μπορούν να ελαττώσουν την απόσταση μεταξύ της 
πραγματικής κατάστασης και της επιθυμητής (Μπρίνια, 2008; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 
Άλλες λύσεις μπορεί να είναι χρονικά σύντομες αλλά όχι τόσο αποτελεσματικές και 
άλλες αποτελεσματικότερες αλλά όχι οικονομικές. Έτσι λοιπόν ένα διοικητικό στέλε-
χος θα πρέπει να εξετάζει ένα πρόβλημα από πολλές οπτικές γωνίες, καθώς η λύση που 
φαίνεται ως μοναδική στο πρόβλημα συνήθως είναι λανθασμένη. Μάλιστα σε 

221/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



περιπτώσεις που οι εναλλακτικές επιλογές είναι πολλές η τελική επιλογή είναι η καλύ-
τερη δυνατή. Μερικές πρακτικές εφαρμογές για την αξιολόγηση των διαφορετικών λύ-
σεων είναι ο καταιγισμός των ιδεών (brainstorming), η γραμμή της αναμονής/θεωρίας 
της ουράς και η «τεχνική των Δελφών». Στον καταιγισμό των ιδεών ο προϊστάμενος 
καθοδηγεί κάποιους ανθρώπους ώστε να πουν την άποψή τους για κάποιο πρόβλημα 
προκειμένου να συγκεντρώσει ιδέες. Στη θεωρία της ουράς με τη βοήθεια μαθηματικών 
μεθόδων αντισταθμίζεται το κόστος μιας ουράς σε μια δημόσια υπηρεσία με το κόστος 
της πρόληψης ώστε να μη σχηματιστεί ουρά. Τέλος, στην «τεχνική των Δελφών» με 
επαναλαμβανόμενη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που συλλέγει η διοίκηση οδηγεί-
ται στη λύση του προβλήματος (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Έπειτα η διοίκηση θα πρέπει να εξετάσει τις πιθανές συνέπειες αλλά και τα οφέλη κάθε 
εναλλακτικής πρότασης και να διαλέξει την προσφορότερη (Μπρίνια, 2008; Σαΐτη & 
Σαΐτης, 2011). Για να το κάνει αυτό πρέπει να αναρωτηθεί αν η κάθε λύση οδηγεί στο 
να συντελεστεί ο επιδιωκόμενος στόχος, αν υπάρχουν μη επιθυμητές συνέπειες ή δη-
μιουργία περαιτέρω προβλημάτων και αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη (Κιουλά-
φας, 2016; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Φυσικά η προσφορότερη θα είναι αυτή που θα έχει 
τα περισσότερα πλεονεκτήματα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι μία εύκολη διαδικασία για τη 
διοίκηση, καθώς οι λύσεις αφορούν το αβέβαιο μέλλον, επίσης δεν είναι εύκολο να 
εξεταστούν όλες οι πληροφορίες του προβλήματος και τέλος υπάρχουν πολλές αποφά-
σεις που χαρακτηρίζονται από ασάφεια (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Έτσι πολύ σημαντικός 
είναι ο ρόλος της ομάδας στη λήψη μιας απόφασης. Μάλιστα εάν οι εργαζόμενοι λαμ-
βάνουν μέρος στη διαδικασία της λήψης κάποιας απόφασης, αυτό συνεπάγεται και αύ-
ξηση της παραγωγικότητας (Κιουλάφας, 2016; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Κατόπιν έχει σειρά η εφαρμογή της απόφασης που επιλέχτηκε και στη φάση αυτή γί-
νεται ξεκάθαρο αν η απόφαση είναι πραγματικά εφαρμόσιμη. Ως εκ τούτου πρέπει να 
προγραμματιστεί το τι υλικά μέσα χρειάζονται, τι χρειάζεται να γίνει και από ποιον, 
πότε, πώς και πού (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Όλα αυτά φυσικά απαιτούν και την κατάλ-
ληλη επικοινωνία με αυτούς που αφορά η εφαρμογή της απόφασης, καθώς και συνερ-
γασία με διάφορες υπηρεσίες (Κιουλάφας, 2016; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Τελευταίο στάδιο στη διαδικασία είναι η αξιολόγηση της απόφασης από το αποτέλε-
σμα που προκύπτει. Έτσι λοιπόν προσδιορίζεται αν επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι, 
ποιοι ήταν οι παράγοντες που βοήθησαν στην επιτυχία ή αποτυχία, καθώς και το πο-
σοστό επίλυσης του προβλήματος (Κιουλάφας, 2016; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Με αυτόν 
τον τρόπο η διοίκηση ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισμού, κάνει διορθώσεις 
και επιπλέον επεκτείνει την εμπειρία του, έτσι ώστε να λάβει ακόμα καλύτερες αποφά-
σεις στο μέλλον (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Λήψη ομαδικών αποφάσεων 

Οι ομαδικές αποφάσεις σχετίζονται άμεσα με την οργάνωση της διοίκησης των σχολι-
κών οργανισμών, εφόσον αυτοί απαρτίζονται από συλλογικά όργανα, δηλαδή ομάδες 
με δύο και περισσότερα άτομα. Τα όργανα αυτά ακολουθούν κάποιους κανόνες που 
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βασίζονται σε δημοκρατικές αξίες και όλοι είναι ίσοι μεταξύ τους. Μάλιστα είναι κομ-
μάτι τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής οργάνωσης και χαρακτηρίζουν τη δημο-
κρατική κοινωνία. Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τις ομάδες αυ-
τές απαρτίζουν ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων και όλοι 
συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα σε ένα περιβάλλον διαλόγου και αμοιβαίας εμπιστο-
σύνης (Ποργιαλίδου, 2018; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Ο ρόλος των ομαδικών αποφάσεων στη σχολική μονάδα είναι πολύ σημαντικός, καθώς 
τα προβλήματα που εμφανίζονται είναι πολύπλοκα και συνεπώς η συνεργασία των με-
λών του συλλόγου διδασκόντων είναι απαραίτητη. Για την καλύτερη λήψη των απο-
φάσεων πρέπει να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται όλοι μεταξύ τους. Βέβαια ση-
μαντικό ρόλο παίζει και το πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος διδασκόντων, καθώς και ο 
τρόπος διοίκησης του διευθυντή (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί 
συχνά επιθυμούν διευθυντές που εμπλέκουν τους ίδιους αλλά και άλλα μέλη του σχο-
λείου στη λήψη αποφάσεων. Σημαντικό λοιπόν είναι να πραγματοποιούνται συχνά συ-
νεδριάσεις μέσα σε κάθε σχολική μονάδα, ώστε να συζητιούνται και να λύνονται όλα 
τα θέματα που προκύπτουν σε αυτές (Ποργιαλίδου, 2018). 

Σύμφωνα με τους Σαΐτη & Σαΐτης (2011), ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχολι-
κής ζωής που λύεται με συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων είναι η κατανομή των 
τάξεων στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Ο διευθυντής και πρόεδρος του συλλόγου 
διδασκόντων, αφού έρθει σε επαφή με τους διδάσκοντες, πρέπει να καλέσει συνεδρί-
αση του συλλόγου αναφέροντας την πρακτική της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, τις 
τάξεις που είχε ο κάθε δάσκαλος τα προηγούμενα δύο έτη και αν υπάρχουν ιδιαιτερό-
τητες. Έπειτα ο λόγος πρέπει να δοθεί σε κάθε εκπαιδευτικό και να αιτιολογήσει την 
άποψή του. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι λιγότερο ομιλητικοί εκπαιδευτικοί από τον 
πρόεδρο του συλλόγου, ώστε να μη μονοπωλείται η συζήτηση και να εξασφαλίζεται η 
ομαδικότητα. Εάν ο κάθε εκπαιδευτικός αναλάβει την τάξη που επιθυμεί η συζήτηση 
λήγει με ομοφωνία, κάτι που συνεπάγεται ότι η απόφαση θα είναι και πιο αποτελεσμα-
τική. Ωστόσο, αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντα, με αποτέλεσμα να απαιτείται μια συμβι-
βαστική λύση, αλλά ταυτόχρονα αρκετά βιώσιμη τόσο για τους μαθητές όσο και για 
τους εκπαιδευτικούς. Αυτό μπορεί να χρειαστεί αρκετή συζήτηση, καθώς ο στόχος δεν 
είναι μια απόφαση πλειοψηφίας, αλλά το να κατανοηθεί από όλους γιατί κάποιος μπο-
ρεί να διαφωνεί, έτσι ώστε να μπορούν στο μέλλον να συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί 
χωρίς προστριβές. Επομένως η τελική απόφαση και το πόσο αποτελεσματική θα είναι 
αυτή, σχετίζεται όχι μόνο με την προσωπικότητα του διευθυντή αλλά και με το βαθμό 
που εκπαιδευτικοί είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, 
μία απόφαση που θα στηριχτεί στη διαδικασία της ψηφοφορίας δε συνεπάγεται ότι θα 
είναι και αποτελεσματική. Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εναλλαγή των 
εκπαιδευτικών στις τάξεις ανά διετία, ώστε να αποτραπεί η ανία, με γνώμονα πάντα τη 
δημοκρατία αλλά και τη δικαιοσύνη. Όλα αυτά απαιτούν από την πλευρά του διευθυ-
ντή υπομονή, καλή διάθεση, ανοχή κι επίσης να είναι ουδέτερος και αντικειμενικός. 
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Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Οι διευθυντές στα σημερινά σχολεία είναι δύσκολο να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις 
μόνοι τους, λόγω του σύνθετου και πολύπλοκου ρόλου τους, καθώς και των αυξημένων 
απαιτήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν (Κότικας, 2019; Ποργιαλίδου, 2018). Όταν 
ένας διευθυντής συνηθίζει να λαμβάνει αποκλειστικά όλες τις αποφάσεις λόγω της θέ-
σης του, αγνοώντας την άποψη των εκπαιδευτικών ή των μαθητών, τότε μπορεί να 
προκληθεί κάποια σημαντική κρίση που θα επηρεάσει φυσικά την ομαλή λειτουργία 
της σχολικής μονάδας (Κότικας, 2019). Συνεπώς πρέπει να φροντίζει για την ενεργο-
ποίηση εσωτερικών αλλά και εξωτερικών παραγόντων, να επικοινωνεί με τους εκπαι-
δευτικούς, να εμπνέει και να καθοδηγεί. Το σημαντικότερο πάντων είναι να επιδιώκει 
τη συμμετοχή όλων των ατόμων του εκπαιδευτικού οργανισμού στη λειτουργία του 
προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική (Ποργιαλίδου, 2018). 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το σχολείο μπορούν να παίξουν κάποιο πολύ σημαντικό 
ρόλο στη διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν. Οι ενδιαφερόμενοι είναι όλοι 
όσοι έχουν έννομο συμφέρον από την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Αυ-
τοί μπορεί να είναι το διδακτικό και μη προσωπικό, οι γονείς, ακόμα και οι μαθητές. 
Όλοι αυτοί μπορούν να μετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Κότικας, 2019). 

Όσον αφορά τη συμμετοχή των διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων, αυτή αποτελεί μία 
πρόκληση για τους ίδιους, καθώς έχουν άμεση επιρροή στη σχολική ζωή. Με αυτόν 
τον τρόπο μπορούν να βελτιώσουν τη σχέση τους με τους άλλους εκπαιδευτικούς και 
με τη διοίκηση του σχολείου, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα 
ή να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους με τους συναδέλφους. Κάτι τέτοιο ενδυναμώνει την 
επαγγελματική αυτονομία τους, την αποτελεσματικότητά τους, το ηθικό τους, καθώς 
και την αίσθηση ικανοποίησης από τη δουλειά τους (Γόγολα, 2017; Γόγολα & Κατσής, 
2017; Πασιαρδής, 2004). 

Οι γονείς μπορούν να εμπλακούν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις 
σχολικές βιβλιοθήκες, την υλικοτεχνική υποδομή, τις σχολικές δραστηριότητες, τον 
προϋπολογισμό του σχολείου, στον καθορισμό στόχων ή άλλα θέματα στα οποία μπο-
ρούν να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι ο εκφοβισμός στο σχολείο ή κά-
ποια προβλήματα μαθητών (Κότικας, 2019; Γόγολα & Κατσής, 2017). Ωστόσο, επειδή 
πολλές φορές η εμπλοκή των γονέων μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις, είναι απαραί-
τητη η καλλιέργεια θετικού κλίματος, ώστε να επιτευχθεί σωστή επικοινωνία μεταξύ 
αυτών και των εκπαιδευτικών (Γόγολα & Κατσής, 2017). 

Σχετικά με τους μαθητές και τις μαθητικές κοινότητες, η αίσθηση ότι είναι κομμάτι 
μίας ομάδας αποτελεί δημοκρατική πρακτική που τους δίνει ευκαιρίες να εκφραστούν 
ελεύθερα, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να βελτιώσουν τη σχέση τους 
με τους διδάσκοντες (Κότικας, 2019; Γόγολα & Κατσής, 2017). Συνεπώς αναπτύσσουν 
τόσο κοινωνικές όσο και συναισθηματικές δεξιότητες, αντιλαμβάνονται καλύτερα τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και ως εκ τούτου τα μαθησιακά αποτελέσματα 
βελτιώνονται σημαντικά (Γόγολα, 2017; Γόγολα & Κατσής, 2017). 
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Συγκρούσεις κατά τη λήψη αποφάσεων 

Σύμφωνα με τη Σιδηροπούλου (2015), στην ομαδική λήψη των αποφάσεων πάντα υ-
πάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν αντιθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ των μελών που 
συμμετέχουν στη διαδικασία, καθώς ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μπορεί 
να θέτει άλλους στόχους και σε άλλη προτεραιότητα σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. 
Βέβαια βασικός είναι και ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού οργανισμού, καθώς και ο 
τρόπος σκέψης των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου διαφωνίες μπορεί να υπάρξουν εξαι-
τίας της οργανωτικής δομής της σχολικής μονάδας, για παράδειγμα της μη ύπαρξης 
επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, εξαιτίας της στρατηγικής επικοινωνίας, όπως είναι 
η έλλειψη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, εξαιτίας της ύπαρξης αντιθέσεων, για πα-
ράδειγμα τα διαφορετικά συμφέροντα και οι διαφορετικές αξίες και εξαιτίας των αν-
θρώπινων παραγόντων, όπως είναι για παράδειγμα τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και 
οι διαφορετικές ανάγκες. 

Για να μπορούν να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες προκύπτουν, είναι απαραίτητες 
αλλαγές στην πολιτική του σχολείου και στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι εκπαι-
δευτικοί, μέσα από επιμόρφωση και εμπλουτισμό του εξοπλισμού που διαθέτουν. Βα-
σική αλλαγή όμως πρέπει να υπάρξει στη νοοτροπία της σχολικής μονάδας, μακριά 
από την κουλτούρα του δημόσιου υπαλλήλου. Σε αυτό φυσικά βασικό ρόλο μπορεί να 
διαδραματίσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει με τις 
ικανότητές του τους εκπαιδευτικούς και να οραματιστούν από κοινού την παροχή μιας 
πιο ποιοτικής εκπαίδευσης (Σιδηροπούλου, 2015). 

Λήψη ηθικών αποφάσεων 

Επιχειρώντας έναν ορισμό της ηθικής θα λέγαμε ότι είναι οι κανόνες και οι αξίες που 
πρέπει να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων σχετικά με το τι πρέπει και 
τι όχι να κάνουν, τι είναι σωστό και τι κακό. Η ρίζα βρίσκεται στη λέξη «ήθος», η οποία 
σχετίζεται με τη διανόηση και την πνευματικότητα. Τα στελέχη της διοίκησης της εκ-
παίδευσης όταν λαμβάνουν αποφάσεις θα πρέπει να αναρωτιούνται τις συνέπειες και 
κατά πόσο οι ενέργειές τους είναι ηθικές. Αν βασίζονται δηλαδή στη δημοκρατία, την 
αμεροληψία, την ειλικρίνεια και τον σεβασμό απέναντι στους άλλους, αλλά κυρίως 
στην ομαδικότητα και τη συνεργασία. Άλλωστε μία απόφαση είναι ηθική όταν σέβεται 
τα δικαιώματα όλων. Ως εκ τούτου όσοι στελεχώνουν τη διοίκηση της εκπαίδευσης 
πρέπει να είναι σίγουροι για το αν μια απόφαση είναι σωστή και βασισμένη σε αρχές 
κοινώς αποδεκτές (Σταμάτης, 2019; Γιουμούκη, 2017; Δημητρίου, 2015; Μπρίνια, 
2008). 

Σύμφωνα με την Μπρίνια (2008), όταν βέβαια πρόκειται για ζητήματα που δε χωρούν 
αμφιβολία ότι είναι ηθικά, όπως η προστασία του περιβάλλοντος ή η ανακύκλωση δε 
χρειάζεται να αναρωτηθεί κανείς σχετικά με την ηθική της απόφασής του. Σε διαφορε-
τική περίπτωση όμως θα μπορούσε να θέσει στον εαυτό του ερωτήσεις του τύπου: Είναι 
σωστό και δίκαιο; Μήπως ζημιώνεται κάποιος; Θα ένιωθα άνετα αν δημοσιευόταν 
αυτή η απόφαση; Θα συμβούλευα το παιδί μου να λάβει την ίδια απόφαση;  
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Σύνοψη 

Καθώς ο χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι σε μεγάλο βαθμό 
συγκεντρωτικός, αυτό δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λαμ-
βάνονται οι αποφάσεις στους σχολικούς οργανισμούς, καθώς και τη συμμετοχή σε αυ-
τές των εκπαιδευτικών. Τα περισσότερα θέματα της διοίκησης τα διευθετεί το κεντρικό 
διοικητικό σύστημα με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η αποκέντρωση και η παραχώ-
ρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων σε περιφερειακά όργανα. Έτσι οι περισσότερες απο-
φάσεις λαμβάνονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και λιγότερες από τους εκ-
παιδευτικούς, με αποτέλεσμα τη στασιμότητα και τη μικρή αυτενέργειά τους. Επι-
πλέον, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν περιορισμένη εξουσία και μικρή 
ελευθερία στο να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες αποφάσεις με αποτέλε-
σμα να είναι περισσότερο εκτελεστικά όργανα των κεντρικών αποφάσεων. Αποτέλε-
σμα αυτού του συγκεντρωτικού συστήματος είναι μία σειρά από συνέπειες όπως η γρα-
φειοκρατία των σχολικών οργανισμών, η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και ως 
εκ τούτου η παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας τους. Φυσικά τα παραπάνω δε θα 
μπορούσαν να μην έχουν επιπτώσεις και στη δημοκρατικότητα που πρέπει να διέπει το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον (Ποργιαλίδου, 2018; Androniceanu & Ristea, 2014). 

Ωστόσο, θεωρούμε ότι μέσω πρωτοβουλιών για καινοτομίες ή συνεργατικά προγράμ-
ματα σχολείων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενεργήσουν ως έναν βαθμό αυτοβούλως 
και να βοηθήσουν να προαχθεί η αποκέντρωση της διοίκησης. Αυτού του είδους η αυ-
τονομία θα μπορούσε να επιτευχθεί κυρίως στους παρακάτω άξονες: την παιδαγωγική 
αυτενέργεια που σχετίζεται με τη συμμετοχή των διδασκόντων στα προγράμματα 
σπουδών και τις διδακτικές μεθόδους, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των διδασκο-
μένων και τη διοικητική και οικονομική λειτουργία του σχολείου. Κάθε σχολική μο-
νάδα μπορεί να εξετάζει αν μπορεί να εξασφαλίσει επιπλέον πόρους, αλλά και να δια-
χειριστεί τους υπάρχοντες με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Συνεπώς, η σωστή δια-
δικασία λήψης αποφάσεων στο σύγχρονο σχολείο μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο 
ρόλο στην περαιτέρω ανταπόκρισή του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό 
περιβάλλον. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Androniceanu, A., & Ristea, B. (2014). Decision Making Process in the Decentralized 
Educational System. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149 , 37-42. 

Γιουμούκη, Μ. (2017). Ηγεσία και σχολική κουλτούρα γενικών και ειδικών σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: συγκριτική μελέτη. Διπλωματική Εργασία. 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο-
τικής Εκπαίδευσης. 

Γόγολα, Α. (2017). Το δημοκρατικό έλλειμμα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η 
κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολικό οργανισμό. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα 

226/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Γόγολα, Α., & Κατσής, Α. (2017). Ρόλοι και διαδικασίες λήψης απόφασης σε επίπεδο 
σχολικού οργανισμού. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6 , 237-254. 

Δημητρίου, Λ. (2015). Η ηθική διάσταση στην άσκηση καθηκόντων του δημοκρατικού 
διευθυντή σχολικής μονάδας. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονι-
κών Θεμάτων, 7 , 87-101. 

Κιουλάφας, Μ. (2016). Διαδικασία Λήψης Απόφασης σε επίπεδο σχολικής μονάδας: 
Η περίπτωση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. Έρκυνα, Επι-
θεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, 10 , 135-145. 

Κότικας, Α. (2019). Η Αξιοποίηση της Συμμετοχικής Διοίκησης στη Λήψη Αποφάσεων 
σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρω-
πιστικών Επιστημών και Τεχνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτι-
κής. 

Μπρίνια, Β. (2008). Management Εκπαιδευτικών Μονάδων & Εκπαίδευσης. Αθήνα: 
Εκδόσεις Σταμούλης. 

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία. Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας 
στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Ποργιαλίδου, Ου. (2018). Η λειτουργία της λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση: Από-
ψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο τους στη λήψη απο-
φάσεων και στην επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση. Διπλωματική Εργα-
σία. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστή-
μες της Αγωγής. 

Σαΐτη, Ά., & Σαΐτης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Θεωρία και 
μελέτη περιπτώσεων. Τόμος Α΄. Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση. 

 
Σιδηροπούλου, Μ. (2015). Η Λειτουργία της Λήψης Αποφάσεων στην Εκπαίδευση. 

C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευση.  

Σταμάτης, Γ. (2019). Η επίδραση της ηθικής ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς. Μεταπτυ-
χιακή Διπλωματική Εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης & Τμήμα Οικονομι-
κών Επιστημών. 

227/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



H Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως εργαλείο οικοδόμησης της γνώσης 

Μπότας Αθανάσιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε., Διδάκτορας Α.Π.Θ., M.Sc. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

ampotas@gmail.com 

Φλώρου Ιωάννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε., Msc στις Επιστήμες της Αγωγής, Florouioanna@gmail.com 

Περίληψη 

Η Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί έναν παγκοσμίως διαδεδομένο τρόπο 
εκπαίδευσης. Η Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση πλεονεκτεί έναντι της παραδο-
σιακής, ως μέθοδος εκπαίδευσης και συγχρόνως, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, 
καθίσταται πιο εύκολα υλοποιήσιμη. Δύναται να αξιοποιηθεί και σε μαθητές Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως αυτοδύναμη, υποστηρίζοντας το έργο 
του συμβατικού σχολείου είτε ως ενισχυτική διδασκαλία είτε προσφέροντας επιπλέον 
μαθησιακές δραστηριότητες σε μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν ανώτερο επί-
πεδο γνώσεων από αυτό που προσφέρει το συμβατικό σχολείο (Βασάλα, 2005). Στη 
χώρα μας η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρωτοπορεί και αξιοποιεί την Ανοικτή εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση. Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εφαρμόζεται πιλοτικά, 
ενώ η ανάγκη για αξιοποίηση της εξ αποστάσεως µάθησης στις βαθµίδες της υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης είναι όλο και πιο εμφανής. 

Λέξεις-Kλειδιά: Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες. 

Εισαγωγή 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, για απόκτηση νέων γνώσεων 
και δεξιοτήτων, ωθούν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς φο-
ρείς στην υιοθέτηση καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης. Παρατηρείται ότι από τις αρχές 
της δεκαετίας του 2000 υπάρχει μία «στροφή» προς τα ψηφιακά μέσα (Γκιρτζή, 2005). 
Η ηλεκτρονική μάθηση επαναστατικοποιεί την αυτόνομη μάθηση, καθώς οι διαθέσιμες 
τεχνολογίες είναι, εκτός από εργαλεία διαχείρισης, και χώροι κοινωνικής αλληλεπίδρα-
σης (Τζιμογιάννης, 2017). 

Μία καινοτόμα μορφή εκπαίδευσης αποτελεί η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, η οποία 
σ’ έναν κόσμο που κατακλύζεται τόσο από νέα όσο και από παραδοσιακά μέσα επικοι-
νωνίας, αξιοποιεί την τεχνολογία και συμβάλλει στον μετασχηματισμό της εκπαιδευτι-
κής και κοινωνικής πραγματικότητας, με στόχο μακροπρόθεσμες αλλαγές στη διδα-
σκαλία, τη μάθηση και την αξιοποίηση, των εκπαιδευτικών διαδικασιών (Λιοναράκης, 
Φραγκάκη, 2010). 
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Εκπαιδευτικές βαθμίδες και Ανοικτή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Ως Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ορίζεται η οργανωμένη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από 
τον εκπαιδευτή του, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για 
να επικοινωνήσει μαζί του ή για να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό χρησιμο-
ποιεί κάποια μορφή τεχνολογίας (Παντάνου – Ρόκου, 2002). Πρόκειται για «την εκ-
παίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή, πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς 
να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία μάθησης» (Λιοναράκης, 2006). 

H Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, συνεπώς, είναι μια μέθοδος (Ματραλής, 
1998), που το κύριο χαρακτηριστικό, που την ξεχωρίζει από τις άλλες εκπαιδευτικές 
μεθόδους είναι η απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο, αφού ο 
τελευταίος μαθαίνει χωρίς την παρουσία του πρώτου, μακριά από κάποια παραδοσιακή 
αίθουσα διδασκαλίας. Ο μαθητής μελετάει μόνος του, με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων 
και του Διαδικτύου, εκτός τάξης (Γραμματικοπούλου, 2014). Η ανάπτυξη της τεχνο-
λογίας, τις τελευταίες δεκαετίες, έκανε την Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση πιο 
εύκολα υλοποιήσιμη και προσιτή στον μέσο εκπαιδευτικό και εκπαιδευόμενο. Σήμερα 
υλοποιείται, σχεδόν αποκλειστικά, με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε δια-
δικτυακό περιβάλλον, γι’ αυτό έχει γίνει πλέον ταυτόσημη με την έννοια της ηλεκτρο-
νικής μάθησης. Έτσι, η Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι υποβοηθούµενη 
από τα µέσα επικοινωνίας (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ραδιόφωνο, τηλε-
όραση, βίντεο, υπολογιστές, τηλεδιάσκεψη και άλλα µέσα) µε µικρή ή καθόλου δια-
προσωπική επαφή µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου. 

Τα προσδιοριστικά στοιχεία  της Ανοικτής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, όπως η από-
σταση από το χώρο και το χρόνο, η ευθύνη της επιλογής του ατοµικού χρονοδιαγράµ-
µατος µελέτης και εργασίας, η διακριτική συµβουλευτική υποστήριξη, η εξ αποστά-
σεως σχέση, επικοινωνία και συνεργασία καθώς επίσης η δηµιουργική αξιοποίηση του 
εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αποτελεί τον κύριο παράγοντα διδασκαλίας, όσο και 
το βασικότερο εργαλείο μάθησης (Σπανακά, 2014), είναι αυτά που αξιοποιεί η εκπαί-
δευση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιο-
τήτων των εκπαιδευομένων, εφαρμόζοντας πρακτικές για την αξιοποίηση της άτυπης 
μάθησης των φοιτητών. Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ανοικτή εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση αποτελεί, για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση μια μαθησιακή τάση, που τεί-
νει να γίνει μια από τις κυρίαρχες μεθοδολογικές και παιδαγωγικές προτάσεις μετάδο-
σης πληροφορίας και παραγωγής νέας γνώσης, δεδομένου ότι οριοθετεί τη διάσταση 
της απόστασης μέσα σε ένα πλαίσιο ποιότητας και χρήσης μέσων και εργαλείων (Λιο-
ναράκης, 2006). Δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί και στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμί-
δες, καθώς η εκπαιδευτική πρακτική αξιοποιεί ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών, αλλά 
και μια σειρά από τεχνολογικές εφαρμογές  που εναλλάσσονται ανάλογα με τις εκά-
στοτε ανάγκες και τις συνθήκες της διδασκαλίας και αλλάζουν δραστικά τον τρόπο με 
τον οποίο παρέχεται η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, στον όγκο των πληροφοριών, 
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όπως επίσης και στον τρόπο με τον οποίο συνδιαλέγονται και επικοινωνούν μεταξύ 
τους οι εκπαιδευόμενοι (Bernard, et al, 2000), (Belanger & Jordan, 2000). 

Κατά συνέπεια, με βάση τα προαναφερόμενα, η Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
μπορεί να αξιοποιηθεί από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια βαθμίδα του εκ-
παιδευτικού μας συστήματος λειτουργώντας ενισχυτικά ή συμπληρωματικά προς όφε-
λος των μαθητών. Δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό υλικό διαθέτει ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά (Λιοναράκης & Παπαδημητρίου, 2002) και εφαρμόζονται και αξιοποιούνται τε-
χνικές οργάνωσης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (Bates, 2000, 
Hammond, 2000), με γνώμονα τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με 
υψηλή χρηστικότητα και με έμφαση στη διαδραστικότητα και τη λειτουργικότητα των 
εργαλείων (McLoughlin, 2007), (Liang & McQueen, 2000). 

Η Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και η εμβρυική της μορφή  
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Στην εκπαίδευση από απόσταση η μάθηση δεν είναι συνυφασμένη με τη διδασκαλία, 
αλλά θεωρείται μια διαδικασία ξεχωριστή και μοναδική για κάθε άτομο, την οποία α-
νακαλύπτει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής του πορείας και εξέλιξης (Μανούσου, 
2008). Θεωρείται χρήσιμο και σημαντικό, οι μαθητές να επενδύουν όχι στην απόκτηση, 
απομνημόνευση ή συσσώρευση γνώσεων αλλά στην καλλιέργεια της ικανότητας να 
ανακαλύπτουν, να αναλύουν, να μοιράζονται, να συζητούν τη γνώση, να έχουν τις δε-
ξιότητες να την προσεγγίσουν κριτικά και να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί νέας γνώσης. 
Η αναζήτηση, η αξιολόγηση και η επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών, έχουν γίνει 
βασικές δεξιότητες, τις οποίες τα εκπαιδευτικά συστήµατα οφείλουν να αναπτύξουν 
στους εκπαιδευόµενους (Κόκκος, 1999).  

Ως εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση σε επίπεδο Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται εξ αποστάσεως  σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας καθώς και σε ενήλικες, χρησιμοποιώντας πολυμορφικό εκπαιδευτικό 
υλικό. (Βασάλα, 2005). Η εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση καθιστά δυνατή την 
παροχή ίσων ευκαιρών μάθησης σε ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων, με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών τους (Βασάλα, 2005). Ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα, μέσα από 
τις συνομιλίες, να εντοπίζει τα στοιχεία που έχουν γίνει κατανοητά αλλά και τα θέματα 
τα οποία χρήζουν περισσότερης επεξεργασίας, έτσι ώστε να μπορεί να χειρίζεται το 
διδακτικό υλικό με τρόπο αποτελεσματικό για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 
Όσον αφορά τα άτομα στα οποία απευθύνεται η Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 
δεν πρόκειται μόνο για άτομα που ζουν σε απομονωμένες περιοχές. Πρόκειται και για 
περιπτώσεις ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από το σχολείο για λόγους υγείας, επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων ή τοπικών παραδόσεων αλλά και για άτομα που επιθυμούν 
κάτι διαφορετικό από την μαζικότητα του σχολείου, είτε αυτό αναφέρεται στην προ-
σπάθεια ολοκλήρωσης των σπουδών είτε στη διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικει-
μένων (Μίμινου & Σπανακά, 2013). 
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Στις μέρες μας, η τάση για αξιοποίηση της εξ αποστάσεως µάθησης στις βαθµίδες της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι διαρκώς εντεινόµενη και διαφαίνεται η δυνατότητα 
αξιοποίησης µεθόδων και εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ενίσχυση της 
κατά πρόσωπο εκπαίδευσης, ακολουθώντας µικτές (blended), ή υβριδικές (hybrid)) 
προσεγγίσεις (Graham, 2006). Σε πολλές χώρες η Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
αποτελεί τη μοναδική μέθοδο εκπαίδευσης για χιλιάδες μαθητές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κυρίως όμως προσφέρεται και λειτουργεί παράλληλα 
με το συμβατικό σχολείο εμπλουτίζοντας το σχολικό πρόγραμμα με μαθήματα που για 
διάφορους λόγους δε διδάσκονται. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο 
εφαρμογής της Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχο-
λεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Σοφός, Κώστας & Παράσχου, 
2015) ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινό-
τητα για την εφαρμογή της (Μίμινου & Σπανακά, 2013). 

Πρόσφατα, η πανδημία του κορονοϊού, που ταλαιπωρεί σε παγκόσμια κλίμακα τους 
κατοίκους του πλανήτη, συνεπώς και της χώρας μας, ανέδειξε την ανάγκη αξιοποίησης 
της Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αξιο-
ποιώντας τις νέες τεχνολογίες και στις δύο μορφές της (σύγχρονη, ασύγχρονη), σε μια 
προσπάθεια επαφής των μαθητών με το μαθησιακό αντικείμενο, εφόσον λόγω των συν-
θηκών της πανδημίας καθίσταται αναγκαία η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, χρήσιμο είναι να λάβουμε υπόψη μας ότι η εξ 
Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση δεν είναι κάτι που αποφασίζεται σε μια μέρα και 
την επόμενη υλοποιείται. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία σε καμία περίπτωση δεν υπο-
καθιστά το μάθημα στην τάξη. Στόχος δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η 
διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία. Είναι προφανές ότι 
οι μαθητές που μαθαίνουν από απόσταση, εξαρτώνται πολύ περισσότερο από το εκπαι-
δευτικό υλικό που τους παρέχεται. Απαιτεί προετοιμασία, σχεδιασμό, διδακτικούς στό-
χους, συγκεκριμένη δόμηση του διδακτικού υλικού (Peters, 2003), την προσαρμογή 
του στις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές των διδασκομένων (Σπανακά, 
2007) καθώς και ορισμό επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων. Για τον λόγο αυτό, η πο-
λιτεία, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες, προσφέρει υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής μάθησης μέσω διαφόρων φορέων, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και 
φροντίζει για την επιμόρφωση και την εξοικείωσή τους, με τη συγκεκριμένη μέθοδο 
διδασκαλίας. Αν και η πιο ευέλικτη μέθοδος εκπαίδευσης είναι η ασύγχρονη, ωστόσο 
οι δύο αυτές μέθοδοι μπορούν να συμπληρώνουν η μία την άλλη. Ο συνδυασμός μάλι-
στα των δύο μορφών εκπαίδευσης φαίνεται ότι συνιστά και υπόδειγμα αποτελεσματι-
κότητας (Κόκκινος, 2005). 

Τα οφέλη της Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Τα οφέλη της εφαρμογής της εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης σε Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είτε με τη σύγχρονη μορφή της (τηλεκπαίδευση) είτε 
με την ασύγχρονη μορφή της (συνεργασία με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο 
από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος) είναι πολλαπλά. 
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Η έρευνα των Βέργου, Μ., Κουτσούμπα, Μ., & Μουζάκη, Χ. (2016), επικεντρώνεται 
στις επιδράσεις της εξ Αποστάσεως σχολικής Εκπαίδευσης στα παιδιά. Μαθητές που 
συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα εκτός από τις γνώσεις που απέκτησαν, κατανόησαν 
τα οφέλη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και απέκτησαν επι-
πλέον ψηφιακές δεξιότητες. 

Το μάθημα χάρη στις νέες τεχνολογίες γίνεται με τρόπο δυναμικό και αλληλεπιδρα-
στικό ενώ μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε μαθητή, αναπτύσσοντας την 
ανεξαρτησία και την αυτενέργειά του, μετατρέποντας τη διδασκαλία από δασκαλοκε-
ντρική σε μαθητοκεντρική (Ράπτης & Ράπτη, 2006). Επιτυγχάνεται η διερεύνηση και 
η αναδιάταξη των σχέσεων της δημιουργικής δραστηριότητας των μαθητών με τα φαι-
νόμενα που μελετούν. Η ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση επιτρέπει εξατοµι-
κευµένους µαθησιακούς ρυθµούς και µεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας από πλευράς 
εκπαιδευόµενου. ∆εν απαιτεί ταυτόχρονη διαθεσιµότητα από τους συµµετέχοντες. Ε-
πιτυγχάνονται, κυρίως στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση γρήγοροι ρυθµοί α-
νάδρασης και η διαδικασία µπορεί να κινητοποιήσει ακόµα και εκπαιδευόµενους µε 
σχετικά χαµηλά κίνητρα µάθησης. Οικοδομούνται μηχανισμοί που συμβάλλουν στην 
αφομοίωση της γνώσης, κατακτώντας το περιεχόμενο των βασικότερων εννοιών και 
αποκτούν, βαθμιαία, την ικανότητα να ανάγονται στην περιοχή της αφηρημένης σκέ-
ψης. Επιπροσθέτως, επιτυγχάνεται η κριτική μάθηση με συνεργασία σύμφωνα με τις 
εξατομικευμένες ανάγκες των εκπαιδευομένων. Παράλληλα, μειώνεται το κόστος, σε 
σχέση με τη συμβατική Εκπαίδευση και δίνεται η δυνατότητα υιοθέτησης και εναλλα-
κτικών μορφών αξιολόγησης. Επιπλέον, υπερτερεί στον τομέα της οργάνωσης αναφο-
ρικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, το εκπαιδευτικό υλικό, τον καθορισμό της πορείας 
του μαθήματος, την οργάνωση του χώρου, του χρόνου και τέλος της τριπλής αλληλε-
πίδρασης μεταξύ εκπαιδευτή, εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευόμενου (Μίμινου & 
Σπανακά,2013). Το κυριότερο, όμως, είναι ότι όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως γεωγρα-
φικού χώρου, κοινωνικού και οικονομικού υπόβαθρου έχουν τις ίδιες ευκαιρίες εκπαί-
δευσης. 

Στον αντίποδα, αναφορικά με την ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι δύ-
σκολο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ολοκληρωµένες οµαδοσυνεργατικές δρα-
στηριότητες, συνεπώς να δηµιουργηθεί κλίµα οµάδας. Στη σύγχρονη προβληματίζει ο 
σχετικά χαµηλός βαθµός ελέγχου της διαδικασίας από τον κάθε εκπαιδευόµενο, οι χρο-
νικοί περιορισµοί που αναπόφευκτα θέτει και η δυσκολία στην αξιολόγηση της συµ-
βολής κάθε συµµετέχοντος σε οµαδικές δραστηριότητες. Μειονεκτήματα μιας Σχολι-
κής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αφορούν και στον οικονομικό τομέα κατάλληλων 
τεχνολογικών υποδομών και προγραμμάτων, σε οργανωτικά θέματα χρόνου και σχεδί-
ασης μαθημάτων, στην ψυχολογική διάσταση και τέλος στα επιδιωκόμενα και τελικά 
μαθησιακά αποτελέσματα (Μίμινου & Σπανακά, 2013). 

Πέραν των όποιων μειονεκτημάτων, κι ακριβώς επειδή το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι 
επένδυση, το παρόν άρθρο ολοκληρώνεται με τα όσα αναφέρει η Σαΐτη, πως ακόμα κι 
αν δεν έχει κάποιος προσωπικό όφελος από την εκπαίδευσή του, η κοινωνία κερδίζει 
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από την πνευματική του άνοδο (Σαΐτη, 2000). Κατά συνέπεια, η εμπλοκή του μαθητι-
κού δυναμικού στην εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, συμβάλλει στην κοινωνική 
και ατομική ευημερία, εφόσον «η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι η διαδικασία δη-
μιουργίας μιας εκπαιδευτικής εμπειρίας ίσης ποιοτικής αξίας για τον εκπαιδευόμενο 
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του έξω από την τάξη» (UNESCO, 2013) . 

Αντί Επιλόγου 

Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν να παρουσιαστεί η Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαί-
δευση και να επισημανθεί η σημαντικότητα του ενισχυτικού ρόλου της σχολικής εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης κυρίως στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως η 
σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί εργαλείο, το οποίο προσφέρει τα μέγι-
στα τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε εκπαιδευόμενους, εφόσον αξιοποιεί τα κατάλ-
ληλα εργαλεία και σχεδιάζει αποτελεσματικές πρακτικές, οδηγώντας σε αποτελεσμα-
τική εκμάθηση, ανατροφοδοτώντας την ομάδα των εκπαιδευόμενων, βελτιώνοντας τις 
δεξιότητές τους, ώστε να προσεγγίσουν κριτικά τη γνώση και το σημαντικότερο να 
γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί νέας γνώσης. 
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Περίληψη 

Από τη διερεύνηση της επικρατούσας συνεργατικής κουλτούρας διαπιστώνεται, ότι οι 
εκπαιδευτικοί στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία υιοθετούν σε σχετικά ικανοποιητικό 
βαθμό αρκετές μορφές συνεργατικής συμπεριφοράς του μοντέλου της συνεργατικής 
κουλτούρας. Βεβαίως, οι παρατηρούμενες μορφές συνεργασίας δεν υποστηρίζουν την 
ύπαρξη μιας γνήσιας συνεργατικής κουλτούρας ωστόσο, θέτουν τα θεμέλια για την 
ανάπτυξη πιο ουσιαστικών συνεργασιών. Επίσης, γενική διαπίστωση είναι, ότι οι ερω-
τηθέντες ακολουθούν πρωτίστως στρατηγικές που είναι συνυφασμένες με εποικοδομη-
τικές-συμβιβαστικές πρακτικές, επιλέγοντας σε δεύτερο βαθμό πρακτικές αποφυγής α-
ναγνωρίζοντας, ότι η προσωρινή αποφυγή αντιμετώπισης της σύγκρουσης βοηθά στην 
εκτόνωση της κατάστασης, ενώ ως τελευταία επιλογή υιοθετούν επιλυτικές δυναμικές 
πρακτικές της επιβολής η οποία αν και αναποτελεσματική, αποτελεί στρατηγική που 
σε διαφορετική περίπτωση θα προκαλούσε αυξημένα επίπεδα έντασης. Η συσχετική 
ανάλυση, αποκάλυψε την ύπαρξη θετικής συσχέτισης της στρατηγικής συμβιβασμός 
με όλους τους παράγοντες της συνεργατικής κουλτούρας, την ύπαρξη αρνητικής συ-
σχέτισης της στρατηγικής επιβολή με τους περισσότερους παράγοντες της συνεργατι-
κής κουλτούρας και απουσία συσχέτισης της στρατηγικής αποφυγή με τη συνεργατική 
κουλτούρα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συνεργατική κουλτούρα, διαχείριση συγκρούσεων, δημοτικό σχολείο 

Εισαγωγή 

Ένας εκπαιδευτικός καθημερινά, έρχεται αντιμέτωπος με πληθώρα προβλημάτων και 
διλημμάτων τα οποία καλείται να ξεπεράσει, ώστε να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς του 
στόχους. Στη προσπάθειά του αυτή, όμως, δεν μπορεί και δεν πρέπει βρίσκεται και να 
΄΄παλεύει΄΄ μόνος, αλλά χρειάζεται τη στήριξη όλων των συντελεστών της σχολικής 
κοινότητας και ιδιαίτερα των συναδέλφων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μέσω της 
συνεργατικής κουλτούρας που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους.  

Οι συγκρούσεις είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στο χώρο των οργανισμών, 
χωρίς να απουσιάζουν από τους σχολικούς οργανισμούς, ενώ σημαντικό κομμάτι στη 
βιβλιογραφία αποτέλεσε ο τρόπος χειρισμού των συγκρουσιακών φαινομένων. 
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Επιπλέον, η ιεραρχική δομή και η γραφειοκρατία του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον και οι συνε-
χείς νομοθετικές εκπαιδευτικές αλλαγές επηρεάζουν την άσκηση της διοικητικής συ-
μπεριφοράς ηγετών ή/και εν δυνάμει σχολικών ηγετών. 

 Έχουν τη δυνατότητα τα στελέχη της σχολικής μονάδας ή/και οι εν δυνάμει σχολικοί 
ηγέτες να βρουν λύση στη βελτίωση και στην αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας μέσω 
της διαμόρφωσης μιας υγιούς συνεργατικής κουλτούρας και στη αποτελεσματική δια-
χείριση συγκρούσεων; Εάν ναι, σε τι βαθμό η συνεργατική κουλτούρα επιδρά στις 
στρατηγικές αντιμετώπισης των ενδοσχολικών συγκρούσεων;  

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Συνεργατική κουλτούρα 

Η συνεργατική κουλτούρα θεωρείται το κλειδί για την εκπαιδευτική αλλαγή, τη βελτί-
ωση και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας. Μεγάλη η πρόκληση για έναν ηγέτη-
διευθυντή είναι να καταφέρει να δημιουργήσει μια σταθερή οργανωσιακή εκπαιδευ-
τική κουλτούρα, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαμόρ-
φωση της, δεδομένου ότι οι αξίες και οι πεποιθήσεις τους προσδιορίζουν την συμπερι-
φορά τους στο σχολικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι καθοριστικές για την εφαρ-
μογή της κατάλληλης παιδαγωγικής προσέγγισης και τελικά τη σχολική βελτίωση (Θε-
ριανός, 2006). Σε ένα σχολείο όμως υπάρχει και η κουλτούρα των μαθητών και των 
γονέων. Οι δύο κυρίως ομάδες εκπαιδευτικών-μαθητών αντιπροσωπεύουν την κουλ-
τούρα εργασίας-διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και την κουλτούρα μάθησης των μα-
θητών, ο βαθμός συνοχής των οποίων ενισχύει τη γενικότερη σχολική κουλτούρα που 
στοχεύει στη αποτελεσματικότητα (Kythreotis et al., 2010). Έτσι, η εισαγωγή της συ-
νεργατικής κουλτούρας φαίνεται να ενισχύεται έναντι άλλων μορφών κουλτούρας (Θε-
ριανός, 2006; Κούλα, 2011), διότι φαίνεται να ενδυναμώνει την επαγγελματική εμπι-
στοσύνη μεταξύ των εκπαιδευτικών οι οποίοι επιζητούν το διάλογο και συναποφασί-
ζουν για θέματα που αφορούν το σχολείο και αποφεύγονται οι εντάσεις και διενέξεις 
(Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2012). Ακολουθώντας το μοντέλο της συνεργατικής κουλ-
τούρας, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, ξεπερνά την ανταλλαγή πληροφο-
ριών και απόψεων και καταλήγει να είναι συλλογικός στοχασμός και αναστοχασμός 
(Θεριανός, 2006).  

Διαχείριση ενδοσχολικών συγκρούσεων 

Οι διενέξεις δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και από τις σχολικές μονάδες που συ-
ναντώνται και αλληλεπιδρούν άτομα διαφορετικών πολιτισμικών-κοινωνικών στρω-
μάτων, φύλου, ηλικίας με διαφορετικούς στόχους και ενδιαφέροντα (Φασουλής, 2006). 
Εστιάζοντας στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αυτό εμπλέκεται σε στρεσογόνες καταστά-
σεις εξαιτίας του εργασιακού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ενδο-
διαπροσωπικές αντιπαραθέσεις, ενώ ρόλο στην διαχείριση των συγκρούσεων έχει η 
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διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί, διότι οι αποφάσεις τους στο πλαίσιο της επικρατούσας 
οργανωσιακής κουλτούρας, έχουν άμεσο αντίκτυπο στο σχολικό κλίμα και στη μάθηση 
(Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί χαρακτηριστικό του σχο-
λείου και όχι των μελών του, γι΄αυτό μπορεί να λειτουργήσει ρυθμιστικά στις οργανω-
σιακές συγκρούσεις (Chuang et al., 2004). 

Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα που αναλύουν το 
τρόπο προσέγγισης των συγκρούσεων, ενώ ως καταλληλότερο στυλ διαχείρισης συ-
γκρουσιακής συμπεριφοράς θεωρείται εκείνο που συνδυάσει και επιτυγχάνει τα καλύ-
τερα αποτελέσματα για τους υφιστάμενους και τη παραγωγικότητα (Montana & 
Charnov, 2006). Μετέπειτα, ο Thomas (1976) παρουσίασε ένα δισδιάστατο παρόμοιο 
πλέγμα με εκείνο των Blake και Mouton βασιζόμενο στη συνεργασία και στη θετικό-
τητα ή επιβολή που καταλήγει στους πέντε τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων: Συνερ-
γασία, προσαρμογή, ανταγωνισμό, αποφυγή, συμβιβασμό. Ο Rahim το 1983 προτείνει 
ένα μοντέλο διαχείρισης συγκρούσεων στηριζόμενο στις διαστάσεις ατομικό ενδιαφέ-
ρον και ενδιαφέρον για τους άλλους, ο συνδυασμός των οποίων καταλήγει σε πέντε 
τρόπους διαχείρισης: Ενσωμάτωση, υποχρεωτική υπακοή, κυριαρχία, αποφυγή και 
συμβιβασμός (Rahim & Magner, 1995). Πρόσφατη μελέτη (Chen & Tjosvold, 2002), 
εστιάζει σε τρείς επικρατέστερες στρατηγικές (συμβιβασμός, αποφυγή και επιβολή) 
διαχείρισης των συγκρούσεων.  

Σκοπός και Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
σχετικά με πως διαμορφώνεται η επικρατούσα συνεργατική κουλτούρα και ποιες 
τεχνικές επιλέγουν για την αντιμετώπιση των ενδοσχολικών διενέξεων στα ολοήμερα 
δημοτικά σχολεία. Επιπλέον, διερευνάται η επίδραση της συνεργατικής κουλτούρας 
στο στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων. Για να διερευνηθούν οι προβληματισμοί που 
αναπτύχθηκαν στην εισαγωγή, στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία σχεδιάσαμε τα 
ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις: 

Ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ1): Σε πιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν την συνεργατική 
κουλτούρα σήμερα στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία; 

Ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ2): Ποιες στρατηγικές επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την 
διαχείριση των ενδοσχολικών συγκρούσεων στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία;  

Ερευνητική υπόθεση (Ηο1) : Έστω, ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της συνεργατικής 
κουλτούρας με τις στρατηγικές διαχείρισης των ενδοσχολικών συγκρούσεων.  

Μεθοδολογία έρευνας 

Δείγμα έρευνας και Ερευνητικό εργαλείο 

Σκέψη μας ήταν το δείγμα να είναι Πανελλαδικό και όσο το δυνατόν 

238/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



αντιπροσωπευτικότερο και πληροφοριακό γι΄αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη γεω-
γραφική διαστρωμάτωση του σε επίπεδο Περιφέρειας - Νομού. Πληθυσμός της έρευ-
νας αποτέλεσε το σύνολο όλων των ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στα επιλεγμένα με τυ-
χαίο τρόπο ολοήμερα δημοτικά σχολεία από κάθε Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης της χώρας κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

Για την διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκαν ένα ενιαίο 
ερωτηματολόγια στο οποίο πλην των δημογραφικών χαρακτηριστικών οι ερωτώμενοι 
κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους χρησιμοποιώντας μια 
5βάθμια κλίμακα. Για την εκτίμηση της συνεργατικής κουλτούρας χρησιμοποιήθηκε 
το ερωτηματολόγιο ΄΄School Culture Survey - Teacher Form (S.C.S.-T.F.)΄΄ το οποίο 
αναπτύχθηκε από τους ερευνητές (Gruenert & Valentine, 1998) του Πανεπιστημίου του 
Missouri. Αποτελείται από 35 ερωτήσεις που κατανέμονται σε έξι διαστάσεις : Συνερ-
γατική ηγεσία (11 ερωτήσεις), συνεργασία δασκάλων (6 ερωτήσεις), επαγγελματική 
ανάπτυξη (5 ερωτήσεις), ενότητα στόχου (5 ερωτήσεις), συλλογική υποστήριξη (4 ε-
ρωτήσεις) και εκπαιδευτική σύμπραξη (4 ερωτήσεις). Επειδή η χρήση του ερωτηματο-
λογίου δεν αναφέρεται στην ελληνική βιβλιογραφία σε αντίστοιχες έρευνες στη Ελ-
λάδα, ακολούθησε η φάση της πιλοτικής έρευνας. Για την εκτίμηση του στυλ διαχείρι-
σης των συγκρούσεων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της ΄΄Conflict Manage-
ment Strategies Scale’s΄΄ (C.M.S.S’s.) των Holton & Holton (1992), τροποποιημένο 
από τον Baley (2006) και στηρίζεται στο μοντέλο των Chen and Tjosvold (2002), το 
οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επικρατέστερες στρατηγικές που χρησιμοποι-
ούνται για την διαχείριση των συγκρούσεων είναι ο συμβιβασμός (13 ερωτήσεις), όπου 
αναζητείται η μέση οδός και πρόχειρες λύσεις του ΄΄δούναι και λαβείν΄΄, στην οποία 
και οι δύο πλευρές παραιτούνται από κάτι, με σκοπό να έρθουν σε αμοιβαία συμφωνία, 
η αποφυγή (9 ερωτήσεις), όπου παρακάμπτεται η σύγκρουση και η επιβολή (10 ερω-
τήσεις), όπου κυριαρχεί ο προσανατολισμός ΄΄κερδίζω-χάνεις΄΄. Η διανομή και η συλ-
λογή των δεδομένων έγινε μέσω της εφαρμογής Google Drive με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο, ενώ το τελικό προς επεξεργασία δείγμα περιλάμβανε (Ν=782) ορθώς απαντη-
μένα ερωτηματολόγια. 

Μεθοδολογία ανάλυσης  

H ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου επεξεργάστηκαν με τη χρήση των 
παρακάτω εργαλείων του στατιστικού πακέτου S.P.S.S. V.22. (Μακράκης, 2005). 

i. Ο Δείκτης Cronbach’s Alpha και ο έλεγχος κανονικότητας του ερωτηματολογίου.  
ii. Μέθοδοι περιγραφικής ανάλυσης. 
iii. O Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson’s (r) και η σημαντικότητά του.  

Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων (S.C.S.-T.F.)΄΄ και 
΄΄C.M.S.S’s.΄΄ υπολογίστηκαν οι δείκτες αξιοπιστίας Cronbach’s a=0,815 και 
Cronbach’s α=0,753, αντίστοιχα που επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία τους (Field, 2005). 
Το δείγμα υποβλήθηκε σε ανάλυση με το test κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov και 
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διαπιστώσαμε, ότι η κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το δείγμα μας 
προσεγγίζει τη κανονική. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

 Όπως προκύπτει από το (Πίνακας 1) το 40,2% είναι άνδρες και το 59.8% είναι γυναί-
κες. Ως προς την ηλικία, το 29,5% (231) είναι έως 35 ετών, το 38,8% είναι 36-45 ετών, 
το 28,4% είναι 45-55 ετών και το 11,3% είναι άνω των 56 ετών, ενώ ως προς τα έτη 
υπηρεσίας η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (74,4%) έχει από 1 έως 20 έτη υπηρεσίας. 
Σε σχέση με την θέση στη σχολική μονάδα το 18,3% είναι διευθυντές/ριες, το 12,9% 
υποδιευθυντές/ριες και το 68,8% δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικότητας. Σε σχέση με 
την ειδικότητα το 62,8% είναι ΠΕ70, το 9,5% ΠΕ70.50/71, το 10,2% ΠΕ05-07, το 6,4% 
ΠΕ08, το 5,6% ΠΕ11 και το 5,5% είναι άλλης ειδικότητας. Σε σχέση με τον τύπο δη-
μοτικού σχολείου στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί το 47,4% υπηρετεί σε ολιγο-
θέσιο και το 52,6% σε πολυθέσιο. Σε σχέση με το επίπεδο μόρφωσης το 29,4% έχει 
βασικό πτυχίο, το 16,8% δεύτερο πτυχίο, το 10,1% επιμόρφωση διδασκαλείου, το 
41,8% μεταπτυχιακό και το 1,9% έχει διδακτορικό δίπλωμα. Σχετικά με την γνώση 
ξένης γλώσσας και των Νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) το 75,3% και 89,1% αντίστοιχα, έ-
χουν πιστοποιημένη κατάρτιση, ενώ το 24,7% και 10,9% αντίστοιχα, όχι.  

Απόψεις εκπαιδευτικών για την επικρατούσα συνεργατική κουλτούρα 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας συμπεραίνουμε, ότι η μέση τιμή της 
συνεργατικής κουλτούρας είναι σχετικά ικανοποιητική (Μ.Τ=3,55) που υποδηλώνει, 
ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υιοθετεί αυτό το μοντέλο οργανωσιακής συμπερι-
φοράς, ενώ η μέση τιμή για τις έξι διαστάσεις της συνεργατικής κουλτούρας κυμαίνεται 
από μέτρια (Μ.Τ=3,35) για την συνεργασία δασκάλων έως σχετικά υψηλή 

Πίνακας 1. Περιγραφική ανάλυση της συνεργατικής κουλτούρας και του στυλ δια-
χείρισης συγκρούσεων 

 Μ.Τ Τ.Α Διάμεση 
τιμή 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 
Συνεργατική κουλτούρα 
Συνεργατική ηγεσία 3,58 0,400 3,55 1,90 5,00 
Συνεργασία δασκάλων  3,35 0,417 3,33 2,00 4,70 
Επαγγελματική ανάπτυξη 3,50 0,422 3,60 1,60 4,80 
Ενότητα στόχου 3,71 0,474 3,50 1,80 5,00 
Συλλογική υποστήριξη 3,59 0,492 3,50 1,50 5,00 
Εκπαιδευτική σύμπραξη 3,58 0,471 3,50 1,50 5,00 
Διαχείριση συγκρούσεων 
Συμβιβασμός 3,83 0,350 3,85 2,70 4,90 
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Αποφυγή 3,29 0,460 3,33 1,70 4,90 
Επιβολή 3,00 0,570 3,00 1,60 4,60 

 

(Μ.Τ=3,71) για την ενότητα στόχου (Πίνακας 1). Εξετάζοντας τις προτιμήσεις των ε-
ρωτηθέντων στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε για τη 
στρατηγική του συμβιβασμού μέση τιμή (Μ.Τ=3,83), για τη στρατηγική της αποφυγής 
(Μ.Τ= 3,29) και για τη στρατηγική της επιβολής (Μ.Τ=3,00) (Πίνακας 1). 

Πίνακας 2. Συντελεστής συσχέτισης και σημαντικότητα συνεργατικής κουλτούρας 
και στυλ διαχείρισης συγκρούσεων 

 

Συνεργατική κουλτούρα 

 

Στυλ διαχείρισης συ-
γκρούσεων 

 

Συντελεστής 
Pearson (r) 

 

Sig. (2-
tailed) 

 Συνεργατική ηγεσία Συμβιβασμός  0,293* 0,000 
Αποφυγή  0,016 0,659 
Επιβολή  -0,159* 0,000 

 Συνεργασία δασκάλων Συμβιβασμός  0,244* 0,000 
Αποφυγή  0,067 0,063 
Επιβολή  0,029 0,413 

 Επαγγελματική ανάπτυξη Συμβιβασμός  0,109* 0,002 
Αποφυγή  0,038 0,284 
Επιβολή  - 0,052 0,144 

 Ενότητα στόχου Συμβιβασμός  0,272* 0,000 
Αποφυγή  -0,156* 0,000 
Επιβολή  -0,257* 0,000 

 Συλλογική υποστήριξη Συμβιβασμός  0,256* 0,000 
Αποφυγή  -0,149* 0,000 
Επιβολή  -0,319* 0,000 

 Εκπαιδευτική σύμπραξη Συμβιβασμός  0,185* 0,003 
Αποφυγή  0,003 0,922 
Επιβολή  -0,108* 0,000 

 

 * Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailled) 

Στατιστική σχέση συνεργατικής ηγεσίας και στυλ διαχείρισης συγκρούσεων 

Σύμφωνα με το (Πίνακα 2) οι συντελεστές γραμμικής συσχέτισης Pearson (r) ανάμεσα 
στη συνεργατική ηγεσία και στυλ διαχείρισης συγκρούσεων είναι (r=0,293, r=0,016 
και r=-0,159, αντίστοιχα) για το στυλ συμβιβασμός και επιβολή, ενώ για το στυλ απο-
φυγή δεν είναι στατιστικά σημαντικός. Οι συντελεστές Pearson (r) μεταξύ συνεργασίας 
δασκάλων και στυλ διαχείρισης συγκρούσεων είναι (r=0,244, r=0,067 και r=0,029, 
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αντίστοιχα) για το στυλ συμβιβασμός, ενώ για την αποφυγή και επιβολή δεν είναι στα-
τιστικά σημαντικός. Οι συντελεστές Pearson (r) μεταξύ επαγγελματικής ανάπτυξης και 
στυλ διαχείρισης συγκρούσεων είναι (r=0,109, r=0,038 και r=-0,052, αντίστοιχα) για 
το στυλ συμβιβασμός, ενώ για την αποφυγή και επιβολή δεν είναι στατιστικά σημαντι-
κός. Οι συντελεστές Pearson (r) μεταξύ ενότητας στόχου και στυλ διαχείρισης συ-
γκρούσεων είναι (r=0,272, r=-0,156 και r=-0,257, αντίστοιχα). Οι συντελεστές Pearson 
(r) μεταξύ συλλογικής υποστήριξης και στυλ διαχείρισης συγκρούσεων είναι (r=0,256, 
r=-0,149 και r=-0,319, αντίστοιχα). Οι συντελεστές Pearson (r) μεταξύ εκπαιδευτικής 
σύμπραξης και στυλ διαχείρισης συγκρούσεων είναι ( r=0,185, r=0,003 και r=-0,108, 
αντίστοιχα) για το συμβιβασμό και επιβολή ενώ, για την αποφυγή δεν είναι στατιστικά 
σημαντικός.  

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Tο αυξημένο ποσοστό συμμετοχής του γυναικείου φύλου, αποδεικνύει την ΄΄γυναικο-
ποίηση΄΄ του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, φαινόμενο που υφίσταται τόσο στην ελλη-
νική, όσο και στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση (Eurydice, 2013). Σχετικά με την ηλικία και 
τα έτη υπηρεσίας το προφίλ των εκπαιδευτικών δείχνει, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
βρίσκεται στις πιο παραγωγικές ηλικίες και έχουν μια συσσωρευμένη εκπαιδευτική ε-
μπειρία, ενώ το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσής τους, αποδεικνύει, ότι να μπορούν να α-
νταποκριθούν ικανοποιητικά στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης διδακτικής και 
οργανωτικής δομής των σχολείων. Σχετικά με τη γνώση ξένων γλωσσών και ΤΠΕ αυτά 
αποτελούν ένα αισιόδοξο μήνυμα για το διδακτικό δυναμικό, διότι δίνει τη δυνατότητα 
εύκολης πρόσβασης στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά εκ-
παιδευτικά προγράμματα, ενώ αποδεικνύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός εργα-
λείου για τη παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης που στηρίζεται σε σύγχρονες εκπαιδευ-
τικές μεθόδους. 

Ως αναφορά το ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ1) διαπιστώνεται, ότι οι ερωτηθέντες ανάγουν 
και προκρίνουν την συνεργασία ως κύρια φιλοσοφία τους, μέσω της οποίας σε ένα 
σχολείο συνεργατικής κουλτούρας αναστοχάζονται, αναζητώντας συνεχώς 
αποτελεσματικότερους τρόπους για τη σχολική βελτίωση, όπως αναφέρουν 
προηγούμενες έρευνες (Gruenert & Valentine, 1998; Lucas & Valentine, 2002; 
Kapachtsi & Kakana 2014; Γιουμούκη, 2017; Πατσατζάκη, 2017). Επιπλέον, τα 
ερευνητικά δεδομένα βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τη θεωρητική και 
εμπειρική ανάλυση πολλών ερευνητών (Κούλα, 2011; Teasley, 2016; Γιατρά 2019), 
που κατέδειξαν τη συνεργατική κουλτούρα ως την πλέον ενδεδειγμένη για την 
ανάπτυξη ενός παραγωγικού σχολείου και αντικρούουν τα πορίσματα των ερευνών 
(Μπινιάρη, 2012; . Αντωνίου, 2015; Τεντζεράκης, 2018) που ανέδειξαν φαινόμενα 
απομόνωσης και υποβάθμισης της συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον.  

Σχετικά με τo ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ2) η επιλογή του συμβιβασμού ως πρώτη προ-
τίμηση υποδηλώνει, ότι όταν οι στόχοι των εμπλεκόμενων μερών αποκλείονται αμοι-
βαία, αναζητείται μια ενδιάμεση στάση όσον αφορά το ενδιαφέρον για προσωπικούς 
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στόχους και για τους στόχους των τρίτων (Chan et al., 2006). Αν και θεωρείται απλή 
και αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση συγκρούσεων, η επίλυση είναι επι-
φανειακή διότι παρακάμπτεται η αναζήτηση των βαθύτερων επιθυμιών και αναγκών 
των δύο ομάδων (Rahim, 2001; Montana & Charnov, 2006). Η επιλογή της αποφυγής 
σε χαμηλότερο βαθμό απεικονίζει το μειωμένο ενδιαφέρον από τα αντικρουόμενα μέρη 
για τους προσωπικούς στόχους και τους στόχους των άλλων, το άτομο αδιαφορεί για 
τη σύγκρουση ή αισθάνεται αδυναμία για την επίλυση της (Chen & Tjosvold, 2002; 
Chan et al., 2006). Η υιοθέτηση του στυλ της επιβολής ως τρίτη προτίμηση φανερώνει, 
ότι οι ερωτηθέντες δεν επιβάλλουν τους ατομικούς στόχους και τα συμφέροντά τους, 
δεν χρησιμοποιούν την εξουσία που απορρέει λόγω της θέσης-ιεραρχίας ή εμπειρίας 
και εξειδίκευσης και δεν ασκούν πίεση για την διευθέτηση της σύγκρουσης (Chen & 
Tjosvold, 2002).  

Τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες, όπου οι διδάσκοντες χρησι-
μοποιούν ως πρώτη τους επιλογή συμβιβαστικούς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων 
(Balay, 2006; Παρασκευόπoυλος, 2008; Τέκος & Ιορδανιδης, 2011; Αντωνίου, 2018; 
Μαλιάρα, 2018) και τρόπους συνεργασίας και συμβιβασμού (Λεπίδας, 2012; Μπα-
τσούλα 2015; Βασιλοπανάγου, 2016; Χασιώτη, 2019), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
διαφοροποιούνται ως προς την δεύτερη και τρίτη επιλογή (Μητσαρά & Ιορδανίδης, 
2015; Αντωνίου, 2018; Μαλιάρα, 2018). 

Ως αναφορά την ερευνητική υπόθεση (Ηο1), τα συμπεράσματα συσχέτισης του στυλ 
διαχείρισης συγκρούσεων και συνεργατικής-κατανεμημένης ηγεσίας συμφωνούν σε 
μεγάλο βαθμό με προηγούμενες έρευνες και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη θετικής συ-
σχέτισης με την διαχειριστική στρατηγική του συμβιβασμού (Λεπίδας, 2012; Μπα-
τσούλα, 2015). Πράγματι, οι άτυποι ηγέτες χωρίς επίσημη ηγετική θέση κυρίως εκπαι-
δευτικοί τάξης που ασκούν καθήκοντα ηγεσίας υποστηρίζοντας τους άλλους και δια-
δίδοντας ιδέες, διευκολύνουν την επικοινωνία, ενθαρρύνουν την ενεργότερη ανταπό-
κριση στους στόχους του σχολικού οργανισμού, έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη 
λήψη αποφάσεων και συμβάλουν στην αποτελεσματική ηγεσία-διοίκηση του σχολείου 
(Spillane, 2006), ενώ το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρού-
σεων είναι το πλαίσιο συνεργασίας, καλλιέργειας αμοιβαίου σεβασμού και σχολικής 
οργανωσιακής κουλτούρας (Henkin et al., 2000). Η καλλιέργεια λοιπόν πρακτικών συ-
νεργατικής κουλτούρας που είναι προσανατολισμένη στους ανθρώπους σε ένα σχολικό 
οργανισμό συσχετίζεται θετικά με τη στρατηγική του συμβιβασμού, επιβεβαιώνει τη 
διάθεση των εκπαιδευτικών να αποφύγουν ατομικιστικές συμπεριφορές και έντονες 
συγκρουσιακές καταστάσεις, χωρίς όμως να αποφεύγουν να αναδείξουν τα τυχόν προ-
βλήματα και να τα διαπραγματευτούν. Επιπρόσθετα, οι παρατηρούμενες συνεργατικές 
πρακτικές διευκολύνουν τη συλλογικότητα, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία 
να δημιουργήσουν πιο συνεκτική εργασιακή σχέση, να εξελίσσονται σε ισότιμους ε-
ταίρους και να καλλιεργούν την εταιρική σχέση μάθησης σε συνεργασία με τους γονείς 
(Ματσαγγούρας 2003; Kythreotis et al., 2010; Narayan, 2016), συσχετίζονται αρνητικά 
με τη στρατηγική της επιβολής, επιβεβαιώνοντας την αρχή, ότι η ανάπτυξη ισόρροπης 
ισχύος στα αντιμαχόμενα μέρη, μειώνει το ενδιαφέρον διαχείρισης των συγκρούσεων 
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μέσω της επιλυτικής στρατηγικής της επιβολής. Αντίθετα, η επικρατούσα συνεργατική 
κουλτούρα δεν συσχετίζεται (σχεδόν μηδενική ή μη στατιστικά σημαντική) με τη δια-
χειριστική στρατηγική της αποφυγής, μια προσέγγιση που αποτελεί ένδειξη του χαμη-
λού ενδιαφέροντος για τα επιχειρήματα του άλλου και της πρόθεσης, ότι τα προβλή-
ματα δεν θα πρέπει να συζητιούνται ανοικτά (Chen & Tjosvold, 2002), μια συμπερι-
φορά που εκφράζει αδιαφορία, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να παραμένει σε λανθά-
νουσα μορφή και να μπορεί να εμφανιστεί κάποια άλλη στιγμή (Αθανασούλα-Ρέππα, 
2012).  
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Ο γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός της ελληνικής εκπαίδευσης 
και τρόποι αντιμετώπισης του 

Υφαντής Διονύσιος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, PhD Νεότερη Ιστορία, M.Sc. Διοίκηση και οργάνωση εκπαιδευ-

τικών Μονάδων, d_yfantis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η απογραφειοκρατικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ένα φαινόμενο που 
εξελίσσεται εδώ και παρά πολύ καιρό τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Στην Ελλάδα όμως η παιδαγωγική–εκπαιδευτική διαδικασία ρυθμίζεται κεντρικά 
μέσα από τις κατευθύνσεις του υπουργείου παιδείας και είναι διαποτισμένη από το 
γραφειοκρατικό πνεύμα, το οποίο εμφανίζεται σε όλες τις καθημερινές διαδικασίες, 
τονίζοντας τον έλεγχο και την εξάρτηση από την κεντρική εξουσία. Με το άρθρο αυτό 
προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε την εφαρμογή του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκη-
σης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, την επίδραση του στους σχολικούς οργανισμούς 
και να προτείνουμε τρόπους απεγκλωβισμού του σχολείου από τις ισχυρές αυτές γρα-
φειοκρατικές εξαρτήσεις.  

Λέξεις-Κλειδιά: Γραφειοκρατία, Εκπαιδευτικό σύστημα, Σχολική μονάδα. 

Εισαγωγή 

Η γραφειοκρατία αναπτύχθηκε παράλληλα με την ανάπτυξη του εθνικού κράτους και 
ανέλαβε την άσκηση πολλών αρμοδιοτήτων που παλαιότερα ασκούσαν άλλοι φορείς 
με χαλαρή εξάρτηση από την κεντρική εξουσία (Μιχόπουλος, 1997: 90-100, Πασιαρ-
δής, 2004:45-48). Ένας από τους φορείς που η γραφειοκρατία παίζει σημαντικότατο 
ρόλο είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα. Το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζει με τη θέσπιση νόμων, διατάξεων, κανονι-
σμών και εγκυκλίων για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος με αποτέλεσμα 
οι ενδιάμεσες εξουσίες να εκτελούν απλώς έχοντας έναν απλό διαχειριστικό διεκπε-
ραιωτικό χαρακτήρα χωρίς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, στις περισσότερες τουλά-
χιστον περιπτώσεις (Λούμπος, 1994). Αυτό το συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι θεωρητικά αλλά και ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να συμφωνεί 
με το γενικό ελληνικό διοικητικό σύστημα, το οποίο, σύμφωνα με τη συνταγματική 
διάταξη (άρθρο 101 του Συντάγματος), οφείλει να είναι αποκεντρωμένο και όχι αυ-
στηρά συγκεντρωτικό. Με το νόμο 2817/2000, όπως και με τον νόμο 2986/2002, κα-
ταβάλλεται μια προσπάθεια να περιοριστεί ο συγκεντρωτισμός και η ιεραρχική οργά-
νωση του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων σε το-
πικό/νομαρχιακό όπως και σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, εξετάζοντας το τι πραγ-
ματικά ισχύει καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι απομένει ακόμα να διανυθεί μακρύς 
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δρόμος για την πλήρη εναρμόνισή του με το πνεύμα αποκέντρωσης που θα του επιτρέ-
ψει να λειτουργήσει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτοδύναμα και αυτόνομα. 

Το γραφειοκρατικό μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης 
της ελληνικής εκπαίδευσης 

Το σύστημα διοίκησης εκπαίδευσης στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «σύ-
στημα διοίκησης με βάση κανόνες (management by rules) και όχι ως σύστημα διοίκη-
σης με βάση στόχους (management by objectives)» (Λαΐνας, 2000:32). Η εκπαιδευτική 
μονάδα έχει ρόλο, κυρίως εκτελεστικό-εφαρμοστικό της κεντρικής εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, δεν έχει  όμως τη δυνατότητα να θέτει στόχους στη διαμόρφωσή της (Λαΐνας, 
2000, Μαυρογιώργος, 2008, όπ. αναφ. στο Αθανασούλα-Ρέππα κ. συν. 2008). 

Η εφαρμογή του γραφειοκρατικού μοντέλου στην οργάνωση και στη διοίκηση της εκ-
παίδευσης έχει ως διακριτικά της γνωρίσματα: α) τη συγκέντρωση της εξουσίας στην 
κορυφή της ιεραρχίας και τον περιορισμό της ισχύος στη βάση, β) τον επεκτατισμό των 
διαφόρων τομέων και τμημάτων της διοίκησης ,γ) χρονοβόρες διαδικασίες και καθυ-
στερήσεις στη διεκπεραίωση των εργασιών, δ) πολυπλοκότητα στις ευθύνες και στον 
καταμερισμό των αρμοδιοτήτων, ε) προσήλωση στην παράδοση, στ) και πολιτική ε-
πιρροή (Watson, 1945, όπ. αναφ. σε Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:342). Αυτή 
η συγκέντρωση της εξουσίας στην κεντρική διοίκηση, έχει ως επακόλουθο να εξασφα-
λίζει την ομοιομορφία της εκπαιδευτικής πολιτικής και διαδικασίας, καθώς και τον α-
ποτελεσματικό συντονισμό και έλεγχο στην άσκηση της διοικητικής δράσης. Επίσης η 
εφαρμογή γραφειοκρατικών λειτουργιών στην εκπαιδευτική διοίκηση λειτούργησε και 
λειτουργεί ως όργανο για την υλοποίηση των προγραμμάτων της εκάστοτε πολιτικής 
εξουσίας πάνω στην εκπαίδευση (Φαναριώτης, 2000).  

Προσπάθειες αλλαγών επιχειρήθηκαν με τους νόμους (Ν.1566/1985, Ν.2043/1992, 
Ν.2525/1997, Ν.2986/2002, Ν.3848/2010) και παρουσιάζουν στοιχεία γραφειοκρατικής 
αποκέντρωσης, που πηγάζουν από την απαίτηση όλων των φορέων να έχουν λόγο στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα (Ανδρέου, 1996, Θεριανός, 2012, Κατσαρός, 2008, Παπα-
κωνσταντίνου, 2012:39). Παρόλα αυτά και παρά τις εισηγήσεις, π.χ. την έκθεση «ε-
μπειρογνωμόνων» του Ο.Ο.Σ.Α. 1996 (Κατσαρός,1996:86-87, όπ. αναφ. στο Υφαντή 
& Βοζαΐτης, 2005), το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να παραμένει «συγκεντρω-
τικό, γραφειοκρατικό, δύσκαμπτο πολυδάπανο, με χαρακτηριστικά πολυνομίας, έλλειψη 
συνέχειας και χρονοβόρες διαδικασίες» (Σαΐτης, 1997, όπ. αναφ. στο Υφαντή & Βοζα-
ΐτη, 2005:31), με αποτέλεσμα οι προσπάθειες αποκέντρωσης εξουσιών και αρμοδιοτή-
των να παραμένουν σε επίπεδο ρητορικής προώθησης πολιτικών αξιών που εξυπηρε-
τούν την εκάστοτε πολιτική συγκυρία (Ανδρέου, 1996, Κατσαρός, 2008, Παπακωνστα-
ντίνου, 2007). 
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Η σχολική μονάδα ως «γρανάζι» του γραφειοκρατικού συστήματος 

Οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε επικοινωνία με τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής 
διοικητικής ιεραρχίας (διεύθυνση του Νομού, περιφερειακή διεύθυνση, κεντρική υπη-
ρεσία του υπουργείου παιδείας). Επίσης βρίσκονται σε επαφή με τις τοπικές αρχές (δή-
μους), με τους τοπικούς φορείς (εκκλησία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτι-
στικούς φορείς) και τα πρόσωπα που τους απαρτίζουν δηλαδή, καθώς και με τους γο-
νείς και τους μαθητές. Η ιεραρχική οργάνωση, ο συντονισμός του διοικητικού και εκ-
παιδευτικού έργου, οι κανόνες και κανονισμοί, ο καταμερισμός εργασίας, ο καθορι-
σμός ετήσιων στόχων ο προγραμματισμός κι η τυποποίηση δραστηριοτήτων, ο έλεγχος 
και η εξάρτηση από την κεντρική εξουσία είναι δείγματα ενός αυστηρά γραφειοκρα-
τικά δομημένου οργανισμού. 

Εντός του σχολείου τώρα σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου, υπάρχει συγκεκριμένη, 
σταθερή, ιεραρχία: ιεραρχούνται οι λειτουργίες από πλευράς εξουσίας καθώς και υπευ-
θυνότητας (Παπακωνσταντίνου,2004:98). Ο Προϊστάμενος εκπαίδευσης δίνει κατευ-
θύνσεις προς τους Διευθυντές «υφισταμένους» του και αυτοί στους εκπαιδευτικούς και 
μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί είναι υφιστάμενοι σε ένα ιεραρχικά δομημένο σύστημα, α-
ναλαμβάνουν την υλοποίηση των αποφάσεων, που λαμβάνονται από την κεντρική διοί-
κηση και τα ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν ουσιαστική 
δυνατότητα συνδιαμόρφωσής τους. Μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί είναι ίσοι, αν και 
ισχύει μια άτυπη μη θεσμοθετημένη σειρά προτεραιότητας στους κατέχοντες περισσό-
τερα χρόνια υπηρεσίας. Με τη σειρά τους αυτοί μεταβιβάζουν τις οδηγίες τους στους 
μαθητές. 

Όσον αφορά την διοικητική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και αυτή διαμορφώνεται με 
διαφόρους νόμους ή εγκυκλίους από το υπουργείο παιδείας. Αυτό σημαίνει πως είναι 
καθορισμένος ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να προαχθούν σε υποδιευθυ-
ντές, διευθυντές, σχολικούς συμβούλους, προϊσταμένους εκπαιδευτικών ή/κα περιφε-
ρειακών διευθύνσεων, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι των διευθύνσεων σε τμηματάρχες, 
προϊσταμένους διευθύνσεων ή/ και γενικών διευθύνσεων (Πασιαρδής, 2004:47-8). Η 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι, κατά βάση, τυποποιημένη: εφαρμόζονται απαρέγκλιτα 
συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, διδάσκονται τα ίδια σχολικά εγχειρί-
δια, υπάρχουν κύκλοι σπουδών, γίνονται εξετάσεις, η διάρθρωση και το περιεχόμενο 
των θεμάτων των οποίων καθορίζονται σαφώς από τη νομοθεσία. Η λειτουργία όλων 
των σχολείων διέπεται από κοινούς κανόνες. Για παράδειγμα, τα σχολεία ξεκινούν τα 
μαθήματα την ίδια ώρα, την ίδια περίοδο, έχουν τις ίδιες διακοπές, λειτουργούν περί-
που με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, η κεντρικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική πολιτική αδυ-
νατεί να συμπεριλάβει τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες στο σχεδιασμό της. Οι 
κανόνες και οι κανονισμοί εξασφαλίζουν την ύπαρξη σταθερότητας, ομοιομορφίας και 
τη συνέχιση μιας πολιτικής και διαφόρων αποφάσεων, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα 
που έχουν τις θέσεις. Έτσι ο οργανισμός λειτουργεί θεσμικά κι όχι προσωποπαγώς (Λά-
ζου-Μπαλτά, Παπαροϊδάμη, 2017:128). 
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Είναι το σχολείο Δημόσια Υπηρεσία; 

Λέγοντας Δημόσια Υπηρεσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι οργανώσεις του 
κράτους και των άλλων δημοσίων νομικών προσώπων, που συναρθρώνονται από φυ-
σικά πρόσωπα και υλικά, παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες προς τους διοικούμενους, 
για να ικανοποιήσουν ορισμένες ανάγκες τους, όπως αυτές καθορίζονται από την έν-
νομη τάξη (εκπαίδευση, συγκοινωνίες, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.) (Τάχος, 
2003).  

Στο άρθρο 16 του Συντάγματος της χώρα μας, η εκπαίδευση θεωρείται βασική απο-
στολή του κράτους. Παρέχεται μέσα από οργανωτικούς σχηματισμούς, στους οποίους 
εντάσσονται διάφοροι συντελεστές. Οργανωτικοί σχηματισμοί δεν είναι μόνο οι κτι-
ριακές μονάδες όπου γίνεται διδασκαλία, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα που το χαρα-
κτηρίζουν πολύπλοκες οργανωτικές ρυθμίσεις δομημένο σε νομική, επικοινωνιακή και 
κοινωνική βάση. Στο χώρο αυτό, τα καθορισμένα πρόσωπα, όπως ο εκπαιδευτικός και 
ο μαθητής, επιτελούν καθορισμένους ρόλους κι οφείλουν να εκτελούν συγκεκριμένες 
λειτουργίες, εφόσον το σχολείο επιθυμεί να λειτουργήσει. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, οι λειτουργίες που τελούνται και τα όργανα που το απαρτίζουν αποτελούν 
δημόσια υπηρεσία η οποία ανήκει στη λεγόμενη «παροχική διοίκηση» (Πρεβεδούρου 
2013), διότι αφορά την παροχή θεμελιώδους υπηρεσίας προς τον ελληνικό λαό, την 
παροχή, δηλαδή, παιδείας, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 2525/1997, 
πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου.  

Το σχολείο είναι μια κοινωνική οργάνωση στην οποία οι κανονισμοί ρυθμίζονται από 
άτομα ή ομάδες ατόμων και εκτελούνται συνήθως από άλλα άτομα. Είναι ένας χώρος 
μέσα από τον οποίο οι μαθητές με τη μορφή τίτλου σπουδών, αποκτούν δικαιώματα 
για μια επαγγελματική και κοινωνική σταδιοδρομία ή τους στερούνται όταν δεν εκπλη-
ρώνονται τα προβλεπόμενα. (Κωνσταντίνου,1994:16 όπου αναφ. Βελλιος, 2018:17). 
Συνιστά όμως και δημόσια υπηρεσία, λόγω του αντικειμένου του, που είναι η παροχή 
αγαθών κι υπηρεσιών για την ικανοποίηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, 
ασκώντας δημόσια εξουσία ως οργανωτικός σχηματισμός του κράτους κι εφαρμόζο-
ντας τις μεθόδους και τους κανόνες του διοικητικού δικαίου (Σαΐτης, 2002:66, oπου 
αναφ. Βέλλιος:18). Για τον Δημητρακόπουλο όμως το σχολείο συνιστά Δημόσια Υπη-
ρεσία δεν διαθέτει όμως νομική προσωπικότητα τόσο υπό τη λειτουργική όσο και την 
οργανική έννοια του όρου (Δημητρακόπουλος, 2013, όπου αναφορά Βέλλιος:19). Ο 
εκπαιδευτικός επίσης είναι δημόσιος υπάλληλος αφού εργάζεται σε ένα δημόσιο εκ-
παιδευτικό σύστημα, το οποίο ελέγχεται από το κράτος, συνεπώς το έργο του εκπαι-
δευτικού είναι εξαρτημένο από την κρατική εξουσία και η επαγγελματική του αυτονο-
μία περιορίζεται (Ξωχέλλης, 2006). 

Συμπεράσματα- προτάσεις αντιμετώπισης της  εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας 

Στην Ελλάδα, η ανάγκη για αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση είναι κρίσιµη και αποτελεί 
το ζητούµενο για τη µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Παρ’ όλες όμως τις 
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προσπάθειες που γίνονται για αποκέντρωση, η εξουσία παραμένει συγκεντρωμένη στα 
κεντρικά όργανα με αποτέλεσμα να μεταβιβάζονται πολύ λίγες αρμοδιότητες αποφα-
σιστικής σημασίας στα τοπικά όργανα. Τα δημόσια σχολεία στην Ελλάδα δεν έχουν τη 
δυνατότητα να εφαρμόσουν στρατηγικές ανάλογες με τις ανάγκες που αντιλαμβάνο-
νται πως πρέπει να εφαρμοστούν στη σχολική τους μονάδα. Βασική τροχοπέδη εμφα-
νίζεται να είναι το συγκεντρωτικό/γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης της εκπαίδευ-
σης δια μέσου της νομοθεσίας, του οικονομικού ελέγχου και εξάρτησης, η οποίοι προ-
καθορίζουν σε όλες σχεδόν τις πτυχές τον τρόπο λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας 
και δεν αφήνουν περιθώρια για στρατηγικό προγραμματισμό, την υλοποίηση προγραμ-
μάτων και καινοτομιών. Οι εκπαιδευτικοί από τη μία σαν επαγγελματίες πιστεύουν σε 
ένα πλέγμα τυπικών αρχών που είναι αντιπροσωπευτικές του επαγγέλματός τους και 
από την άλλη τα όργανα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας όπως και οι διευθυντές είναι αυ-
στηρά προσηλωμένοι στους γραφειοκρατικούς κανόνες της σχολικής οργάνωσης. Ό-
μως η τυποποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έρχεται σε αντίθεση με την ατομική 
ελευθερία και πρωτοβουλία των πολιτών, καθώς και με την επαγγελματική αυτονομία 
του εκπαιδευτικού εντός και εκτός της σχολικής τάξης.  

Για την αντιμετώπιση αυτής της προβληματικής κατάστασης θα μπορούσαμε να προ-
τείνουμε: 

 1. Τη διατήρηση μεν του ρυθμιστικού ρόλου της κεντρικής εξουσίας σε θέματα κυρίως 
που έχουν σχέση με τη χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων εκπαιδευτικής πολιτικής 
και ταυτόχρονα δε περιορισμό των αρμοδιοτήτων της και μια αυτονομία στις σχολικές 
μονάδες, με αποτέλεσμα μέσα από την ευελιξία, να επιτυγχάνεται η επίλυση των εκ-
παιδευτικών προβλημάτων. Δηλαδή μετατόπιση της ευθύνης των εκπαιδευτικών απο-
τελεσμάτων από τη σφαίρα επιρροής της κρατικής εξουσίας στο επίπεδο της σχολικής 
μονάδας και περαιτέρω στον εκπαιδευτικό, ως ατομική παραγωγική μονάδα. Χρησιμο-
ποιώντας τον όρο αυτονομία εννοούμε δημιουργικότητα και η απελευθερωτική έκ-
φραση των αναγκών όλων των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου (Ανθόπουλος, 
2017). Αναλυτικότερα σε θέματα λειτουργίας του σχολείου η εκπαιδευτική κοινότητα 
να μπορεί: να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να αξιολογεί, να κάνει απολογισμό, να 
καινοτομεί, να παρεμβαίνει στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, όπως είναι η διοργά-
νωση διαφόρων εκδηλώσεων και εκδρομών, η διαχείριση ενός εσωτερικού κανονι-
σμού, η κατανομή των μαθημάτων και των εξωδιδακτικών εργασιών, η εκπόνηση προ-
γραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και η ανάληψη πρωτοβουλιών για ενδοσχολική 
επιμόρφωση. 2. Απαιτείται: εκχώρηση αρμοδιοτήτων, λήψης αποφάσεων, πολιτική και 
τεχνική στήριξη, ευελιξία, αποτελεσματικότητα οργανωτικών σχημάτων στην εκπαι-
δευτική μονάδα με αλλαγή της ιεραρχικής γραφειοκρατικής δομής της σημερινής διοί-
κησης, ώστε να αποδέχεται αποφάσεις που λαμβάνονται αποκεντρωμένα δίνοντας τε-
λικά τον απαραίτητο χώρο με τη διεύρυνση του χώρου της διοίκησης (Μαυρογιώρ-
γος,1999, όπ. αναφ. στο Κουτούζης, 2012. Χατζησταμάτης, 2013). 3. Η διαμόρφωση 
και δημιουργία επιστημονικού παρατηρητηρίου για θέματα εκπαίδευσης.4. Αναδιάρ-
θρωση των διοικητικών θεσμών της εκπαίδευσης με τρόπο που να ενισχύει την προώ-
θηση των καινοτομιών. τη σταδιακή απομάκρυνση από την παιδαγωγική ομοιομορφία 
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και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στο χώρο της σχολικής μονάδας (Τάσιος, 2012). 
). 4. Χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να υπηρετήσει την παραχώρηση αρμοδιοτή-
των από την κεντρική εξουσία σε περιφερειακές διοικητικές μονάδες (Λάζου-Μπαλτά, 
Παπαροϊδάμη, 2017:137). 5. Διεύρυνση των επιπέδων εξουσίας με τη συμμετοχή νέων 
προσώπων και ομάδων στη λήψη αποφάσεων (Αθανασούλα–Ρέππα, 2008:140). 6. Οι 
υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας και των περιφερειακών και νομαρχιακών διευθύν-
σεων θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν με προσωπικό που να διαθέτει κατάλληλη επι-
στημονική κατάρτιση. Η επανεξέταση του διοικητικού μηχανισμού της σχολικής εκ-
παίδευσης προς τον ορθολογικότερο καταμερισμό της εξουσίας, ίσως να αποτελέσει 
τη βάση για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τον εκσυγχρονισμό και αποτελεσματι-
κότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Λαΐνας, 1993., Μπάκας, 2007., Πα-
παγεωργίου, 2002., Σαΐτης, 2008. οπ. αναφ. Ξένου-Στρούζα, 2014:13). 
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Ο μετασχηματισμός των βιωμάτων των μαθητών/τριών στο πλαίσιο 
της Κριτικής Παιδαγωγικής και της έρευνας-δράσης 

Σφακιανάκη Άννα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης, 

anna19962005@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην αξιοποίηση του βιώματος στο πλαίσιο μιας εναλλα-
κτικής προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης (Α΄ Γυμνασίου) στην οποία δό-
θηκε η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να παρουσιάσουν ένα διαδικτυακό παι-
χνίδι (Μπλε Φάλαινα) και να προβληματιστούν για τη δική τους στάση απέναντι σε 
αυτό. Η διαδικασία προωθήθηκε σε περιβάλλον μαθητοκεντρικό και ακολούθησε τις 
αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε τόπο παρατήρησης και 
αναστοχασμού από τρεις φιλολόγους που διενήργησαν έρευνα-δράση μέσα στη σχο-
λική τάξη. Η ανάδειξη του προσωπικού βιώματος ενός μαθητή δεν ήταν προαποφασι-
σμένη, ωστόσο η παρέκβαση αυτή λειτούργησε ως ο βασικός άξονας προβληματισμού 
των ερευνητριών ως προς τις διδακτικές-μαθησιακές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 
και τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τις αντιλήψεις και στάσεις των μαθητών/τριών. 
Τέλος, μέσα από αναστοχαστικές διαδικασίες οι συμμετέχουσες στην έρευνα-δράση 
εκπαιδευτικοί διεύρυναν τις κατανοήσεις τους και μετασχημάτισαν την προσωπική εκ-
παιδευτική θεωρία τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: βίωμα, Κριτική Παιδαγωγική, έρευνα-δράση. 

Εισαγωγή 

Η Κριτική Παιδαγωγική (ΚΠ) και η έρευνα- δράση (ε-δ) 

Η ΚΠ είναι ένα σύνολο θεωρητικών παραδοχών και διδακτικών-μαθησιακών προσεγ-
γίσεων που επικεντρώνονται στο μετασχηματισμό των σχέσεων της εξουσίας και της 
καταπίεσης στην εκπαίδευση και κατ΄ επέκταση στην κοινωνία. Στοχεύει στην ανά-
πτυξη της ηθικής, του ανθρωπισμού και στην ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων. Συν-
δέεται στενά με την παιδαγωγική του Βραζιλιάνου παιδαγωγού Paulo Freire, ακολουθεί 
τις θεωρητικές αρχές της Σχολής της Φρανκφούρτης και εστιάζει στη συνειδητοποίηση 
του πολιτικού χαρακτήρα που εμπεριέχει κάθε εκπαιδευτική πράξη. Προωθεί τον γραμ-
ματισμό μέσω του ελεύθερου διαλόγου, της κριτικής προσέγγισης του ατομικού βιώ-
ματος, του προβληματισμού σε κρίσιμα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα (problem 
posing education) και της κριτικής συνειδητοποίησης ως ερμηνεία του κόσμου αλλά 
και ως διαδικασία απελευθέρωσης από τις καταπιεστικές του δομές. Κατά τον Freire η 
παιδεία «συνίσταται σε ενεργήματα γνώσης και όχι σε μεταβιβάσεις πληροφοριών» και 
είναι απελευθερωτική για τους /τις μαθητευόμενους/ες (Φρέιρε, 1974, σ. 88). Η ΚΠ 
στοχεύει στη δημιουργία κριτικά εγγράμματων μαθητών/τριών που είναι σε θέση να 
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αποκωδικοποιήσουν τα ποικίλα μηνύματα που δέχονται καθημερινά από την οικογέ-
νεια, το σχολείο, τη γειτονιά, τα Μ.Μ.Ε. Η συνειδητοποίηση και η αντίσταση στην 
εκμετάλλευση συνδέεται με τον κριτικό γραμματισμό που αναγνωρίζει ότι οι γλωσσι-
κές πρακτικές λειτουργούν ως κοινωνικές πρακτικές.  

Η εκπαιδευτική έρευνα-δράση (ε-δ) είναι κατά την Κατσαρού (2016) μια σύνθετη και 
πολυδιάστατη διαδικασία που συνδυάζει την έρευνα και τη δράση στο πεδίο, τη διε-
ρεύνηση των εκπαιδευτικών πάνω στην πρακτική τους, την αναγνώριση ζητημάτων 
που χρήζουν παρέμβασης, την ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπισή τους. Αποτελεί 
μια εναλλακτική ματιά απέναντι στις θετικιστικές ερευνητικές πρακτικές που επικρα-
τούν στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου και σχετίζονται με τα συγκεντρω-
τικά εκπαιδευτικά συστήματα, τα κλειστά αναλυτικά προγράμματα, την ομογενοποί-
ηση διδασκαλίας- μάθησης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Προσβλέπει στην 
προσωπική εμπλοκή του/της ερευνητή/τριας, στη σύζευξη της δράσης με τον αναστο-
χασμό, της θεωρίας με την πρακτική σε πλαίσιο συνεργασίας αναζητώντας πρακτικές 
λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με την ευδοκίμηση των ατόμων και των κοινοτήτων 
τους (Reason & Bradburry, 2008). 

Η ε-δ αναπτύσσεται μέσα σε ένα κυκλικό πλαίσιο σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγη-
σης και επανασχεδιασμού (Κατσαρού & Τσάφος, 2003) που οδηγεί στην παραγωγή 
της δράσης η οποία απορρέει από τον «διευρυμένο κριτικό στοχασμό». Ταυτόχρονα, 
οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν «τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις πρα-
κτικές τους από κοινωνικές δομές και αλληλεπιδράσεις, όπως αναπτύσσονται στο συ-
γκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στα όρια που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, τα οποία 
εκφράζουν και ταυτόχρονα υπηρετούν συμφέροντα εξουσίας και ελέγχου» (Τσάφος, 
2016, σ. 102). 

Κύριο μέρος 

Η αξιοποίηση του βιώματος των μαθητριών και των μαθητών 

Οι ατομικές ιστορίες και αφηγήσεις μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τις εναλλα-
κτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης: η διδασκαλία πρέπει να ξεκινά 
από τα βιώματα των ίδιων των μαθητών/τριών και οι εκπαιδευτικοί να στηρίζονται σε 
αυτά προκειμένου να οδηγήσουν τους μαθητές/τριές τους να αναστοχαστούν πάνω 
στην εμπειρία τους και στον τρόπο που αυτή παράγεται καθώς και στο κατά πόσο επι-
βεβαιώνεται ή απορρίπτεται. Με τον τρόπο αυτό δίνουν φωνή στους μαθητές/τριές τους 
μετακινούμενοι από τις δασκαλοκεντρικές, κυρίαρχες οπτικές (hegemonic overlords) 
σε πλαίσιο ισότιμων σχέσεων (ΜcLaren, 2016, σ. 237). 

Κατά τους Cope & Kalantzis (2000) το πρόβλημα για την διδασκαλία και τη μάθηση 
του γραμματισμού είναι ότι οι μαθητές/τριες φέρουν μαζί τους διαφορετικές εμπειρίες 
ζωής, ότι έχουν διαφορετικές εμπειρίες από την εκπαίδευση που οδηγούν σε διαφορε-
τικά αποτελέσματα. Τα βιώματά τους αποτελούν παραγωγικά θέματα για προσέγγιση 
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σύμφωνα με την άποψη του Freire (1974) για μια διαδικασία που θέτει τον/την μα-
θητή/τρια μπροστά στην αντιμετώπιση προβλημάτων προκειμένου να κατανοήσει τον 
τρόπο με τον οποίο η δική του ζωή συνδέεται με το οικονομικο -κοινωνικό πλαίσιο, να 
αναγνωρίσει τις σχέσεις δύναμης, κυριαρχίας, κοινωνικού αποκλεισμού και διακρί-
σεων στην ευρύτερη κοινωνία αλλά και να αποκτήσει κριτική επίγνωση και της δικής 
του καταπίεσης και των αιτίων της. Η βιωματική γνώση των μαθητών/τριών σχετίζεται 
με την περιρρέουσα κουλτούρα και γίνεται κριτική όταν καταδεικνύεται ο προβλημα-
τικός της χαρακτήρας και τα στερεότυπα (ρατσιστικά, σεξιστικά κ.ά.) που περιέχει και 
μετασχηματιστική όταν συμβάλλει στην ενδυνάμωση την ατομική και κοινωνική 
(McLaren, 1989).  

Το βίωμα των μαθητών/τριών είναι σημαντικό να αρθρώνεται σε ένα περιβάλλον ελευ-
θερίας, κατανόησης και εμψύχωσης και το πολιτισμικό τους κεφάλαιο να γίνεται μέρος 
της διδασκαλίας: μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία, ένα έδαφος γόνιμο για κριτική 
(ανα)θεώρηση. Μάλιστα, για κάποιους/ες μαθητές/τριες που δεν θα γράψουν τις εργα-
σίες τους στο σπίτι είναι μια μοναδική ευκαιρία να διατυπώσουν και να μεταδώσουν 
τις, πολύ συχνά, αμετάδοτες σκέψεις τους. Πόσο μπορούν να μας εκπλήξουν τα παιδιά 
με τις γνώσεις και τα βιώματά τους; Τι είδους είναι αυτά; 

Παράδειγμα διδακτικής αξιοποίησης βιώματος 
στο διαδικτυακό παιχνίδι Μπλε Φάλαινα (Blue Wale) 

α. Οι διδακτικές - μαθησιακές διαδικασίες που αναπτύχθηκαν 

Τη διερεύνηση του θέματος από το διαδίκτυο ανέλαβε ομάδα μαθητριών, συγκέντρωσε 
υλικό, δημιούργησε powerpoint και μικρό video και εκτύπωσε τη σύνοψη της παρου-
σίασης η οποία μοιράστηκε στους υπόλοιπους μαθητές/μαθήτριες. Οι μαθήτριες πα-
ρουσίασαν, αρχικά, τα βασικά στοιχεία/ πληροφορίες του παιχνιδιού και στη συνέχεια 
τις απόψεις του δημιουργού, των θυμάτων, των γονιών, της δίωξης ηλεκτρονικού ε-
γκλήματος. Σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής τρεις φιλόλογοι του σχολείου 
παρατηρούσαν τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες και κρα-
τούσαν αναλυτικές σημειώσεις (εθνογραφική καταγραφή). Τα ερευνητικά δεδομένα έ-
δειξαν ότι το σύνολο των μαθητών/τριών παρακολουθούσαν με προσοχή, η ομάδα που 
παρουσίαζε τους έδωσε το χρόνο να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Συζητήθηκε η οπτική 
γωνία του δημιουργού που «έφτιαξε το παιχνίδι για να διώξει τα απόβλητα της κοινω-
νίας» και καταδικάστηκε ως άσκηση εξουσίας σε ανήλικους/ες και ρατσιστική συμπε-
ριφορά γιατί έχει ως στόχο τους «αδύναμους ψυχολογικά», «τους πιο αθώους», «αυ-
τούς που είναι μόνοι τους».  

Κατά την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού, ένας μαθητής πήρε τον λόγο και εξομο-
λογήθηκε ότι είχε κατεβάσει το παιχνίδι στο κινητό του και θέλησε να αφηγηθεί την 
προσωπική του εμπειρία από το παιχνίδι:  

[…] 
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Α- Πρώτα μου έλεγε να χαράξω στο χέρι μου ή στο πόδι μου το σήμα της φάλαινας, 
εγώ, κυρία, τότε… είναι η πρώτη φορά που πρέπει να το χαράξεις στο χέρι και άλλη 
μια στο πόδι. Όταν το χαράξεις, αυτή νομίζω είναι η πέμπτη δοκιμασία, άμα το χαρά-
ξεις δεν στέλνεις φωτογραφία και έτσι είπα εγώ σ· αυτόν πως το ·κανα αλλά μετά μου 
είπε να του δείξω φωτογραφία και έτσι αυτό το ·πα στους γονείς μου και είπα σ΄ αυτόν 
που μου ·δινε τις διαταγές ότι δεν παίζω άλλο και μου είπε ότι την Κυριακή στις 3 μ.μ. 
θα είμαι νεκρός.  

Τα - Το πίστεψες; 

Ν - Τι να πιστέψει; 

Α - αλλά τελικά το ΄πα στους γονείς μου και εντάξει. 

Εκπαιδευτικός - Είναι καλό που μίλησες σε κάποιον ενήλικα. 

Α - αυτός που μου ΄λεγε να κάνω αυτές τις δοκιμασίες με έπεισε γιατί μου ΄λεγε π.χ. 
ξύπνα στις 4.20 π.μ. να δεις θρίλερ. Στην αρχή ήταν εύκολες οι δοκιμασίες όμως, μετά, 
αφού το ανέφερα αυτό το παιχνίδι στους γονείς μου, μπήκα για να δω πληροφορίες και 
μέσα από αυτά που διάβασα τρόμαξα γιατί αυτοκτονείς ή μπορείς να κρεμαστείς ή να 
πέσεις στις ράγες ενός τρένου ή να πέσεις από ένα ψηλό κτίριο. Εγώ, λοιπόν, λέω σ΄ 
αυτόν, «άμα θέλω να σταματήσω;» και μου λέει «δυστυχώς δεν μπορείς να σταματή-
σεις γιατί έχουμε τη διεύθυνσή σου και δεν θα είναι καλό για σένα». Κι έτσι αποφάσισα 
να σταματήσω γιατί φοβήθηκα λίγο και λέω ότι αφού δεν μπορώ να κάνω κάτι, να το 
πω στους γονείς μου … Σταμάτησα, νομίζω, στην 21η που έλεγε «να χαράξεις F5 και 
F8 και να στείλεις τη φωτογραφία».  

Εκπαιδευτικός - Εκεί σταμάτησες; Μετά μίλησες στους γονείς σου; 

Α - Ναι, γιατί μου ΄λεγε να στείλω φωτογραφία και φοβήθηκα.  

Εκπαιδευτικός - Τα άλλα δεν τα έστελνες σε φωτογραφία; 

Α - Όχι. Σε ρωτούσε «τα ΄κανες» και του είπα εγώ «ναι» και εντάξει.  

Μέσα από τις διαλογικές διαδικασίες που πλαισίωσαν το βίωμα του μαθητή οι μαθη-
τές/τριες συνειδητοποίησαν την επικινδυνότητα που μπορεί να κρύβει η ευθυγράμμιση, 
η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διαδικτυακών παιχνιδιών, το «τι μπορείς να πά-
θεις υπακούοντας πιστά σε εντολές» και σε κάθε μορφή εξουσίας και ενέταξαν στους 
λόγους τους /discourses προβληματισμούς προηγούμενων διδακτικών προσεγγίσεων 
με κύρια στόχευση την κριτική προσέγγιση των –πάσης φύσεως- εξουσιαστικών λό-
γων.  
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Η νέα γνώση (υποταγή σε εντολές ενός παιχνιδιού) οικοδομήθηκε πάνω στην παλιά και 
εμπεδωμένη (υποταγή σε άνισους λόγους εξουσίας με τους οποίους είχαν έρθει οι μα-
θητές/τριες σε επαφή σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους) μέσα από διαλογικές 
πρακτικές στην κοινότητα της τάξης (κονστρουκτιβισμός). Οι μαθητές/τριες συνειδη-
τοποίησαν τους κινδύνους της τυφλής υπακοής/ υποταγής/ συμμόρφωσης αλλά και την 
αξία της αντίστασης σε ό,τι προσπαθεί να ασκήσει εξουσία πάνω τους, να τους/τις χει-
ραγωγήσει. Η αναγνώριση των σχέσεων της δύναμης και της κυριαρχίας που μπορεί 
να ασκηθεί διαδικτυακά οδήγησαν στην κριτική επίγνωση για την άνιση εξουσία και 
την καταπίεση που μπορεί να ασκείται από το διαδίκτυο ακόμα και με το περίβλημα 
ενός παιχνιδιού. 

β. Τα αποτελέσματα των διδακτικών-μαθησιακών παρεμβάσεων σε σχέση με τις αντι-
λήψεις και στάσεις των μαθητών/τριών 

Μέσα από την γνωστοποίηση της βιωματικής εμπειρίας του μαθητή αναδείχτηκε και 
ένα άλλο θέμα: το θέμα της διαφορετικότητας και η εκμετάλλευσή του από τον δη-
μιουργό του παιχνιδιού που έχει την εξουσία να επιβάλλεται στους παίχτες. Οι μαθη-
τές/τριες της Α΄ τάξης Γυμνασίου που έχουν -μέσα από προηγούμενες παρεμβάσεις- 
κατανοήσει την έννοια της διαφορετικότητας ως χαρακτηριστικό γνώρισμα και στοι-
χείο εμπλουτισμού των σύγχρονων κοινωνιών είναι σε θέση να επισημάνουν κι εδώ 
κάποια τέτοια χαρακτηριστικά μέσα σε πλαίσιο εποικοδόμησης της γνώσης (Vygotsky, 
1978): 

• υψηλή μεταφορά της γνώσης σε άλλα πλαίσια καθώς οι μαθητές/τριες έχουν γνωρί-
σει τη διαφορετικότητα μέσα από κείμενα για πρόσφυγες, για ευπαθείς οικονομικά 
κοινωνικές ομάδες και τώρα μεταφέρουν την γνώση περί διαφορετικότητας στα 
«εσωστρεφή παιδιά, τα αδύναμα …που δεν έχουν φίλους» και γίνονται θύματα της 
τεχνολογίας: πρόκειται για υψηλή μεταφορά της γνώσης (high road transfer) που 
προϋποθέτει μια επιλεκτική αφαιρετική διαδικασία των γενικών χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων του περιεχομένου της γνώσης και την εφαρμογή τους σε άλλα πλαί-
σια (Salomon & Perkins, 1989)  

• κριτική συνειδητοποίηση ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της κριτικής γλωσσικής ε-
πίγνωσης (critical language awareness/ CLA) (Στάμου, 2016) και απόρριψη των 
ετικετών αυτών που τοποθετούν νέους και νέες σε θέση υποτέλειας («τα απόβλητα 
της κοινωνίας») και ανελευθερίας («δυστυχώς δεν μπορείς να σταματήσεις γιατί 
έχουμε τη διεύθυνσή σου και δεν θα είναι καλό για σένα») δημιουργώντας με το 
παιχνίδι αυτό «μια τεχνολογία εξουσίας» (Foucault στο Σολομών & Κουζέλης, 
1994) που οδήγησε τον μικρό μαθητή στην εκτέλεση των εντολών ενός άγνωστου 
δημιουργού. Η συνειδητοποίηση της επιβαλλόμενης στέρησης ελευθερίας επιλογής 
(οι παίχτες είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν: «την Κυριακή στις 3 μ.μ. θα είμαι 
νεκρός») και της συμμόρφωσης σε δοκιμασίες επικίνδυνες («να χαράξεις F5 και 
F8») αλλά και η αντίδραση στο πλέγμα της υποταγής («αυτό το ·πα στους γονείς 
μου και είπα σ· αυτόν που μου ·δινε τις διαταγές ότι δεν παίζω άλλο») αποτελεί μια 
πορεία προς τη χειραφέτηση:  
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• «Κανείς δεν μπορεί να σου πει τι θα κάνεις», «Ούτε να σε κρίνει..», «σε τέτοια 
παιδιά κάνουν Bullying…», «Όχι δεν είναι σωστό να κολλάμε ταμπέλες και να θε-
ωρούμε κάποιους κατώτερους». 

• η μεταγνώση/ μεταγιγνώσκειν ως παρακολούθηση και έλεγχος του γιγνώσκειν σχε-
τίζεται με την αυτο-ρύθμιση (Zimmerman, 1990) η οποία εμπλέκει μεταγνωστικές 
διεργασίες για την προαγωγή της γνώσης σε κοινωνικά πλαίσια (Κωσταρίδου-Ευ-
κλείδη, 2011). Για την συγκεκριμένη παρουσίαση, οι μαθήτριες βρήκαν τις απα-
ραίτητες πληροφορίες, τις συνέδεσαν μεταξύ τους, ανέδειξαν τις πολλαπλές ανα-
παραστάσεις της πραγματικότητας του παιχνιδιού και των συμμετεχόντων/ουσών 
και αποκωδικοποίησαν εύκολα τον λόγο της εξουσίας στηριζόμενες σε ανάλογες 
παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού στο μάθημα της ΝΕΓ από την εκπαιδευτικό 
της τάξης.  

γ. Μετασχηματισμοί στην προσωπική εκπαιδευτική θεωρία των συμμετεχουσών εκ-
παιδευτικών ως αποτέλεσμα του αναστοχασμού της έρευνας-δράσης 

Η συγκεκριμένη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία ανέδειξε την αξία του βιώματος 
για τη διδασκαλία και τη μάθηση του γραμματισμού, των διαφορετικών εμπειριών που 
φέρνουν μαζί τους οι μαθητές/τριες (Cope & Kalantzis, 2000) και την ανάγκη για ερ-
μηνεία, επανερμηνεία καθώς και για τον μετασχηματισμό του βιώματος. Κατά τον 
ΜcLaren (2016) οι ατομικές ιστορίες μπορούν να γίνουν η βάση πάνω στην οποία θα 
κατασκευαστούν εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση (σ. 226). 

Τα θέματα που αναδεικνύονται εδώ από την ανάλυση της εθνογραφικής καταγραφής 
είναι: τα βιώματα των μαθητών/τριών όπως δημιουργούνται στη «διαδικτυακή κοινω-
νία/network society» (Castells, 1989, 2004) και η χειραφέτηση σε σχέση με την απε-
λευθέρωση από περιορισμούς, έλεγχο ή εξουσία (Κατσαρού, 2016, σ.188).  

i. Στη διαδικτυακή κοινωνία μας/network society όπου «η κοινωνική δομή αποτελείται 
από δίκτυα βασισμένα σε ηλεκτρονική πληροφορία και τεχνολογίες επικοινωνιών» 
(Castells, 2004, σ. 3) η επικοινωνία παίρνει μορφές ιδιαίτερες όπως αυτήν του διαδι-
κτυακού παιχνιδιού Μπλε Φάλαινα. Το διαδίκτυο αποτελεί προσφιλή τόπο συνάντησης 
των εφήβων και πηγή συγκινήσεων αλλά και κινδύνων καθώς εκμεταλλεύεται την πε-
ριέργεια, τα συναισθήματα, την έλλειψη εμπειριών, την ανάγκη τους για επικοινωνία. 
Οι διαδικτυακές ενασχολήσεις τους δεν είναι γνωστές στους μεγαλύτερους, γονείς και 
εκπαιδευτικούς.  

Οι εκπαιδευτικοί-ερευνήτριες δεν γνώριζαν το συγκεκριμένο παιχνίδι (δεν υπήρχε στο 
σχολικό βιβλίο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας) ούτε βρίσκεται κοντά στα δικά τους 
ενδιαφέροντα και χρειάστηκε να το μελετήσουν την παραμονή της παρουσίασής του 
προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Σε όλη τη διάρκεια της 
«διδασκαλίας» οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν αμηχανία μπροστά στην άνεση των μαθητών 
και των μαθητριών να συζητούν ένα τέτοιο θέμα:  
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«τις άκουγα και δεν ήξερα αν πρέπει να παρέμβω για να το σταματήσω όλο αυτό»,  

«πραγματικά, δεν ξέρω αν έγινε μάθημα ή όχι».  

Όταν ο μαθητής πήρε τον λόγο και αποκάλυψε τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, τη θέση 
της αμηχανίας πήρε ο φόβος μπροστά στο πρωτόγνωρο γι αυτές το οποίο, όμως, απο-
τελούσε μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων ενός μαθητή τους από την Α΄ Γυ-
μνασίου!  

«Τον άκουγα να μιλάει και δεν το πίστευα […] θυμάμαι τη μαμά του που είχε πει στην 
αρχή της χρονιάς ότι μπλέκει εύκολα… προφανώς εννοούσε με παρέες και όχι με δια-
δικτυακούς φίλους». 

Ήταν πολύ σημαντικό που ο μαθητής αυτός ένιωσε μέσα στο υποστηρικτικό πλαίσιο 
αποδοχής και ασφάλειας της σχολικής τάξης την ανάγκη να μοιραστεί το βίωμά του με 
τους/τις συμμαθητές/τριές του:  

«οι μαθητές θέλουν να μιλήσουν για τους εαυτούς τους, να έχουν τον δικό τους χρόνο 
στη διδασκαλία, να αφηγούνται τις ιστορίες τους».  

Οι εκπαιδευτικοί αιφνιδιάστηκαν ακούγοντας όλα αυτά τα περίεργα στα οποία συμμε-
τείχε ένα παιδί 13 ετών. Οι συμμαθητές/τριές του δεν ταράχτηκαν: όλοι/ες έδειχναν να 
γνωρίζουν το παιχνίδι αυτό ανησυχητικά καλά, όλοι/ες συμμετέχουν στην παρουσί-
αση/διδασκαλία και ξέρουν τα θύματα, τις δοκιμασίες, τα πάντα!  

Η επιλογή του θέματος, η παρουσίασή του από τις μαθήτριες, η παρέμβαση του μαθητή 
με τη βιωματική γνώση που σπάνια παίρνει τον λόγο στο «κανονικό» μάθημα θεωρή-
θηκε από τις ερευνήτριες πολύ επιτυχημένη και μάλιστα κυριάρχησε η άποψη ότι «τα 
κατάφεραν πολύ καλύτερα από εμάς» και ότι μια δική μας διδασκαλία σε τέτοιο θέμα 
θα κινδύνευε να μετατραπεί σε «αδιάκοπες νουθεσίες μια που εμείς τέτοια δεν ξέ-
ρουμε», «δεν έχουμε σχετικές εμπειρίες» (1η εκπαιδευτικός). 

Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα-δράση πιστεύουν ότι 
τα κείμενα και οι διαδικασίες που υιοθετήθηκαν βοήθησαν να εξωτερικευτεί το βίωμα 
«να ακουστεί η φωνούλα του μικρού αδύναμου παιδιού που οι φωνές οι δυνατές το 
έχουν καταπλακώσει μέσα στην τάξη» δίνοντας πραγματική ισοτιμία σε κάθε φωνή και 
δημιουργώντας ένα πολυφωνικό περιβάλλον μάθησης: «να δώσεις λόγο στο βίωμά 
τους, στη σκέψη τους» σε περιβάλλον που τα προστατεύει τα παιδιά γιατί «είναι πολύ 
σημαντικό αυτό και να νιώσουν ότι δεν εκτίθενται». 

…Τα παιδιά έχουν διάφορα πράγματα να μας πουν, έχουν άποψη, προσπαθούν να δια-
μορφώσουν δειλά δειλά την άποψή τους και όταν εμείς έχουμε περιχαρακωμένα, αυ-
στηρά όρια γιατί έχουμε στο μυαλό μας τη συγκεκριμένη ύλη δεν τους δίνουμε βήμα, 
δεν τους δίνουμε χρόνο να μιλήσουν… Όταν δώσουμε λόγο στα παιδιά, υπάρχει διά-
λογος, βάλουμε αυτές τις πρακτικές και ξεφύγουμε από το αυστηρό πλαίσιο, φύγουμε 
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από τα πεπαλαιωμένα και τους δώσουμε κάτι πιο φρέσκο, πιο σύγχρονο που αγγίζει 
περισσότερο την καθημερινότητά τους, τα ακούσματα που έχουν, πιστεύω ότι τα παιδιά 
μετέχουν περισσότερο (2η εκπαιδευτικός). 

…Δόθηκε στα παιδιά ο λόγος, να έχουν κριτική άποψη. Τα παιδιά μίλησαν για τα βιώ-
ματά τους, περισσότερο από άλλες φορές... (3η εκπαιδευτικός).  

 

Η συνειδητοποίηση της κατοχής τέτοιων βιωμάτων από μέρους των μαθητών/τριών 
οδήγησε σε έντονο προβληματισμό για το περιεχόμενο της επίσημης διδασκαλίας (η 
ύλη των μαθημάτων όπως αποφασίζεται από το Υπουργείο) ή και ολόκληρης της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας που αφήνει απ΄ έξω τέτοια προκλητικά θέματα διαχωρίζοντας 
τη σχολική γνώση από την ίδια τη ζωή. Η απόσταση ανάμεσα στο θεσμοθετημένο (που 
είναι συχνά έξω από τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών) και το βιωμένο από μέρους 
τους δείχνει αγεφύρωτη αλλά και επικίνδυνη μέσα στην παγκοσμιοποιημένη διαδι-
κτυακή κοινωνία. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για επικέντρωση της διδασκαλίας-μά-
θησης στην κριτική αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων της τεχνολογίας που μέσα από 
τις δυνατότητες διάδρασης που παρέχουν «κατασκευάζουν και τοποθετούν τη νεο-
λαία» παράγοντας και καταναλώνοντας νέους λόγους και νέες αναπαραστάσεις της 
κοινωνικής ζωής και των ταυτοτήτων (Giroux, 1994).  

Συμπεράσματα 

Μέσα από μια μαθητοκεντρική διδασκαλία στην οποία το θέμα/περιεχόμενο το απο-
φάσισαν οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες και το παρουσίασαν στηριγμένοι/ες στον κριτικό 
γραμματισμό αναδεικνύοντας τις πολλαπλές οπτικές (του δημιουργού, των θυμάτων, 
των γονιών κ.ά.) αλλά και τα μηνύματα που αποσιωπούνται (την τυφλή υποταγή στην 
εξουσία), οι τρεις φιλόλογοι που διενήργησαν έρευνα-δράση συνειδητοποίησαν ότι η 
παρουσίαση του βιώματος μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό, ενδυναμωτικό ρόλο στη 
διδακτική-μαθησιακή διαδικασία ώστε οι μαθητές/τριες να καταστούν ικανοί/ές να α-
σκούν μεγαλύτερο έλεγχο στη δική τους ζωή (Mezirow, 1991). Το θέμα αυτό μπορεί 
να συνδεθεί με τις αξίες της Κριτικής Παιδαγωγικής ως αντίσταση και απόρριψη της 
εξουσίας που καταπιέζει το άτομο και του στερεί την ελευθερία να σκέφτεται και να 
δρα με κριτική επίγνωση. Είναι μια επικαιροποιημένη μορφή αντίστασης, απελευθε-
ρωτική και χειραφετητική για τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες της 
διαδικτυακής κοινωνίας. Τέλος, η εστίαση στον μετασχηματισμό των τρόπων αποκω-
δικοποίησης των διαδικτυακών μηνυμάτων οφείλει να αποτελεί μια διαρκή μέριμνα 
για το εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Λεβεντάκης Χαράλαμπος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.11, PhD, xleventakis@gmail.com 

Περίληψη 

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι μια ιστορική επισκόπηση των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
(μια πορεία πενήντα ετών) από το 1882 έως το 1932. Για την προσέγγιση του 
ερευνητικού μας υλικού χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της ιστορικής έρευνας, 
αξιοποιώντας ως πρωτογενείς πηγές: νόμους, διατάγματα, εγκυκλίους και αποφάσεις 
και ως δευτερογενείς πηγές: κάθε βιβλιογραφική αναφορά σχετιζόμενη με το θέμα. 
Εστιάζουμε την ανάλυσή μας στη διάρκεια σπουδών, στις προϋποθέσεις εγγραφής και 
στα διδασκόμενα μαθήματα των παρακάτω ιδρυμάτων: Προσωρινή Σχολή Γυμναστών 
(1882, 1884), Σχολή Γυμναστριών (Ζάππειο) (1891, 1893), Ειδική Γυμναστική Σχολή 
(1897-1898), Τάξη των Γυμναστριών της Ενώσεως Ελληνίδων (1898,1908), Σχολή 
Γυμναστών (1899), και Διδασκαλεία Γυμναστικής (1918, 1920, 1929).  

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολές Καθηγητών, Φυσικής Αγωγής, Προγράμματα Σπουδών. 

Εισαγωγή 

Στο Ναύπλιο, στην πρωτεύουσα της νεοσύστατης Ελλάδας, το 1834 ιδρύθηκε το πρώτο 
γυμναστήριο για τους μαθητές του τότε ιδρυθέντος διδασκαλείου με τα ανάλογα 
ακίνητα και κινητά όργανα γυμναστικής προσαρμοσμένο στο Γερμανικό γυμναστικό 
σύστημα. Τη διεύθυνση του γυμναστηρίου ανέλαβε ο Γερμανός γυμναστής L. Kork., 
που περιελάμβανε όλα τα τότε γυμναστικά όργανα, ενώ στη συνέχεια λειτούργησαν 
γυμναστήρια στην Αίγινα, τη Σύρο και την Αθήνα. Με την μεταφορά του διδασκαλείου 
στην Αθήνα έκλεισε και το γυμναστήριο και ιδρύθηκε νέο στην Αθήνα, κοντά στο ναό 
της Μητροπόλεως, την διεύθυνση του οποίου ανέλαβε ο Γεώργιος Θ. Παγών. Οι 
απόφοιτοι δάσκαλοι από το διδασκαλείο είχαν τα εφόδια για να διδάξουν τη 
γυμναστική και στα παιδιά του δημοτικού σχολείου αν ήθελαν (Γιαννάκη, 1981: σ. 
162). 

Ο Παγών, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Γερμανία, ήταν ο πρώτος έλληνας γυμναστής. 
Επηρεασμένος, φυσικά από το γερμανικό σύστημα που ακμάζει από τις αρχές του 19ου 
αιώνα και είναι γνωστό ως Turnbewegung, συνέγραψε το πρώτο βιβλίο γυμναστικής 
«Περίληψης της γυμναστικής συνερανισθείσα παρά του Γεωργίου Θ. Παγώντος 
γυμναστού εν τω Βασιλικώ Διδασκαλείω 1837». 

Το 1860 ιδρύεται «Ειδική Σχολή Υπαξιωματικών Προγυμναστών εν Αθήναις», για την 
άσκηση του στρατεύματος. Απόφοιτος ήταν ο Ν. Πυργός, ο οποίος στη συνέχεια 
σπούδασε οπλομαχία στη Γαλλία (Γιαννάκη, 1981: σ. 162 & Κουλούρη, 1997). 
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Ιστορικό συγκείμενο 

Το 1880 γίνεται η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια εισαγωγής της γυμναστικής στα 
σχολεία και μάλιστα ως υποχρεωτικό μάθημα, έστω και με ξεχωριστά αναγραφόμενο 
βαθμό. Είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια από την απελευθέρωση του έθνους αλλά 
και το προπαρασκευαστικό βήμα για την μετά από διετίας προσπάθεια με το Β.Δ. της 
22 Νοεμβρίου του 1882. 

Μετά τις επιδράσεις και την επιτυχία που είχε η ανασύσταση των Ολυμπιακών Αγώνων 
στην Αθήνα το 1896, και την αναβίωση στις συνειδήσεις του αρχαίου κλέους, αλλά και 
την ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 γίνεται προσπάθεια εκ μέρους της 
πολιτείας (πρωτοβουλία του υπουργού παιδείας Αθ. Ευταξία) να εξαπλωθεί η 
γυμναστική με το Νόμο ΒΧΚΑ΄ της 12/7/1899 «περί γυμναστικής και γυμναστικών 
και αθλητικών αγώνων» καθώς και με τα διατάγματα της 20 Νοεμβρίου 1899, που 
τέθηκαν σε εκπαιδευτική ισχύ, να θεμελιωθούν οι βάσεις για τη σωστή διδασκαλία της 
Γυμναστικής σε όλα τα σχολεία και να οριστεί νέο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 
του μαθήματος.  

Το 1900, ο Σπυρίδων Στάης, ένθερμος υποστηρικτής της γυμναστικής, όταν έλαβε το 
υπουργικό αξίωμα, αμέσως αύξησε τις ώρες της γυμναστικής στα Ελληνικά σχολεία 
και τα γυμνάσια σε 5 κάθε εβδομάδα (Αντωνίου, 1987-9:τόμ. Α΄, σσ.411-422).  

Ο Ι. Χρυσάφης και ο Φ. Καρβέλας ήταν οι πρώτοι έλληνες γυμναστές που σπούδασαν 
με υποτροφία του Κράτους στο εξωτερικό (Σουηδία) εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα 
που του παρείχε ο Ν. ΒΧΚΑ΄. Με την επάνοδό τους στην Ελλάδα το 1901 μετέφεραν 
τη φιλοσοφία και τις αρχές του σουηδικού γυμναστικού συστήματος (Καρανταΐδου, 
2000:σ.44). 

Μέσω εγκυκλίων, του Υπουργού Α. Αλεξανδρή επί κυβερνήσεως Βενιζέλου, 
επιχειρείται η εξασφάλιση στη γυμναστική κύρους ανάλογου με αυτό που έχουν τα 
υπόλοιπα μαθήματα, εξομοιώνοντας τους γυμναστές με τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς, ώστε να μη μειώνεται η σημασία «της τε γυμναστικής και των 
διδασκόντων αυτήν εις την συνείδησιν των μαθητών…τους δε διδάσκοντας αυτήν μη 
παραβλέπητε, θεωρούντες αυτούς ως αποτελούντας αναπόσπαστον μέρος του όλου 
διδακτικού προσωπικού, έχοντας τα αυτά δικαιώματα στοργής και ενδιαφέροντος εκ 
μέρους παντός μεν του διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα δε των προϊσταμένων των 
σχολείων με τους λοιπούς διδάσκοντας. Όθεν παρακελευόμεθα να καλώνται και οι 
διδάσκοντες την γυμναστικήν εις τα εκάστοτε συνεδρίας των υφ’ υμάς συλλογών…Οι 
διδάσκοντες το μάθημα της γυμναστικής πρέπει να συνασθάνωνται, ότι αποτελούσι μέρος 
της όλης οικογένειας του διδακτικού προσωπικού και ότι το αξίωμα αυτών ίσταται επί 
του αυτού επιπέδου με το λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν, ίνα και ο σεβασμός των 
μαθητών συνέχηται αμείωτος και ισοβαρής προς πάντας τους διδάσκοντας…» 
(Εγκύκλιος 1262/9890 (27 Ιουνίου 1912) «Περί εξομοιώσεως των γυμναστών προς 
τους λοιπούς λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως», (Αντωνίου, 1987-9, τ. Α', σσ. 602-
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603).  

Το σουηδικό σύστημα γυμναστικής, το οποίο υποκαθιστά πλέον οριστικά το 
παλαιότερο γερμανοελβετικό σύστημα, εισάγεται επισήμως το 1909, με το νέο 
αναλυτικό πρόγραμμα της γυμναστικής για τα σχολεία αρρένων και θηλέων δημοτικής 
και μέσης εκπαιδεύσεως. Επίσης το 1914 η γυμναστική κατέχει 3 ώρες στα ωρολόγια 
προγράμματα του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου (Β.Δ. 31/10/1914). Στο 
παραπάνω νόμο γίνονταν αναφορά για την περιοδική μετεκπαίδευση των γυμναστών 
καθώς και για την αποστολή 20 γυμναστών στην Αγγλία για να μετεκπαιδευτούν στην 
οργάνωση και διεύθυνση των αγωνιστικών ασκήσεων και παιδιών.  

Με το νόμο 2478/1920 «περί ειδικής γυμναστικής προπαιδεύσεως των μελλόντων 
λειτουργών της μέσης εκπαιδεύσεως» ιδρύεται, παρά το εν Αθήναις διδασκαλείο της 
γυμναστικής, ίδιο τμήμα γυμναστικής προπαιδεύσεως των μελλόντων λειτουργών της 
μέσης εκπαιδεύσεως, στο οποίο δύνανται να φοιτήσουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες της Φιλοσοφικής και Θεολογικής σχολής και του Φυσικού και 
Μαθηματικού τμήματος της Φυσικομαθηματικής σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Άρθρο1). 

Οι λαμβάνοντες το πτυχίο είχαν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν την διδασκαλία της 
γυμναστικής στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, καθώς και να διορίζονται 
προσωρινώς, εν ελλείψει ειδικών γυμναστών, τακτικοί γυμναστές επί βαθμό και μισθό 
πρωτοβάθμιου διδασκάλου και να προτιμούνται για διορισμό σε θέση της μέσης 
εκπαίδευσης, εφ’ όσον δεν υπάρχει στο σχολείο διορισμένος ή δεν εξευρίσκεται προς 
διορισμό σ’ αυτό ειδικός γυμναστής (Λέφας, 1924:σ.144). 

Με το διάταγμα της 18 Νοεμβρίου 1931 στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του 
Γυμνασίου ο διατεθειμένος χρόνος για την γυμναστική και γυμναστική ζωή 
«κατανέμεται κατ’ απόφασιν του συλλόγου των διδασκόντων εις όλας τας ημέρας της 
εβδομάδας αναλόγως των συνθηκών της εποχής, του τόπου και της όλης σχολικής ζωής» 
(Δημαράς, 1973: τομ. Β σ. 175). Επίσης στον ίδιο νόμο (άρθρο 24, εδ.1) Ο αριθμός των 
οργανικών θέσεων των γυμναστών και γυμναστριών ορίζεται σε 500 κατ’ ανώτατο 
όριο σ’ όλο το Κράτος, μη συμπεριλαμβανομένων το προσωπικό της Γυμναστικής 
Ακαδημίας και των Επιθεωρητών, ο δε αριθμός των ετησίως διοριζόμενων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους εννέα, στους οποίους θα προστίθενται κάθε χρόνο οι αποχωρούντες 
για οιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία. Επίσης απαγορεύεται η σύμπτυξη δύο τάξεων 
ή τμημάτων όταν ο αριθμός και των δύο υπερβαίνει τους 50. 

Προβλέπονταν ακόμα ότι στα σχολεία θηλέων εν ελλείψει γυμναστριών μπορούσαν να 
διορίζονται προσωρινώς και γυμναστές, ο διορισμός όμως γυμναστριών σε σχολεία 
Μέσης Εκπαιδεύσεως αρρένων για την εκγύμναση των μαθητών απαγορεύονταν, 
επιτρέπονταν μόνο σε μικτά σχολεία για την εκγύμναση των μαθητριών και όταν αυτές 
ήταν περισσότερες από 50 στο σύνολο (ό.π. εδ. 2). 
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Σε πολυτάξια γυμνάσια, όπου ήταν διορισμένοι δύο ή και περισσότεροι γυμναστές την 
διεύθυνση της όλης σωματικής αγωγής αναλάμβανε ο ανώτερος κατά βαθμό και 
μεταξύ ισόβαθμων ο αρχαιότερος (ό.π. εδ. 3). Οι γυμναστές και οι γυμνάστριες 
υποχρεούνταν να εργάζονται 24 ώρες την εβδομάδα (με το Ν.5780/33 οι ώρες 
διδασκαλίας μειώθηκαν σε 20) και αν δεν συμπλήρωναν τις υποχρεωτικές ώρες 
διδασκαλίας τους ανατίθονταν η διδασκαλία της γυμναστικής σε άλλα σχολεία Μέσης 
Εκπαιδεύσεως ή και σε γυμναστήρια της πόλης που υπηρετούν για την εξάσκηση των 
μη φοιτούντων σε σχολεία νέων. Επίσης τους ανατίθεται και η διδασκαλία του 
μαθήματος της Υγιεινής εν ελλείψει σχολίατρου (ό.π. εδ. 4). 

Μεθοδολογία 

Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της ιστορικής έρευνας, 
αξιοποιώντας ως πρωτογενείς πηγές - τεκμήρια: νόμους, διατάγματα, Πρακτικά της 
Βουλής και εισηγητικές εκθέσεις και ως δευτερογενείς πηγές: κάθε βιβλιογραφική 
αναφορά σχετιζόμενη με το θέμα (Cohen, - Manion, 1997).  

Η ιστορική έρευνα κατά τον Borg (1963) «είναι ο συστηματικός και αντικειμενικός 
εντοπισμός, η εκτίμηση και σύνθεση μαρτυριών, προκειμένου να θεμελιωθούν 
γεγονότα και να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με συμβάντα του παρελθόντος. 
Είναι μια πράξη αναδόμησης που αναλαμβάνεται με ένα πνεύμα κριτικής 
αναζήτησης». 

Για την κριτική σύνθεση και τη συγκριτική αξιολόγηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων μας κατά τις διάφορες μεταρρυθμιστικές περιόδους, θα 
χρησιμοποιήσουμε την ιστορικό - συγκριτική ανάλυση (Ι.Σ.Α), (Καζαμίας, 2002-03: 
σ.14). Μάλιστα, θα ακολουθήσουμε μια πορεία δύο σταδίων. Στην αρχή, μέσα από τη 
συγκριτική αντιπαραβολή των ερευνητικών μας δεδομένων, θα προβούμε στην 
περιγραφική παρουσίαση των ευρημάτων μας. Στη συνέχεια, με αφορμή την 
προηγούμενη εικόνα και τις θεωρητικές μας παραδοχές, θα επιχειρήσουμε την 
επισήμανση - προσδιορισμό, επεξήγηση και ερμηνεία των ενδεχόμενων εξελίξεων ή 
μεταβολών του φαινομένου που μελετάμε στο χρόνο, ώστε να μπορέσουμε να 
οδηγήσουμε παραπέρα τους θεωρητικής και πρακτικής υφής ερευνητικούς μας 
προβληματισμούς (Μπουζάκης, Κουστουράκης, Μπερδούση, 2001:σ.39). 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Κατά την ανάλυση και επεξεργασία του ερευνητικού μας υλικού θα μας απασχολήσει 
η προσέγγιση των εξής ερευνητικών ερωτημάτων: 

- Πως οργανώθηκε και πως λειτούργησε το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης του 
ειδικού γυμναστικού προσωπικού; 
- Ποιος ήταν ο σκοπός της ίδρυσης των ιδρυμάτων αυτών, η διάρκεια σπουδών, οι 
προϋποθέσεις εγγραφής και τα διδασκόμενα μαθήματα; 
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- Προσωρινή Σχολή Γυμναστών (1882-1884) 

Πρώτα το 1882 και εν συνεχεία το 1884 λειτούργησαν δύο τεσσαρακονθήμερες σχολές 
γυμναστών: η πρώτη λειτούργησε ανεπίσημα υπό την εποπτεία του Ι. Φωκιανού και με 
εκπαιδευτή τον οπλοδιδάσκαλο Ν. Πύργο, στην οποία καταρτίστηκαν σε γυμναστές 
πτυχιούχοι του Διδασκαλείου· η δεύτερη ιδρύθηκε με το Β.Δ. της 9 Ιουνίου 1884 με 
διευθυντή και διδάσκαλο τον Ι. Φωκιανό επί Υπουργίας Βουλπιώτη και διατάχθηκε η 
μόρφωση γυμναστών (Προσωρινή Σχολή Γυμναστικής) με ειδικές ασκήσεις, οι οποίες 
διήρκεσαν από της 2 Ιουλίου μέχρι της 25 Αυγούστου.  

«Των ασκήσεων δύνανται να μετάσχωσι, συμπεπληρωμένον έχοντες το 18ον έτος της 
ηλικίας των και φέροντες απόδειξιν αρτιμελείας και ευεξίας, μεμαρτυρημένων υπό δύο 
ιατρών, 1) οι από των νέων διδασκαλείων απολυθέντες δημοδιδάσκαλοι 2) οι έχοντες 
απολυτήριον γυμνασίου, εν ω λειτουργεί η γυμναστική τουλάχιστον από διετίας 3) εκ των 
εχόντων τουλάχιστον απολυτήριον γυμνασίου, οι έχοντες αρχάς γυμναστικής η 
υπηρετήσαντες εν τω στρατώ» (Άρθρο 2. Β.Δ. 9 Ιουνίου 1884). 

Οι ασκήσεις χωρίζονταν σε θεωρητικές και πρακτικές. «Και αι μεν θεωρητικαί θέλουσι 
περιλάβει επίτομον ιστορίαν της γυμναστικής, παιδαγωγίαν της γυμναστικής, 
διδασκαλίαν των αναγκαίων φυσιολογικών και ανατομικών γνώσεων, τα κυριώδεις 
θεωρητικάς περί κολυμβητικής γνώσεις και οδηγίας προς διδασκαλίαν της γυμναστικής 
εν τε τοις δημοτικοίς σχολείοις, τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις (σύνολο 
διδακτικών ωρών 12). Πρακτικώς δε θέλουσι ασκηθή εις ασκήσεις ελευθέρας 
στρατιωτικάς, δια κορυνών, δι’ αλτήρων, δι’ αμφισφαίρων σιδηρών ράβδων, επί του 
μονοζύγου, διζύγου και των λοιπών πεπηγμένων οργάνων (σύνολο διδακτικών ωρών 12) 
και περί την κολυμβητικήν» (σύνολο διδακτικών ωρών 6). (Άρθρο 3). 

Η θεωρητική διδασκαλία γίνονταν στο Διδασκαλείο Αθηνών τις πρωινές ώρες από της 
7 μέχρι της 9 και οι πρακτικές ασκήσεις, για μεν την γυμναστική γίνονταν στο Δημόσιο 
Γυμναστήριο των Αθηνών από τις 5 μέχρι της 7 μ.μ., για δε την κολυμβητική στα 
θαλάσσια λουτρά Αθηνών τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10 
μέχρι της 12 π.μ. (Άρθρο 4). Η διεύθυνση των ασκήσεων και η διδασκαλία των 
θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων ανατέθηκε στο Ι. Φωκιανό (Διευθυντή του 
Δημόσιου Γυμναστηρίου). Η δε διδασκαλία του φυσιολογικού και ανατομικού 
μαθήματος στον Χρήστο Μαλανδρίνο (Ιατρό του Δημόσιου Γυμναστηρίου), (Άρθρο 
5). 

Οι επί πτυχίο εξετάσεις των υποψηφίων γυμναστών άρχιζαν στις 26 Αυγούστου 
ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, αποτελούμενη από ένα ειδικό διδάσκαλο της 
γυμναστικής, ο οποίος είχε σπουδάσει στο Διδασκαλείο του Κράτους, από τον διοικητή 
του εν Αθήναις λόχο των πυροσβεστών και ενός ιατρού, καθηγητού του Πανεπιστημίου 
(Άρθρο 6). Φαίνεται πάντως ότι ο γυμναστής δεν έχαιρε κοινωνικής αναγνώρισης αλλά 
και ούτε αποτελούσε ακόμη διακεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. «Ο εις γυμναστής 
μετά τον άλλον ετρέποντο εις επαγγέλματα μάλλον προσοδοφόρα και αξιοπρεπέστερα 
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κατά την κοινήν αντίληψιν» (Χρυσάφης, 1925).  

- Σχολή Γυμναστριών (1891, 1893) - 

Το 1891, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος – με πρόεδρο τον Ι. Φωκιανό – ίδρυσε 
την πρώτη στην Ελλάδα Σχολή Γυμναστριών στο Ζάππειο (η σχολή των ανδρών για 
άγνωστους λόγους δεν λειτούργησε). Η φοίτηση διαρκεί ένα εξάμηνο (1 Φεβρουαρίου 
έως 10 Αυγούστου). Η σχολή γυμναστριών λειτούργησε ως το Νοέμβριο 1891 και 
φοίτησαν σ' αυτήν περί τις 40 μαθήτριες από τις οποίες πήραν το δίπλωμα της 
γυμνάστριας 34. Η λειτουργία της σχολής διακόπηκε προσωρινά για να επαναληφθεί 
τον Φεβρουάριο 1893 με ανωτάτη επόπτρια την Αικ. Λασκαρίδου και διευθύντρια την 
Κατίνα Αθανασίου (Κουλούρη, 1997).  

Το κενό της εκπαίδευσης γυμναστών κάλυπτε στην ουσία το Δημόσιο Κεντρικό 
Γυμναστήριο, παρόλο που δεν είχε επισήμως παρόμοια δικαιοδοσία. Μετά το 1880, οι 
γυμναστές που διορίστηκαν σε κάποια γυμνάσια, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, είχαν 
εκπαιδευτεί στο Δημόσιο Γυμναστήριο, το οποίο δραστηριοποιείται εκείνη την εποχή 
και σε άλλους τομείς, εφόσον το 1889 διοργάνωσε και γυμναστικούς αγώνες 
(Κουλούρη, 1997). 

- Ειδική Γυμναστική Σχολή (1897-1899) - 

Το 1893 έγινε η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για μόρφωση των γυμναστών με το Β.Δ. 
της 29 Σεπτεμβρίου του 1893 «περί κανονισμού του Κεντρικού γυμναστηρίου και περί 
της ειδικής γυμναστικής σχολής» που εξέδωσε ο Υπουργός Παιδείας Αθ. Ευταξίας. Η 
σχολή αυτή λειτούργησε μετά το θάνατο του Φωκιανού, υπό την διεύθυνση του Σωτ. 
Πέππα και Κ. Βελλίνη. Η φοίτηση διαρκούσε 1½ έτος αρχομένη από 1 Οκτωβρίου και 
λήγουσα 30 Μαρτίου του επόμενου έτους και μπορούσαν να εγγραφούν απόφοιτοι του 
διδασκαλείου ή του γυμνασίου ηλικίας 20 έως 26 ετών. Όποιος μαθητής της σχολής 
συμπλήρωνε 50 απουσίες αποκλείονταν από τις εξετάσεις, οι οποίες γίνονταν ενώπιον 
εξεταστικής επιτροπής αποτελούμενης από ενός καθηγητού της ιατρικής σχολής του 
πανεπιστημίου, ενός των εν Αθηνών γυμνασιαρχών, ο οποίος ορίζονταν από τον 
Υπουργό τον Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, του διευθυντού της 
σχολής, του ιατρού και του αρχαιότερου γυμναστή του κεντρικού γυμναστηρίου. 
Πτυχίο έλαβαν 36 γυμναστές. Σύστημα αγωγής ήταν το Γαλλογερμανικό (Γιαννάκη, 
1981: σελ.163).  

 

Πίνακας 1. Διδασκόμενα μαθήματα στην Ειδική Γυμναστική Σχολή, 1897 

Α/α Μαθήματα 
Τάξεις 

Σύνολο % 
Α Β 

1 Ιστορία της γυμναστικής και παιδαγωγία 1 1 2 5,9 
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της γυμναστικής 
2 Φυσική 1 1 2 5,9 
3 Ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή 2 1 3 8,8 

4 Περιγραφή, κατασκευή, πήξις και 
διατήρησις…γυμναστικών οργάνων - 1 1 2,9 

5 Ωδική 1 1 2 5,9 

6 Ανόργανος και δια κινητών οργάνων 
γυμναστική 4 4 8 23,5 

7 Γυμναστική επί ακινήτων οργάνων 2 2 4 11,8 
8 Αθλητικαί ασκήσεις 3 3 6 17,6 
9 Επιχώριοι και ξέναι παιδιαί 1 1 2 5,9 
10 Οπλομαχητική 1 1 2 5,9 
11 Στρατιωτικαί ασκήσεις και βολή 1 1 2 5,9 

12 

Πορείαι, κολυμβητική και κωπηλασία (αί 
ώραι της διδασκαλίας των μαθημάτων 
τούτων ορισθήσονται δι’ ειδικού 
προγράμματος της σχολής) 

    

Σύνολο 17 17 34 100 

Πηγή: Β. Διάταγμα 14 Δεκεμβρίου 1897 – Αντωνίου Δ., (1987-9), τόμ. Γ΄, σ. 217.  

Πίνακας 2. Διδασκόμενα μαθήματα στην Ειδική Γυμναστική Σχολή, 1898 

Α/α Μαθήματα 
Τάξεις 

Σύνολο % 
Α Β 

1 Ιστορία της γυμναστικής  

2 2 4 9,5 
2 

Παιδαγωγία της γυμναστικής και 
πρακτική περί το διδάσκειν άσκησις των 
μαθητών μετά το τέλος της ιστορίας 

3 Ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή 3 3 6 14,3 
4 Πειραματική φυσική 1 1 2 4,8 

5 Περιγραφή, διαστάσεις, 
διατήρησις…γυμναστικών οργάνων 

1 1 2 4,8 
6 

Στοιχειώδεις περί κολυμβητικής γνώσεις 
μετά το τέλος της περιγραφής κλπ. 
των…οργάνων 

7 Μουσική 2 2 4 9,5 

8 
Ανόργανος και δια κινητών οργάνων 
γυμναστική  4 4 8 19,0 

9 Γυμναστική επί ακινήτων οργάνων  3 3 6 14,3 
10 Αθλητικαί ασκήσεις και … παιδιαί 3 3 6 14,3 
11 Στρατιωτικαί ασκήσεις  1 1 2 4,8 
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12 Οπλομαχητική 1 1 2 4,8 
Σύνολο 21 21 42 100 

Πηγή: Β. Διάταγμα 11 Δεκεμβρίου 1898 – Αντωνίου Δ., (1987-9), τόμ. Γ΄, σ. 218. 

Στη σχολή γίνονταν δεκτοί προς φοίτηση «οι απόφοιτοι του γυμνασίου, οι πτυχιούχοι 
δημοδιδάσκαλοι μετά προηγουμένην εν τη σχολή εξέτασιν, αν έχωσι τα αναγκαία 
σωματικά και ηθικά προσόντα και εάν ευρίσκωνται ικανοί εις το γυμνάζεσθαι και 
γυμνάζειν. Πλην τούτων γίνονται δεκτοί και υπαξιωματικοί του στρατού διδασκόμενοι εκ 
των μαθημάτων τα αναγκαιούντα αυτοίς, όπως καταστώσιν ικανοί να διδάξωσι την 
γυμναστικήν μόνον εν τω στρατώ λαμβάνοντες προς τούτο ειδικόν πτυχίον» (Άρθρο 8). 

Νέος κανονισμός – πρόγραμμα της ειδικής γυμναστικής σχολής τέθηκε σε ισχύ με το 
Β.Δ. της 11 Δεκεμβρίου 1898. Με τον νέο κανονισμό γίνονται δεκτοί στη σχολή «οι 
μαθηταί της τρίτης τάξεως του Διαδασκαλείου, οι διδάσκαλοι της καλλιγραφίας και 
ιχνογραφίας και οι προς σπουδήν των τεχνικών μαθημάτων ως υπότροφοι εκ της έξω 
Ελλάδος προερχόμενοι μετά πρηγουμένην εξέτασιν, εάν έχωσι τ’ αναγακαία σωματικά 
προσόντα περί τε το γυμνάζεσθαι και γυμνάζειν» (Άρθρο 9). Στα διδασκόμενα μαθήματα 
προστέθηκε και η μουσική (διάφορα άσματα). Για την λήψη του πτυχίου απαιτούνταν 
γενικός βαθμός «καλώς» (6) με «άριστα» το (10) (Άρθρα 12-13). 

Η σχολή λειτούργησε τα χρόνια 1897-1899, (η φοίτηση άρχιζε 1 Οκτωβρίου και έληγε 
15 Ιουνίου) αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία, κυρίως λόγω του χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου και της έλλειψης θεωρητικής μόρφωσης των μαθητών της (Αντωνίου, 1987-
9).  

- Τάξη των Γυμναστριών της Ενώσεως Ελληνίδων - (1899-1908) 

Το 1898 εκδηλώνεται για πρώτη φορά το κρατικό ενδιαφέρον για τη γυναικεία 
γυμναστική. Σύμφωνα με το διάταγμα της 30 Μαΐου 1898 «περί εξετάσεως υποψηφίων 
γυμναστριών», το υπουργείο των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως 
χορηγεί δίπλωμα γυμνάστριας σε πτυχιούχους δασκάλες ή μαθήτριες του διδασκαλείου 
θηλέων (και από το 1905 απόφοιτες πλήρους Παρθεναγωγείου του υπόδουλου 
ελληνισμού), εφόσον εξετάζονταν επιτυχώς σε συναφή θεωρητικά μαθήματα (ιστορία 
και παιδαγωγία της γυμναστικής, υγιεινή, φυσική και φυσιολογία) καθώς και στην 
ανόργανη και ενόργανη γυμναστική και στη διδασκαλία παιχνιδιών και ασκήσεων σε 
μικρές μαθήτριες (Αντωνίου, 1987-9:τομ.Β΄ σ.194-6). Από το 1897 την εκπαίδευση 
γυμναστριών είχε αναλάβει το εκπαιδευτικό τμήμα της Ενώσεως Ελληνίδων, 
δημιουργώντας μια τάξη με θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα για τις υποψήφιες 
γυμνάστριες και καλύπτοντας έτσι το σημαντικό κενό ως προς τη γυμναστική 
εκπαίδευση των κοριτσιών (Κουλούρη, 1997). Τα διδασκόμενα μαθήματα ήταν: 
Γυμναστική άνευ και μετά οργάνων, γυμναστική ρυθμική μετά οργάνων, γυμναστική 
των παιδίων, ρυθμικά παίγνια και από θεωρητικά μαθήματα: Ιστορία της γυμναστικής, 
ανθρωπολογία και υγιεινή, άσματα γυμναστικής και ρυθμικών παιγνίων. Το 1901 η 
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τάξη των γυμναστριών αποτελείτο από 40 μαθήτριες και το έτος 1902 από 46 
μαθήτριες, οι οποίες διδάχθηκαν από τον Κου Ζούτερ. (Αντωνίου, 1987-9:τομ.Γ΄ 
σσ.253-254). Από το 1902, ο Χρυσάφης, ο οποίος ανέλαβε την διδασκαλία των 
μαθητριών, εισήγαγε το σουηδικό γυμναστικό σύστημα και ίδρυσε πλήρες 
γυμναστήριο σύμφωνα με το σουηδικό πρότυπο. Το σουηδικό σύστημα για την 
εκπαίδευση των μαθητριών του θα εισαγάγει από το 1904 και το Αρσάκειο 
Παρθεναγωγείο (Χρυσάφης, 1925). Από το 1908 τα μαθήματα των υποψήφιων 
γυμναστριών διαρκούσαν δύο χρόνια. 

Πίνακας 3. Διδασκόμενα μαθήματα στην Τάξη των Γυμναστριών, 1908 

Α/α Μαθήματα Διδακτικές Ώρες 
1 Υγιεινή 

6 
2 Ανθρωπολογία 
3 Φυσική 
4 Ιστορία της Γυμναστικής και Παιδαγωγική  
5 Ωδική (άσματα γυμναστικής και ρυθμικών παιγνίων) 3 
6 Πρακτικές ασκήσεις 6 
7 Ασκήσεις ρυθμικών παιγνίων 2 

Σύνολο 17 

Πηγή: Αντωνίου Δ., (1987-9), τόμ. Γ΄, σ. 254.  

- Σχολή των Γυμναστών (1899-1918) - 

Με το νόμο ΒΧΚΑ' της 12ης Ιουλίου 1899 και στη συνέχεια με το Β.Δ. της 10ης 
Αυγούστου 1899 «περί οργανισμού της Σχολής των Γυμναστών» ιδρύθηκε η Σχολή 
Γυμναστών. Σκοπός της Σχολής Γυμναστών ήταν «η μόρφωσις Γυμναστών προς 
διδασκαλίαν των γυμναστικών και αθλητικών ασκήσεων και των παιδιών εν τοις 
σχολείοις της μέσης Εκπαιδεύσεως, εν τοις γυμναστηρίοις των εκασταχού Γυμναστικών 
και αθλητικών συλλόγων, εν τω Ακαδημαϊκώ γυμναστηρίω, εν τη Σχολή των Γυμναστών, 
εν τοις Διδασκαλείοις και εν ταις στρατιωτικαίς και ναυτικαίς σχολαίς του Κράτους» 
(Άρθρο 1).  

Η φοίτηση στη σχολή ήταν διετής. Περιελάμβανε δύο τάξεις, την Πρώτη και την 
Δευτέρα, και το σχολικό έτος, το οποίο άρχιζε στις 15 Σεπτεμβρίου και έληγε στις 15 
Ιουνίου, διαιρούνταν σε δύο εξάμηνα. Δικαίωμα εγγραφής είχαν απόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου ή και φοιτητές που είχαν συμπληρώσει δύο χρόνια σπουδών, κάτω των 
25 ετών. Επίσης, θα έπρεπε να προσκομίσουν πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει ότι 
υπέστησαν την νόμιμη εξέταση στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο και να υποστούν 
εισιτήρια δοκιμασία ενώπιον του Διευθυντού και των γυμναστών της Σχολής (Άρθρο 
9). Άλλοι όροι εγγραφής, σχετικοί με τη σωματική διάπλαση, θα τεθούν το 1909 με το 
νόμο ΓΥΛΗ': «ανάστημα ουχί μικρότερον του 1,65 του μέτρου και σωματική διάπλασις 
κανονική και αρτία, επισήμως μεμαρτυρημένη υπό του εν τη σχολή των γυμναστών 
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διδάσκοντος ιατρού» (Αντωνίου, 1987-9:τόμ.Β΄, σσ. 227-8). Ως προς το περιεχόμενο 
της εκπαίδευσης που προσφέρεται στη Σχολή Γυμναστών, παρατηρείται ο ίδιος 
συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων με μικρές παραλλαγές. 

Πίνακας 4. Διδασκόμενα μαθήματα στην Σχολή των Γυμναστών, 1899 

Α/α Μαθήματα 
Τάξεις 

Σύνολο % 
Α Β 

1 Διδακτική της Γυμναστικής 2 - 2 4,5 
2 Ιστορία της γυμναστικής  - 2 2 4,5 
3 Ανατομική  2 - 2 4,5 
4 Φυσιολογία και υγιεινή  - 2 2 4,5 
5 Ωδική (διάφορα άσματα) 2 2 4 9,0 
6 Παιδιαί (επιχώριοι και ξέναι) 2 2 4 9,0 

7 Ανόργανος και ενόργανος 
γυμναστική 3 3 6 13,5 

8 
Αι ευχερέστεραι επί 
των …ακινήτων οργάνων 
ασκήσεις 

3 3 6 13,5 

9 Αθλητικαί ασκήσεις  3 3 6 13,5 
10 Κολυμβητική 1/3 -/3 3 1/2 7,8 
11 Οπλομαχητική 3 3 6 13,5 

12 

Περί κατασκευής, πήξεως και 
διατηρήσεως των διαφόρων 
κινητών και ακίνητων 
γυμναστικών οργάνων 

- 2/- 1 2,2 

13 
Υποδειγματική και 
δοκιμαστική άσκησις – 
Πρακτική άσκησις 

    

Σύνολο 22 23/25 46 100 

Πηγή: Β. Διάταγμα 10 Αυγούστου 1899 – Αντωνίου Δ., (1987-9), τόμ. Γ΄, σ. 219.  

Στα μαθήματα της Πρώτης τάξης περιλαμβάνονταν η «Υποδειγματική και δοκιμαστική 
διδασκαλία εν τω προτύπω γυμνασίω η λυκείω», ενώ στην Δευτέρα τάξη η «Πρακτική 
των μαθητών περί το διδάσκειν την γυμναστικήν άσκησις εν τω προτύπω γυμνασίω η 
λυκείω, η εν ελλείψει τοιούτου, εν τίνι άλλω των Αθηνήσι ελληνικών σχολείων και 
γυμνασίων οριζόμενω δι’ υπουργικής διαταγής» (Άρθρα 3-4).  

Η πιο ενδιαφέρουσα καινοτομία του νέου Οργανισμού του 1910 (Β.Δ. 10/5/1910) είναι 
η εισαγωγή της διδασκαλίας των εθνικών χορών, πλάι στις «επιχωρίους και ξένας 
παιδιάς» (Αντωνίου, 1987-9:τόμ.Β΄, σσ. 233-7). Απουσιάζουν τα μαθήματα της 
Πειραματικής φυσικής και των Στρατιωτικών ασκήσεων. Η κολυμβητική διδάσκεται 
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από την αρχή και αυξάνεται ο εβδομαδιαίος χρόνος (Αντωνίου, 1987-9:τόμ.Γ΄, σσ. 
252-253).  

Πίνακας 5. Διδασκόμενα μαθήματα στην Σχολή των Γυμναστών, 1910 

Α/α Μαθήματα 
Τάξεις 

Σύνολο % 
Α Β 

1 Παιδαγωγική γυμναστική 6 6 12 26,6 
2 Αγωνιστική 3 3 6 13,3 

3 Επιχώριοι και ξέναι παιδιαί και 
εθνικοί χοροί 2 2 4 8,9 

4 Οπλομαχία 2 2 4 8,9 
5 Σκοποβολία 2 2 4 8,9 
6 Ανατομική του ανθρώπου 3 - 3 6,7 

7 

Φυσιολογία του ανθρώπου και 
υγιεινή και μετά το πέρας αυτής περί 
το τέλος του δευτέρου εξαμήνου τα 
περί κολυμβήσεως (2 ώρας καθ’ 
εβδομάδα) 

- 3(2) 3 (2) 6,7 

8 Πρακτική των μαθητών άσκησις 2 3 5 11,1 
9 Στοιχειώδης στρατιωτική προάσκησις 2 2 4 8,9 

Σύνολο 22 23/22 45 (44) 100 

Πηγή: Β. Διάταγμα 10 Μαΐου 1910 – Αντωνίου Δ., (1987-9), τόμ. Γ΄, σ. 220.  

Η διεύθυνση και το προσωπικό της σχολής απαρτίζονταν από: έναν διευθυντή, τρεις 
γυμναστές, έναν διδάσκαλο της Οπλομαχητικής, έναν επιστάτη και έναν υπηρέτη. «Οι 
τρεις γυμνασταί αναλαμβάνουσιν άνευ επιμισθίου την διδασκαλίαν της 
γυμναστικής …ανατίθεται δε εις τον καθηγητήν της Γυμνασιακής Παιδαγωγικής εν τω 
Πανεπιστημίω η τον Διευθυντήν του εν Αθήναις Διαδασκαλείου η διδασκαλία της 
Ιστορίας και Διδακτικής της γυμναστικής, εις τον εν τω Διδασκαλείω Αθηνών 
διδάσκαλον της Ωδικής η διδασκαλία διαφόρων ασμάτων και εις τον καθηγητήν της 
Ανατομικής η Φυσιολογίας η εις ιατρόν έχοντα και πτυχίον γυμναστού η διδασκαλία των 
αναγκαίων εις την γυμναστικήν γνώσεων της Ανατομικής, της Φυσιολογίας και της 
Υγιεινής» (Αντωνίου, 1987-9:τόμ.Β΄, σ.207). 

Όποιος μαθητής συμπλήρωνε 20 απουσίες σ’ ένα μάθημα ή 60 σ’ όλα τα μαθήματα (25 
και 80 αντίστοιχα με το Β.Δ. της 10/5//1910) αποκλείονταν από τις εξετάσεις και 
έπρεπε να επαναλάβει τη τάξη (Άρθρο 14). Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 
γίνονταν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου. Οι προαγωγικές 
εξετάσεις για την πρώτη τάξη γίνονταν στα διδασκόμενα μαθήματα, ενώ οι 
απολυτήριες σ’ όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της Σχολής και μάλιστα μετά το πέρας 
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αυτής της δοκιμασίας οι εξεταζόμενοι δίδασκαν σε ομάδα μαθητών ζητήματα της 
γυμναστικής οριζόμενα από την επιτροπή.  

Η σχολή Γυμναστών, με διευθυντή τον Σ. Πέππα, λειτούργησε κανονικά ως το 1916-
1917 και αποφοίτησαν 209 γυμναστές, ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Ε. Παυλίνης, 
(Καρανταΐδου, 2000). Το 1918 η Σχολή μετασχηματίστηκε σε Διδασκαλείο 
Γυμναστικής.  

- Διδασκαλείον της Γυμναστικής (1918-1932) - 

Η σχολή αυτή «έχουσα μόνον τμήμα αρρένων γυμναστών, ορίζουσα φοίτησιν μόνον 
διετή, ήτοι ανεπαρκή και δι' αυτήν την σωματικήν των εις αυτήν φοιτώντων εξάσκησιν, 
περιλαμβάνουσα επίσης περιορισμένον κύκλον μαθημάτων, πρακτικών και θεωρητικών 
και διαθέτουσα ανεπαρκές και γλισχρότατα μισθοδοτούμενον διδακτικόν προσωπικόν». 
Δεν μπορούσε λοιπόν να παράσχει την επιθυμητή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
και η ατελής αυτή μόρφωση του διδακτικού προσωπικού υπήρξε η αιτία της μέχρι τότε 
μικρής διαδόσεως της γυμναστικής (Αντωνίου, 1987-9:τομ. Γ , σ. 41). 

Γι’ αυτό υπήρξε και η ανάγκη η Σχολή Γυμναστών να αναδιοργανωθεί σε άρτιο και 
σύμφωνο με τις τότε ανάγκες Διδασκαλείο της Γυμναστικής, και κατά το πρότυπο του 
μοναδικού σ’ όλο τον κόσμο Κεντρικού Γυμναστικού Ινστιτούτου της Στοκχόλμης, 
«ώστε οι εν αυτώ μορφούμενοι, από απόψεως μεν επιστημονικής να αποβώσι σχεδόν 
ισάξιοι προς τους διδάκτορας του Πανεπιστημίου, από απόψεως δε σωματικής 
τελειοποιήσεως, τέλεια πρότυπα προς μίμησιν της νεολαίας, ης την σωματικήν αγωγήν 
θα εμπιστευθή εις αυτούς η Πολιτεία». 

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των καθηγητών και διδασκάλων της 
γυμναστικής καθώς και των διδασκαλισσών του μαθήματος αυτού για όλα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ανωτέρας και της μέσης εκπαίδευσης αμφοτέρων των 
φύλων γίνονταν στο διδασκαλείο της γυμναστικής, υπαγόμενο στα σχολεία της Μέσης 
Εκπαίδευσης, το οποίο περιελάμβανε δύο τμήματα: ένα τμήμα αρρένων από 3 
ενιαυσίες τάξεις και ένα θηλέων από 2 ενιαυσίες τάξεις. (Ν. 1406/1918, Άρθρα 1 και 
2). 

Το σχολικό έτος άρχιζε την 1 Σεπτεμβρίου και έληγε στις 30 Ιουνίου, διαιρούμενο σε 
δύο εξάμηνα, εκ των οποίων το μεν πρώτο έληγε στις 31 Ιανουαρίου, το δε δεύτερον 
στις 30 Ιουνίου. Οι εγγραφές στο διδασκαλείο γίνονταν εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου, τα δε μαθήματα άρχιζαν την 16 Σεπτεμβρίου και 
έληγαν στις 31 Μαΐου. Οι εξετάσεις γίνονταν εντός του β΄ δεκαπενθημέρου του 
Ιουνίου, μεσολαβούσης και διακοπής δύο εβδομάδων για προετοιμασία των μαθητών, 
κατά την οποία διακόπτονταν μόνο τα θεωρητικά μαθήματα. Τέλη εγγραφής ορίζονταν 
δραχμές πενήντα ετησίως, καταβαλλόμενες στα γυμνάσια του Κράτους, τα δε 
ενδεικτικά, απολυτήρια και πτυχία του διδασκαλείου της γυμναστικής υπάγονταν στα 
ίδια τέλη σημάνσεως όπως και των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαίδευσης (ό.π. 
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Άρθρο 4). 

Στις εξετάσεις παρίστατο και εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη εξ’ ενός 
εκπαιδευτικού συμβούλου, ως προέδρου, του γενικού επιθεωρητού της γυμναστικής 
και του υγειονομικού επιθεωρητού Αθηνών, εποπτεύουσα την διεξαγωγή αυτών, 
μονογραφούσα τα γραπτά και συνυπογράφουσα τα αποτελέσματα. (Λέφας, 
1924:σ.148). Οι έχοντες πτυχίο του διδασκαλείου της γυμναστικής διορίζονταν 
διδάσκαλοι της γυμναστικής στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης των αρρένων, εν 
ελλείψει δε ειδικών διδασκαλισσών και στα σχολεία των θηλέων, με βαθμό και μισθό 
πρωτοβάθμιου διδασκάλου, λαμβάνοντες και τις προσαυξήσεις του μισθού αυτού 
(Λέφας, 1924:σ.148). 

Πίνακας 6. Διδασκόμενα μαθήματα στο τριτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής, 1918 

α/α Μαθήματα 
Τάξεις 

Α Β Γ  
 Α) Θεωρητικά 
1 Ανατομική + + + 
2 Φυσιολογία - + + 
3 Μηχανική των ασκήσεων + - - 
4 Μηχανική και φυσιολογία των ασκήσεων - + + 
5 Ιστορία της Γυμναστικής + + + 
6 Ορθοπεδική και θεραπευτική 

γυμναστική, τρίψις και κινησιοθεραπεία + + + 

α/α Β) Πρακτικά  Α΄  Β΄  Γ΄ 
1 Παιδαγωγική γυμναστική + + + 
2 Αγωνιστική και παιδιαί + + + 
3 Στρατιωτική προπαίδευσις και 

σκοποβολία + + + 

4 Οπλομαχητική + +  
5 Προσκοπισμός - + + 
6 Ωδική και χορός + + + 

Πηγή: Ν.1406 9/5/1918 – Αντωνίου Δ., (1987-9), τόμ. Β, σ. 221.  

Κατά την τριετία και κατόπιν διαγωνισμού αποστέλλονταν για τελειοποίηση στην 
Σουηδία, στο Κεντρικό Γυμναστικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης, τρεις των εχόντων 
διετή ευδόκιμο υπηρεσία πτυχιούχων του διδασκαλείου της γυμναστικής, αμφοτέρων 
των τμημάτων, για δε την πρώτη τριετία και της σχολής των γυμναστών, καθώς και 
γυμνάστριες έχουσες και πτυχίο διδασκαλείου θηλέων ή ομοταγούς αυτού του 
εκπαιδευτηρίου. Εις τους αυτό αποστελλόμενους καταβάλλονταν από το Υπουργείο 
των Εκκλησιαστικών ο μισθός αυτών και επίδομα 100 δραχμών κατά μήνα καθώς και 
οι δαπάνες της μεταβάσεως και επιστροφής. Τα του διαγωνισμού, της αποστολής και 
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του τρόπου των σπουδών κανονίζονταν δια Β. Διατάγματος (Ν. 1406/1918, Άρθρο 
14.1). 

Οι σ’ αυτό συμπληρώσαντες την ειδική αυτών μόρφωση διδάσκαλοι της γυμναστικής 
διορίζονταν απ’ ευθείας ως δευτεροβάθμιοι καθηγητές στο Διδασκαλείο της 
γυμναστικής, το Ακαδημαϊκό γυμναστήριο, στα διδασκαλεία και τα γυμνάσια του 
Κράτους, λαμβάνοντες τις προσαυξήσεις του μισθού όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοι 
αυτών λειτουργοί της μέσης Εκπαίδευσης και δυνάμενοι μετά πενταετή υπηρεσία να 
προαχθούν σε πρωτοβάθμιους, οι δε διδασκάλισσες διορίζονται στα διδασκαλεία της 
γυμναστικής και τα σχολεία της μέσης Εκπαίδευσης των θηλέων επί αρχικό βαθμό και 
μισθό πρωτοβάθμιου διδασκάλου, δυνάμενες μετά πενταετή ευδόκιμο υπηρεσία να 
προαχθούν και εις τον βαθμό του δευτεροβάθμιου καθηγητού (Ν. 1406/1918, Άρθρο 
14.2). 

Το τριτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής λειτούργησε ως το 1920, οπότε με το Ν. 
2477 της 5-6-1920 ιδρύεται μονοτάξιο διδασκαλείον Γυμναστικής. «Παρά των εν 
Αθήναις διδασκαλείω της γυμναστικής, είτε και εν άλλη πόλει του κράτους, δύναται να 
ιδρυθή και μονοτάξιον τοιούτον προς τον σκοπόν της τελειοτέρας μορφώσεως των 
δημοδιδασκάλων ει την γυμναστικήν» (Ν. 2477/1920, Άρθρο 1).  

«Παρά τω μονοτάξιω διδασκαλίω αποσπώνται τη αιτήσει των ετησίως μέχρι πεντήκοντα 
κατ’ ανώτατον όριον δημοδιδάσκαλοι προς γυμναστικήν τελειοποίησιν. Εις τους ούτω 
αποσπώμενους χορηγήται, πλην της κανονικής αυτών μισθοδοσίας και των οδοιπορικών, 
και μηνιαία αποζημίωσις δραχμών 100 δια προμήθειαν ειδικών γυμναστικών ενδυμάτων 
και υποδημάτων δια τας διαφόρους σωματικάς ασκήσεις, τας πορείας και εκδρομάς και 
τας αθλητικάς παιδιάς. Οι παρά τω διδασκαλείω τούτω αποσπώμενοι δημοδιδάσκαλοι 
δέον να είναι ηλικίας ουχί ανωτέρας των 32 ετών, να έχωσιν υγείαν και σωματικήν 
διάπλασιν αρτίαν, ανάστημα ουχί κατώτερον του 1μ. 65 και να έχωσιν εκπληρώσει την 
στρατιωτικήν αυτών υποχρέωσιν» (Ν. 2477/1920, Άρθρο 1). 

Πίνακας 7. Διδασκόμενα μαθήματα στο μονοτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής 
1920 

1. Στοιχεία ανατομικής και δυναμικής του ανθρωπίνου σώματος,  

2. Στοιχεία φυσιολογίας του ανθρώπου και υγιεινής,  

3. Θεωρία της παιδαγωγικής γυμναστικής,  

4. Ιστορία της γυμναστικής,  

5. Παιδαγωγική γυμναστική,  

6. Αγωνιστική και παιδιαί,  
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7. Στρατιωτική προπαίδευση, σκοποβολή και κολύμβηση,  

8. Πρακτική επί του διδάσκειν άσκησης, οργάνωσης και εκτέλεσης σχολικών 
εκδρομών, γυμναστικών και αγωνιστικών επιδείξεων  

9. Προσκοπισμός  

 Πηγή: Ν. 2477 της 5-6-1920, Άρθρο 2. 

Οι κάτοχοι του πτυχίου τούτου δύνανται, ελλειπόντων ειδικών διδασκάλων της 
γυμναστικής ή καθηγητών πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων κατόχων του 
γυμναστικού πτυχίου να διορίζονται προσωρινώς τακτικοί διδάσκαλοι της γυμναστικής 
εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως επί βαθμό και μισθό πρωτοβάθμιου διδασκάλου 
(ό.π. Άρθρο 3). 

Πειθαρχική εξουσία στους μαθητές του μονοτάξιου διδασκαλείου ασκεί ο διευθύνων 
το διδασκαλείο, έχοντας την δυνατότητα να επιβάλει σ’ αυτούς επίπληξη και πρόστιμο 
μέχρι 25 δραχμές και αναφέροντάς το στο υπουργείο (Λέφας, 1924:σ.142). «Οι 
συστηματικώς απουσιάζοντες, οι επιδεικνύοντες ασύγγνωστον αμέλειαν η διαγωγήν 
ανάρμοστον, αποβάλλονται του διδασκαλείου δια πρακτικού του συλλόγου των 
καθηγητών και διδασκάλων, υποκειμένου εις την έγκρισιν του Υπουργού». 

Με το Ν.Δ. της 6 Οκτωβρίου 122 το μονοτάξιο διδασκαλείο μετασχηματίστηκε σε 
διτάξιο, παραμένοντας έτσι ως το 1929 για να γίνει και πάλι τρία χρόνια.  

Πίνακας 8. Διδασκόμενα μαθήματα στο διτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής, 1923 

α/α Μαθήματα 
Τάξεις 

 Α Β  
 Α) Θεωρητικά 

1 Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία + + 
2 Μηχανική των ασκήσεων + + 
3 Ιστορία της Γυμναστικής + + 
4 Παιδαγωγικά + + 
5 Φυσιολογία - + 
6 Υγιεινή - + 
7 Ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική,  

τρίψις και κινησιοθεραπεία 
- + 

8 Νοσηλευτική και Παιδοκομία (για τις 
μαθήτριες) - + 

 Β) Πρακτικά 
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  α) Για μαθητές 
1 Παιδαγωγική γυμναστική + + 
2 Αγωνιστική και παιδιαί και χορός + + 
3 Στρατιωτική προπαίδευσις και σκοποβολία + + 
4 Κολυμβητική και κωπηλασία + + 
5 Οπλομαχητική + + 
6 Προσκοπισμός + + 
7 Ωδική  - + 
  β) Για μαθήτριες 
1 Παιδαγωγική γυμναστική + + 
2 Παιδιαί και χορός + + 
3 Κολυμβητική - + 
4 Ωδική - + 

Πηγή: Β. Διάταγμα 4 Ιουνίου 1923 – Αντωνίου Δ., (1987-9), τόμ. Β, σ. 222. 

Το 1929 με το Ν. 4371, ο οποίος προωθήθηκε από τον Ι. Χρυσάφη επί υπουργίας Κ. 
Γόντικα, το Διδασκαλείο της Γυμναστικής γίνεται ανώτερο ίδρυμα και η φοίτηση 
τριετής. Το ίδρυμα τελούσε υπό την εποπτεία του υπουργείου παιδείας, την οποία 
ασκούσε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Καρανταΐδου, 2000: σ. 132).  

Πίνακας 9. Διδασκόμενα μαθήματα στο τριτάξιο Διδασκαλείο της Γυμναστικής, 1929 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 Α) Θεωρητικά * 

1 Ανατομική του ανθρώπου και ιστολογία 
2 Γενική και ανθρώπινη βιολογία 
3 Φυσιολογία του ανθρώπου 
4 Παιδολογία 
5 Ανθρωπομετρία 
6 Κινησιολογία  
7 Υγιεινή και πρώτες βοήθειες 
8 Ορθοπεδική και κινησιοθεραπεία 
9  Ιστορία της Γυμναστικής 
10  Γενική Παιδαγωγική 

 Β) Πρακτικά 
  Για Άρρενες  
1  Παιδαγωγική Γυμναστική 
2  Επιχώρια και διεθνής αγωνιστική και παιδιαί 
3  Οπλομαχία και μαχητικά αγωνίσματα 
4  Σκοποβολή και στρατιωτική προπαίδευση  
5  Εθνικοί χοροί και άσματα 
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6  Ωδική  
7  Προσκοπικά έργα 
8  Κολύμβηση και θαλάσσια αγωνιστική 
9  Τρίψις και θεραπευτική γυμναστική 
  Για Θήλεα 
1  Παιδαγωγική Γυμναστική 
2  Γυναικεία αγωνιστική και παιδιαί 
3  Εθνικοί χοροί και άσματα 
4  Αρχαία και νεωτέρα πλαστική ορχηστική και ρυθμική γυμναστική 
5  Κολύμβηση 
6  Τρίψις και θεραπευτική γυμναστική 
7  Ωδική 

* Στα θεωρητικά μαθήματα δεν γίνονταν συνδιδασκαλία αρρένων και θηλέων 

 Πηγή: Ν.4371, 13 Αυγούστου 1929, Κεφ. Ε΄, Άρθρο 10. 

Οι όντας υπηρετούντες πτυχιούχοι του διτάξιου Διδασκαλείου ή της Σχολής των 
γυμναστών, αν η υπηρεσία τους είναι ευδόκιμος και η σωματική τους κατάσταση ικανή 
να υποστούν εκ νέου εκγύμναση, δύνανται να ζητήσουν και να λάβουν εκπαιδευτική 
άδεια ενός έτους μετά πλήρων αποδοχών για να μετεκπαιδευτούν για ένα χρόνο στο 
Διδασκαλείο της Γυμναστικής. Αυτές οι εκπαιδευτικές άδειες δεν μπορούν να 
ξεπερνούν τις 10 ετησίως και χορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας κατόπιν 
γνωμοδοτήσεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Οι μετεκπαιδευόμενοι αυτοί 
εξισώνονται κατά την αποφοίτησή τους με τους απόφοιτους του τριτάξιου 
Διδασκαλείου της Γυμναστικής (ό.π. εδ.2). 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας αντανακλά ακριβώς τις εξελίξεις ως προς το περιεχόμενο 
της γυμναστικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας -πέρα από γνώσεις που περιέχονταν 
ήδη στα προγράμματα της Σχολής Γυμναστών- «μηχανική και φυσιολογία των 
ασκήσεων», «ορθοπεδική και θεραπευτική γυμναστική, τρίψι και κινησιοθεραπεία», 
«προσκοπισμό». Οι διαφορές μεταξύ των δύο τμημάτων του Διδασκαλείου -αγοριών 
και κοριτσιών- εντοπίζονται στα αντικείμενα της διδασκαλίας, τα οποία 
προσαρμόζονται αντίστοιχα στην ανδρική και τη γυναικεία «φύση» και τον κοινωνικό 
ρόλο κάθε φύλου. Από την εκπαίδευση των γυμναστριών απουσιάζει συνεπώς κάθε 
γνώση σχετική με τη στρατιωτική προετοιμασία, ενώ προστίθεται η «νοσηλευτική και 
παιδοκομία». Η γυμναστική παύει να νομιμοποιείται αποκλειστικά μέσω της συμβολής 
της στη στρατιωτική προετοιμασία αλλά προσκτάται το κύρος της επιστημονικής 
γνώσης, συνδεόμενη με την παιδαγωγική και την Ιατρική (Κουλούρη, 1997).  

Με την ίδρυση του Διδασκαλείου της Γυμναστικής έγινε προσπάθεια να δοθούν όλες 
οι απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και οι σωματικές δεξιότητες που απαιτούνται σε 
ένα ειδικό δάσκαλο της σωματικής αγωγής. Δημιουργήθηκε επίσης και αντίστοιχο 
τμήμα θηλέων καταργώντας τις μέχρι τότε Ιδιωτικές γυμναστικές σχολές, στις οποίες 
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οι γυναίκες στερούμενες επαρκή κατάρτιση και με ελλιπή ή και χωρίς φοίτηση, χάρη 
στις τότε κρατούσες διατάξεις, χρίζονταν διδασκάλισσες της γυμναστικής (Εισηγητική 
Έκθεση Αθ. Ευταξία, 28 Μαρτίου 1918). 

Η αύξηση του προσωπικού μαζί με την αναβάθμιση των αποδοχών τους αλλά συνάμα 
και με την εκγύμναση πολλών ανθρώπων κάθε ηλικίας στο δημόσιο γυμναστήριο του 
διδασκαλείου, θα δώσει την ευκαιρία για συστηματική και επιστημονική μελέτη των 
αποτελεσμάτων της σωματικής άσκησης, μετά των σχετικών σωματομετρικών και 
βιολογικών παρατηρήσεων του ανθρώπινου οργανισμού, κάτω από την επίβλεψη δύο 
ειδικών ιατρών καθηγητών του διδασκαλείου, αναδεικνύοντας το σε ένα σπουδαίο 
επιστημονικό εργαστήριο. 

Έτσι, «εν τω ανωτέρω τούτω ιδρύματι θα λάβη όντως η γυμναστική την προσήκουσαν 
σπουδαιότητα, προαγομένη αναλόγως των επιστημονικών ενδείξεων και των εθνικών 
παραδόσεων και καθισταμένη εν των κυρίων μέσων σωματικής και ψυχικής 
τελειοποιήσεως του Έθνους, ενώ συγχρόνως θα εξυπηρετήση τελεσφορώτερον τα εθνικά 
ιδανικά…» (Αιτιολογική Έκθεση» της 28 Μαρτίου 1918, του νόμου 1406 της 9-5-1918 
«Περί διδασκαλείου της γυμναστικής», Αντωνίου, 1987-9:τόμ. Γ΄, σ. 42).  

 Πίνακας 10. Συγκεντρωτικός πίνακας με το έτος ίδρυσης και την διάρκεια σπουδών 
κάθε σχολής 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Προσωρινή Σχολή Γυμναστών 1882, 1884 40 ημέρες 
Σχολή Γυμναστριών (Ζάππειο)  1891, 1893 1 εξάμηνο 
Ειδική Γυμναστική Σχολή 1897 2 έτη 
Ειδική Γυμναστική Σχολή 1898 1 έτος 
Τάξη των Γυμναστριών της 
Ενώσεως Ελληνίδων 1898,1908 - / 2 έτη 

Σχολή Γυμναστών 1899 2 έτη 
Διδασκαλείο Γυμναστικής 1918 3 έτη 
Διδασκαλείο Γυμναστικής 1920 2 έτη 
Διδασκαλείο Γυμναστικής 1929 3 έτη 

Συμπεράσματα 

Το 1880 γίνεται η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια, από την απελευθέρωση του έθνους, 
για την εισαγωγή της γυμναστικής στα σχολεία και μάλιστα ως υποχρεωτικό μάθημα, 
έστω και με ξεχωριστά αναγραφόμενο βαθμό. Οι απόψεις παιδαγωγών και γυμναστών, 
που υποστήριζαν ότι με την εκπαίδευση πρέπει να επιδιώκεται η αρμονική ανάπτυξη 
σώματος και πνεύματος κατά το αρχαίο πρότυπο αλλά και τις νεότερες παιδαγωγικές 
αντιλήψεις, ήταν συχνά ανταγωνιστικές προς εκείνες που συνέδεαν τη γυμναστική με 
τη στρατιωτική προετοιμασία. Είναι η περίοδος που η γυμναστική αντιμετωπίσθηκε τις 

283/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



 

περισσότερες φορές – αν όχι πάντα – ως στρατιωτική προετοιμασία και καθώς η 
διδασκαλία της ανατέθηκε σε στρατιωτικούς, δεν παρατηρήθηκε καμιά αξιόλογη 
προσπάθεια για επαρκή μόρφωση ειδικά καταρτισμένου προσωπικού. 

Μετά την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, που έγιναν αντικείμενο 
πολιτικής εκμετάλλευσης, τόσο από το Παλάτι όσο και από τα πολιτικά κόμματα 
(κυρίως από το Δεληγιάννη) έχουμε τις πρώτες προσπάθειες να οργανωθεί η Φυσική 
Αγωγή και ο Αθλητισμός στην εκπαίδευση. Παρά την προσπάθεια του Παλατιού και 
του Δεληγιάννη για μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα και την 
σύγκρουσή τους με τον Κουμπερτέν και την Δ.Ο.Ε. ψηφίσθηκε ο σημαντικός για την 
γυμναστική νόμος ΒΧΚΑ΄, που προέβλεπε: α) τη Γυμναστική ως υποχρεωτικό μάθημα 
σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, β) την ίδρυση σε κάθε σχολείο γυμναστηρίου, γ) 
την ίδρυση γυμναστηρίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δ) την ίδρυση σχολής 
Γυμναστικής, ε) την καθιέρωση της εξέτασης στο μάθημα της Γυμναστικής, και στ) 
την αποστολή κάθε χρόνο δύο γυμναστών στο εξωτερικό για σπουδές. 

Η στρατικοποίηση της γυμναστικής ενισχυόταν τόσο από τα ανάκτορα, όσο και από 
τους περισσότερους πολιτικούς. Κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι η πραγμάτωση των 
εθνικών ιδεών «αλυτρωτισμός» περνούσε μέσα από το «ετοιμοπόλεμον» του 
ελληνικού λαού, πεποίθηση που ίσως νομιμοποιούνταν από τον παραδοσιακό 
προσανατολισμό της νεοελληνικής κοινωνίας στην αρχαιότητα και στο παρελθόν 
γενικότερα (το ιδεώδες της αγωγής στην αρχαία Σπάρτη και Αθήνα). Ο Φωκιανός 
πάσχιζε να κάνει κατανοητό ότι η μη στρατιωτική γυμναστική είναι αυτή που 
προετοιμάζει ελεύθερους πολίτες, ενώ η πρώιμη στρατιωτική γυμναστική κουράζει και 
ταλαιπωρεί τα παιδιά (Γιάτσης και Καρανταΐδου, 1995: σ.24). 

Η κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου (1929-1933) και ο ίδιος προσωπικά, έδειξαν σημαντικό 
ενδιαφέρον τόσο για τη σωματική αγωγή, όσο και για τον αθλητισμό. Τη περίοδο αυτή 
καταγράφονται αξιόλογες προσπάθειες με σημαντικά νομοθετήματα για τη γυμναστική 
(Ν.4371/29 και Ν.5620/32) με βασικό εμπνευστή και καθοδηγητή τον Ι. Χρυσάφη.  

Η Σωματική Αγωγή θα είναι πλέον ρητώς υποχρεωτική κατά το νόμο για όλα τα 
ιδιωτικά και τα δημόσια σχολεία και για τις βαθμίδες εκπαίδευσης τόσο της 
στοιχειώδους όσο και της μέσης και η νομιμοποίησή της υποστηρίζεται από τον ιατρικό 
και παιδαγωγικό λόγο. Η εκπαίδευση των νέων δια μέσου της γυμναστικής στα 
δημόσια σχολεία αποκτά σαφώς δημόσιο χαρακτήρα, ο οποίος διατηρείται μέχρι 
σήμερα (Παναγιωτόπουλος, 1990: σ. 264). 

Σύμφωνα με την «Αιτιολογική Έκθεση» της 28 Μαρτίου 1918, του νόμου 1406 της 9-
5-1918 «Περί διδασκαλείου της γυμναστικής» «η εθνική σωματική αγωγή τελείως 
συγκεκροτημένη και επιστημονική δεν είναι δυνατόν να νοηθή άνευ πλήρους και τελείας 
μορφώσεως των ειδικών διδασκάλων εις ους αύτη ανατίθεται. Εις των διδασκάλων 
τούτων την μόρφωσιν απέβλεψαν πρωτίστως μέχρι τούδε πάντα τα γυμναστικώς 
προηγμένα Έθνη» και αυτήν την επιδίωξη δικαίως και ορθώς επεδίωξαν οι μέχρι τότε 
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Οι συγκρούσεις στο σχολείο και η διαχείρισή τους από τον διευθυντή  

Σακαρέλλου Ευθυμία 
Φιλόλογος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας, sakarellouefi10@gmail.com 

Εισαγωγή 

Η σύγκρουση αποτελεί ουσιώδες και αναπόφευκτο ανθρώπινο φαινόμενο επειδή όπου 
υπάρχει ανθρώπινη αλληλεπίδραση υπάρχει πιθανότητα προσωπικών συμπαθειών και 
αντιπαθειών. Αυτές οι συμφωνίες και διαφωνίες μεταξύ των ατόμων και των ομάδων 
τους είναι συνήθως η κύρια αιτία που οδηγεί σε συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις, από 
μόνες τους, δεν είναι εποικοδομητικές, αλλά οι τρόποι που αντιμετωπίζονται τις καθι-
στούν είτε θετικές είτε αρνητικές για τη λειτουργία μιας μονάδας. Τα σχολεία, όπως 
και άλλα σύνολα ανθρώπων, είναι επιρρεπή σε έναν ή άλλο τύπο σύγκρουσης. Διάφο-
ρες στρατηγικές υιοθετούνται για το χειρισμό των συγκρούσεων. Οι πιο σημαντικές 
από αυτές είναι η διαμεσολάβηση, η διαπραγμάτευση, η αποφυγή, η συνεργασία, κλπ. 
Ως σύγκρουση ορίζεται οποιαδήποτε απόκλιση των συμφερόντων, των στόχων ή προ-
τεραιοτήτων μεταξύ των ατόμων, των ομάδων ή οργανισμών ή μη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της εργασίας, της δραστηριότητας ή της διαδικασίας. (Gardiner, P. D. & 
Simmons, J. E. L. (1992). Επίσης οι συγκρούσεις συνεπάγονται ορισμένα είδη εχθρό-
τητας και ίσως κάποιοι επιθυμούν να κάνουν κακό, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως 
ακραία περίπτωση του ανταγωνισμού (Duncan, W. J. ,1975). Σκοπός της εργασίας εί-
ναι να διερευνήσει το φαινόμενο της σύγκρουσης μέσα στο ειδικό περιβάλλον μιας 
σχολικής μονάδας, τις αιτίες που το προκαλούν, τις πιθανές επιπτώσεις που αυτό μπο-
ρεί να έχει στην ομαλή λειτουργία της καθώς επίσης και το ρόλο του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας στον τρόπο διαχείρισης και στη διαδικασία επίλυσής της. Τέλος, 
ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις μας για περαιτέρω έρευνα πάνω στο 
θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τη σχολική κοινότητα και παράλληλα σχετικά 
καινούργιο για την ελληνική βιβλιογραφία και έρευνα. 

 Οι ενδοσχολικές συγκρούσεις και οι αρνητικές τους επιπτώσεις 

Στα σχολικά ιδρύματα, παρουσιάζεται σύγκρουση μεταξύ των διαφόρων ατόμων, λόγω 
της συχνής αλληλεπίδρασής τους με τα άλλα.  

Οι κατηγορίες των ενδοσχολικών συγκρούσεων είναι κατά τον Σαΐτη, Χ., (2008) δια-
προσωπικές ανάμεσα σε δυο άτομα της ίδιας ομάδας, όπως για παράδειγμα δύο εκπαι-
δευτικούς, ομαδικές που είναι ανάμεσα σε διάφορες υποομάδες, όπως μεταξύ καθηγη-
τών μαθητών, καθηγητών γονέων και δύο ομάδων καθηγητών, ανάμεσα σε άτομα και 
ομάδες, όπως ανάμεσα σε έναν καθηγητή και το σύλλογο των διδασκόντων, σε έναν 
καθηγητή και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων κ.ά. Στη σχολική κοινότητα στο σύ-
νολό της, οπότε και πρόκειται για συγκρούσεις μεταξύ του διευθυντή και των φορέων 
του δήμου ή τους γονείς. Επίσης ενδοπροσωπικές συγκρούσεις του μαθητή αλλά και 
ενδοπροσωπικές συγκρούσεις του καθηγητή. 
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Οι αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων για τους μαθητές είναι κατά τον Πασιαρδή, 
Π., (2004)αυτές οι οποίες έχουν επίπτωση στην ικανότητα τους για μάθηση.Επιπρο-
σθέτως αν ένας μαθητής εμπλέκεται συχνά σε συγκρούσεις τότε είναι υψηλός ο κίνδυ-
νος να εγκαταλείψει το σχολείο. 

Αλλά και για τους καθηγητές αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων είναι η πειθαρ-
χική παράβαση των εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, 
αλλά και η αύξηση του εργασιακού στρες κάτι που έχει αλληλεπίδραση στους συνα-
δέλφους και τους μαθητές τους. 

Βεβαίως υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις και για τη λειτουργία του σχολείου, όπως το 
ότι εάν δείχνει ότι έχει “χαλαρή” διοίκηση και δεν έχει έλεγχο προκειμένου να επιβάλ-
λει την τάξη με αποτέλεσμα οι καλοί μαθητές να φεύγουν για να πάνε σε άλλα σχολεία. 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στη διαχείρηση συγκρούσεων 

Ο Σαϊτης (2002) αναφέρει τρεις τρόπους με τους οποίους ο διευθυντής «μετέχει» σε 
μια σύγκρουση: ως υποκινητής της σύγκρουσης, ως εμπλεκόμενος και ως διαμεσολα-
βητής. Ως υποκινητής της σύγκρουσης ο διευθυντής άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα 
προκαλεί σύγκρουση ανάμεσα σε δυο άτομα, ομάδες ή άτομα και ομάδες. Συνειδητά 
μπορεί αυτό να επιδιώκει να το κάνει για πολλούς λόγους, π.χ. για να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις για μια αλλαγή στο σχολείο. Ο διευθυντής σε πολλές περιπτώσεις εμφα-
νίζεται ως εμπλεκόμενο μέρος σε μια σύγκρουση. Το γεγονός ότι εκ της θέσεώς του 
είναι το κατεξοχήν όργανο που ασκεί πολιτική και παίρνει αποφάσεις τον φέρνει συχνά 
σε σύγκρουση με άτομα και ομάδες εντός της σχολικής κοινότητας που δυσαρεστού-
νται από τις αποφάσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές συχνά οι θιγόμενοι/ες ασκούν 
κριτική και στρέφονται εναντίον του. Ως διαμεσολαβητές οι διευθυντές αναλαμβάνουν 
την αρμοδιότητα της πρόληψης ή της καταστολής συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλ-
λον. 

 Ο ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση συγκρούσεων 

Βασικές μορφές διαχείρισης των αντιπαραθέσεων είναι η αποφυγή ή αγνόηση 
(avoidance), η εξομάλυνση (accommodation), η ανοικτή σύγκρουση (competition), η 
άσκηση εξουσίας, ο συμβιβασμός (compromise) και η επίλυση δια της συνεργασίας 
(collaboration)(Φώκιαλη & Αμπατζόγλου, 2013. Χατζηδιάκου, 2011, Σαϊτης, 2002, 
Καμπουρίδης, 2002). 

Αποφυγή ή αγνόηση (avoidance): 

Ο διευθυντής που επιλέγει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική χειρισμού της σύ-
γκρουσης αποσύρεται, παραμένει ουδέτερος και αγνοεί την προστριβή (Ζαβλανός, 
2002: 373, Χυτήρης, 2001: 229, Μiller, 2006: 257, Owens,1998: 245). Για να εφαρμο-
στεί αυτή η μέθοδος η σύγκρουση δεν πρέπει να είναι ζωτικής σημασίας και ο 
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διευθυντής πρέπει να είναι πρόθυμος να αγνοήσει τις αιτίες της. Η αποφυγή έχει αρνη-
τικά αποτελέσματα στην απόδοση της σχολικής μονάδας, όταν υπάρχουν ανεπίλυτες 
συγκρούσεις (Χυτήρης, 2001: 229). Γενικά, η τακτική της αποφυγής δεν συνιστάται 
διότι, προκαλεί άγχος σε όλους τους εμπλεκόμενους, και προβλήματα επικοινωνίας 
(Καμπουρίδης, 2002: 194), έχει όμως και θετικά αποτελέσματα μόνο αν η σύγκρουση 
είναι ρηχή και το θέμα που έχει προκύψει είναι μικρής εμβέλειας και σημασίας (Χυτή-
ρης, 2001: 229, Καμπουρίδης, 2002: 195). 

Εξομάλυνση (accomodation): 

Στη μέθοδο αυτή ο διευθυντής συνεργάζεται και με τις δύο πλευρές, αλλά δεν προσπα-
θεί τόσο για το αποτέλεσμα, απλώς ενθαρρύνει τα άτομα να αποφεύγουν την έκφραση 
των συναισθημάτων τους (Ζαβλανός, 2002: 373, Kolb et al, 1999, Χυτήρης, 2001: 231, 
Owens, 1998: 245, Καμπουρίδης, 2002: 195, Μiller, 2006: 257). Η υπερβολική χρήση 
της προσέγγισης αυτής μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια σεβασμού σ’ αυτόν που την 
επιδιώκει (Καμπουρίδης, 2002:195). Ένα τέτοιο στυλ διευθέτησης δεν φαίνεται να εί-
ναι αποτελεσματικό γιατί τα συναισθήματα δεν εξαφανίζονται, υποβόσκουν κάτω από 
την επιφάνεια και ξεπροβάλουν σε ανύποπτες στιγμές, δημιουργώντας προβλήματα 
στον εκπαιδευτικό (Alan McLean (1960): 18-19-20). 

Η τακτική της εξομάλυνσης είναι αποτελεσματική, σε βραχυχρόνια βάση όταν οι δύο 
πλευρές έχουν αντιληφθεί ότι έχουν λάθος, όταν η μία πλευρά διστάζει να ενεργοποι-
ήσει τις ιδέες της και όταν η διατήρηση της αρμονίας και της αποφυγής οποιασδήποτε 
διαταραχής είναι πολύ σημαντική (Καμπουρίδης, 2002: 195, Χυτήρης, 2001: 231). 

Ανοικτή σύγκρουση ή ανταγωνισμός (competition): 

Στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής αφήνει τα συγκρουόμενα μέλη να αντιπαρατεθούν 
ανοικτά με στόχο να υπερισχύσει ο νικητής. Η ανοικτή σύγκρουση παρουσιάζεται όταν 
η κάθε πλευρά παραμένει πιστή στα «πιστεύω» της, ή όταν προσπαθεί να πετύχει μία 
προσωπική νίκη. Ενέχει την άσκηση εξουσίας και δεν λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέρο-
ντα των δύο μερών (Καμπουρίδης, 2002: 195, Μiller, 2006:257, Kolb et al., 1994).  

Καλό είναι ο διευθυντής να επιτρέψει την ανοικτή αντιπαράθεση μόνο στις περιπτώσεις 
που η σύγκρουση «αποσαφηνίζει και διδάσκει». Είναι πιθανό να είναι αναπόφευκτη η 
σύγκρουση και να οδηγήσει σε ένα καλό αποτέλεσμα στις περιπτώσεις που υπάρχει 
επείγουσα κλήση για γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια ή όταν αυτό επιβάλλει η μα-
κροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του σχολείου (Καμπουρίδης, 2002: 195, Χυτήρης, 
2001: 231). 

Άσκηση εξουσίας: 

Είναι η περίπτωση κατά την οποία ο διευθυντής χρησιμοποιεί τον εξαναγκασμό ή την 
επιβολή ποινής προκειμένου να υπάρξει σύνθλιψη των διαφορών. Ωστόσο η χρήση 
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εξουσίας έχει πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Η υπέρμετρη υιοθέτηση εξαναγκασμού 
μειώνει τα κίνητρα συνεργασίας και εποικοδομητικής συμπεριφοράς των εμπλεκομέ-
νων ατόμων των οποίων τα ενδιαφέροντα δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε μια τέτοια αντι-
μετώπιση. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη μεταξύ των συγκρουόμενων μειώνεται ή και εξα-
φανίζεται ενώ κλονίζεται και η εμπιστοσύνη προς τον διευθυντή (Χυτήρης, 2001: 231). 

Συμβιβασμός (compromise): 

Στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής διερευνά πρακτικές γρήγορης λύσης που ικανοποι-
ούν εν μέρει και τις δύο πλευρές και προσπαθεί να πείσει τα συγκρουόμενα άτομα να 
έλθουν σε συμβιβασμό (Καμπουρίδης, 2002: 196. Χυτήρης, 2001: 229). Συνήθως ο 
συμβιβασμός σημαίνει ότι καμία πλευρά δεν παίρνει εξ ολοκλήρου αυτό που θέλει, ενώ 
δεν αποκλείονται και οι περιπτώσεις όπου ακόμα και μετά τη συμβιβαστική λύση οι 
προηγούμενα καλές σχέσεις δεν αποκαθίστανται (Καμπουρίδης, 2002: 196, Ζαβλανός, 
2002: 373, Χυτήρης, 2001: 229, Μiller, 2006: 257). Η κουλτούρα του συμβιβασμού 
οδηγεί στην μακροπρόθεσμη έκπτωση των αρχών και των αξιών (Καμπουρίδης, 2002: 
196). Ωστόσο η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη όταν οι δύο αντίθετες πλευρές διαθέτουν 
ισοδύναμη ισχύ και έχουν δεσμευτεί σε κοινούς στόχους και όταν τα θέματα είναι μέ-
τριας σπουδαιότητας, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για να επιλυθούν. Συχνά ο συμβιβα-
σμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια προσωρινή πρακτική λύση. 

Επίλυση του προβλήματος διά συνεργασίας (collaboration): 

Σ’ αυτή τη τεχνική τα εμπλεκόμενα μέρη συνεργάζονται με στόχο να βρεθεί μία λύση 
η οποία στοχεύει στην αμοιβαία ικανοποίηση (Ζαβλανός, 2002: 373, Καμπουρίδης, 
2002: 196). Η τεχνική αυτή προϋποθέτει την επιθυμία για αναγνώριση των αιτιών που 
υποβόσκουν, την ανοικτή ενημέρωση όλων και την έρευνα για εναλλακτικές λύσεις 
που αμοιβαία θεωρούνται ικανοποιητικές (Χυτήρης, 2001: 231). Ως αποτέλεσμα αυτής 
της τεχνικής είναι το αμοιβαίο κέρδος και για τα δυο μέρη (Ζαβλανός, 2002: 373, Χυ-
τήρης, 2001: 231, Owens, 1998: 245). Υπό αυτή την έννοια η διαδικασία επίλυσης των 
προβλημάτων πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το θέμα είναι μεγίστης σπουδαιότητας, 
τα εμπλεκόμενα άτομα έχουν κοινούς στόχους και υπάρχει η πρόβλεψη ότι η ομοφωνία 
θα οδηγήσει στην καλύτερη για το συγκεκριμένο θέμα λύση.  

Επιλογή στρατηγικής 

Είναι γεγονός ότι ο διευθυντής πρέπει να γνωρίζει τις τεχνικές αντιμετώπισης των συ-
γκρούσεων αλλά και τις συνέπειες τους, για να μπορέσει να επιλέξει την τεχνική εκείνη 
που είναι η καταλληλότερη σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Παρά το ότι η επιλογή 
είναι θέμα συγκυριών οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι ο συμβιβασμός και η συ-
νεργασία είναι οι κυρίαρχες και πιο αποτελεσματικές μέθοδοι διαχείρισης συγκρού-
σεων (Χυτήρης, 2001: 230). Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα του Burke (1970) που 
έδειξε ότι ο συμβιβασμός μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των 
αντιπαραθέσεων. Επίσης ο Deutch (1973), όπως αργότερα και ο Lee (2008), 
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παρατήρησαν ότι ο συμβιβασμός είναι περισσότερο αποτελεσματικός, ειδικά προσφέ-
ρει τις δυνατότητες για να έρθουν σε διαπραγμάτευση και επικοινωνία. Γιαυτό λοιπόν 
ο Διευθυντής πρέπει να εντοπίσει τις αιτίες της σύγκρουσης. Αν αυτό επιτευχθεί, η 
σύγκρουση θα εξαλειφθεί και η σχολική μονάδα θα λειτουργεί καλύτερα. Η διοίκηση 
του σχολείου απαιτεί ο διευθυντής να διαθέτει γνώσεις μάνατζμεντ και μια πολύπλευρη 
και συνεχή επιστημονική κατάρτιση σε θέματα όπως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, 
η συμβουλευτική υποστήριξη, η αξιολόγηση, η παρακίνηση, η αποδοτικότητα, η απο-
τελεσματικότητα, η επίτευξη στόχων, η διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού (Μάρδας Γ.Δ. και Βαλκάνος, Ε.Ι., 2002).  

Συμπεράσματα 

Από τα ανωτέρω έγινε αντιληπτό το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Διευθυντή στη 
διαχείριση των συγκρούσεων για την αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονά-
δας. Επισημάνθηκε τόσο ο ρόλος του στην επίλυση όσο και στην αξιοποίηση των συ-
γκρούσεων προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Ο σύγχρονος διευθυντής μιας σχολικής μονάδας χρειάζεται ως απαραίτητα εφόδια για 
να ανταπεξέλθει στο ρόλο του ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες που προσιδιάζουν 
στο ρόλο ενός διευθυντή – μάνατζερ, όπως π.χ. είναι αυτές της διοίκησης, διαχείρισης, 
ηγεσίας, οργάνωσης και προγραμματισμού.  
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Παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας 
και ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας 

Καραγιώργου Αικατερίνη, Εκπ/κός Π.Ε.70, Διδάκτωρ, kaitikaragiorgou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τους παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας 
και ιδιαίτερα το ρόλο του διευθυντή στη διοίκηση των δημοτικών σχολείων και τη 
συμβολή τους στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, μελετώνται τα «ρολοκεντρικά» καθήκοντα 
των στελεχών της διοίκησης αλλά και τα «ετεροκαθοριζόμενα». Διερευνάται το έργο 
τους, η αποστολή και η λειτουργία τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω των αρμο-
διοτήτων - καθηκόντων τους και των υποχρεώσεων που επωμίζονται από το θεσμικό 
τους ρόλο ως λειτουργοί της εκπαίδευσης αλλά και ως ηγέτες της, επιβεβαιώνοντας 
την παραδοχή ότι η διαφορά μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης έγκειται στο ότι η μεν ηγε-
σία προωθεί αλλαγές, ενώ η διοίκηση προσπαθεί να διατηρήσει το status quo.  

Λέξεις-Κλειδιά: σχολείο, αποτελεσματικότητα, διοίκηση, διευθυντής, εκπαίδευση 

Εισαγωγή  

Η εκπαίδευση, «ως μια βασική κοινωνική λειτουργία…», η οποία παρέχεται μέσω των 
ειδικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των σχολείων «…αποτελεί σημαντικό συστατικό 
της κουλτούρας και του πολιτισμού ενός λαού» (Πετρίδου, 2005: 183). Το σχολείο 
αποτελεί μια σύνθετη κοινωνική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή, που αποτελείται 
από εκπαιδευτικούς και μαθητές, για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών (Σαΐτης, 
2000). Στην επίτευξη - υλοποίηση των σκοπών ενός αποτελεσματικού σχολείου εμπλέ-
κονται πολλοί παράγοντες όπως το καλό σχολικό κλίμα, οι υψηλές προσδοκίες για τις 
επιδόσεις των μαθητών, το καθορισμένο πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών, ο ειδικός 
προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις ανάγκες του κάθε σχολείου, η έμφαση στην καλ-
λιέργεια βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων, η ενεργητική συμμετοχή όλης της κοινό-
τητας στο έργο του σχολείου, το σταθερό διδακτικό προσωπικό, η κατάρτιση και εκ-
παίδευση των εκπαιδευτικών, η οργάνωση και διοικητική υποστήριξη και η ικανή σχο-
λική διοίκηση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ωστόσο δεν συντελούν στον ίδιο βαθμό στην 
αποτελεσματικότητα του σχολείου. Συγκεκριμένα, «Η έρευνα και η εμπειρική παρατή-
ρηση δείχνουν ότι η διοίκηση του σχολείου είναι ένας από τους κύριους παράγοντες, 
αν όχι ο κυριότερος, της αποτελεσματικότητας του σχολείου» σύμφωνα με την 
UNESCO. 

Η συμβολή της διοίκησης στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας 

Οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών επηρέασαν και επηρε-
άζουν άμεσα το εκπαιδευτικό σύστημα που αποτελεί αντανάκλαση του κοινωνικού συ-
στήματος σε μικρογραφία. Η σχολική μονάδα ως κοινωνικό σύστημα απαρτίζεται από 
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άτομα που αλληλεπιδρούν μέσα σε ένα πλέγμα κανόνων και αξιών. Τα διάφορα υπο-
συστήματα που το συνθέτουν, όπως είναι η τυπική δομή, το διδακτικό προσωπικό, οι 
διδακτικοί χώροι, μαθητές κ.λπ., επιτελούν τη δική τους λειτουργία σε ένα πρώτο επί-
πεδο αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο καλούνται να συνεργήσουν προκειμένου να κατα-
στεί αποτελεσματικό (Πασιαρδής, & Πασιαρδή, 2006). Το σχολείο ως ανοιχτό σύ-
στημα δέχεται την επενέργεια των εξωτερικών παραγόντων του περιβάλλοντος αλλά 
και τη συμβολή άλλων εσωτερικών παραμέτρων, όπως για παράδειγμα η ανάληψη συ-
γκεκριμένων ρόλων (εξειδίκευση του προσωπικού) για την επίτευξη προκαθορισμένων 
στόχων (Πασιαρδής, & Πασιαρδή, 2006).  

Πριν την εισαγωγή στη συζήτηση για το αποτελεσματικό σχολείο κρίνεται σκόπιμο να 
δοθεί απάντηση στην ερώτηση “Τι είναι αυτό που είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε 
σαν επιστημονική και έγκυρη ένδειξη της αποτελεσματικότητας ενός σχολείου;” 
(Lezotte, 1989). Η οργανωτική αποτελεσματικότητα, η οποία ορίζεται σε συνάρτηση 
με την επίτευξη των επίσημων στόχων όπως αυτοί προκύπτουν από την ηγεσία του 
σχολείου αλλά και των λειτουργικών, των πραγματικών στόχων που υλοποιούνται από 
το διδακτικό προσωπικό μαζί με την ποιότητα αποτελούν κύριες έννοιες στο ανοιχτό 
αυτό σύστημα (Πασιαρδής, & Πασιαρδή, 2006). Η αξιολόγηση της αποτελεσματικό-
τητας ενός σχολείου σήμερα, η οποία κάνει την πρώτη της εμφάνιση το 1966 στις Η-
νωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας του 
James Coleman για την “Ισότητα στις Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες” δυνητικά μπορεί να 
στηρίζεται στο μοντέλο της υλοποίησης των στόχων του οργανισμού, στο μοντέλο των 
συστημικών πόρων (απόκτηση πόρων) ή στο λεγόμενο “συνδυαστικό μοντέλο”, το ο-
ποίο περιλαμβάνει κριτήρια για τα αποτελέσματα, για τις δομές αλλά και για τις διαδι-
κασίες του οργανισμού που είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση των σχολείων (Πα-
σιαρδής, & Πασιαρδή, 2006).  

Όσον αφορά δε στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας ως προς την ακαδη-
μαϊκή επίδοση των μαθητών/τριών της επισημαίνεται ότι η κοινωνικοοικονομική προ-
έλευση των μαθητών δεν αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την σχολική επι-
τυχία και ότι καθοριστικός παράγοντας σε αυτό είναι η ποιότητα της παρεχόμενης μά-
θησης, το σχολικό κλίμα και η ισότητα ευκαιριών για όλους, η ανάγκη για αλλαγές στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
(Lezotte, 1989). 

Γενικότερα, το σχολείο, ως κοινωνικός και κρατικός θεσμός, λειτουργεί αποτελεσμα-
τικά (ενδοσχολικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα) σύμφωνα με διεθνείς έ-
ρευνες όταν η διοίκηση της σχολικής μονάδας στοχεύει όχι μόνο στην ποσότητα αλλά 
κυρίως στην ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας. Επίσης, ένα υγιές κλίμα οργάνω-
σης και ασφάλειας, η γονεϊκή εμπλοκή στη σχολική διαδικασία και η προσδοκία για 
ικανοποιητικές επιδόσεις, οι οποίες αξιολογούνται ορθά λειτουργεί θετικά όπως και η 
παροχή οικονομικού προϋπολογισμού (Πασιαρδής, & Πασιαρδή, 2006). Αν και τα σχο-
λεία διαφέρουν μεταξύ τους στη σύσταση του μαθητικού τους δυναμικού, όπως και 
στο σύστημα αξιών της κοινότητας όπου είναι ενσωματωμένα, τα οποία σημαίνουν 
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διαφορετικές συνθήκες και ανάγκες, γενικά ισχύει το αξίωμα σε θέματα διοίκησης της 
εκπαίδευσης ότι: «η δομή πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία» (Πασιαρδής, & Πα-
σιαρδή, 2006: 20), διότι «Εάν η δομή δεν ακολουθεί τη λειτουργία, η λειτουργία θα 
αλλοιωθεί για να ταιριάζει στη δομή» γεγονός που θα επιφέρει δυσλειτουργία του εκ-
παιδευτικού οργανισμού (Sergiovanni, 1990). 

Οι υψηλές προσδοκίες και το κλίμα αισιοδοξίας όσον αφορά τις δυνατότητες μάθησης 
ανώτερου επιπέδου (κριτική σκέψη, αναλυτικοσυνθετική ικανότητα, επίλυση προβλη-
μάτων) στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος αποτελούν γνωρίσματα του απο-
τελεσματικού σχολείου. Επίσης, ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας των μαθημάτων αντί 
του υλικοκεντρικού και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των μαθητών 
συμβάλλουν καίρια στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου (Πασιαρδής, & Πα-
σιαρδή, 2006).  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία, θέτοντας τους στόχους του σχολείου κατό-
πιν συνεργασίας του διδακτικού προσωπικού σε ειδικές συναντήσεις – συνεδριάσεις 
του Συλλόγου Διδασκόντων- και εισηγούνται συγκεκριμένους τρόπους υλοποίησής 
τους. Πρωταρχική τους επιδίωξη αποτελεί -μέσω της διδασκαλίας- η μείωση των κοι-
νωνικοοικονομικών ανισοτήτων μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και συλλογι-
κής προσπάθειας με προγραμματισμό και συντονισμό που δίνει το «στίγμα της ύπαρξής 
του» (Πασιαρδής, & Πασιαρδή, 2006: 20-23).  

«Αποτελεσματικός δάσκαλος», συχνά ορίζεται ο δάσκαλος που μπορεί να βελτιώσει 
άμεσα τη μάθηση (στον μαθητή) (Darling - Hammond, 2012). Οι διευθυντές των σχο-
λικών μονάδων κατέχουν δεύτερο ρόλο -μετά από τους εκπαιδευτικούς- στην προώ-
θηση των μαθησιακών «επιτευγμάτων» των μαθητών (Heck & Hallinger, 2009). Ως εκ 
τούτου, οι διευθυντές πρέπει να καλλιεργούν την προσωπική και επαγγελματική ανά-
πτυξη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος στις αίθουσες διδασκαλίας (Zepeda, Lanoue, Price, & Jimenez, 2014). 
Το έργο των ηγετών έχει αλλάξει γρήγορα και δραματικά επειδή «βελτιώνει την ποιό-
τητα της διδασκαλίας και η μείωση της μεταβλητότητας εντός αυτής της ποιότητας 
αποτελεί πρωταρχική ευθύνη της σχολικής ηγεσίας …και των εκπαιδευτικών» (Davis, 
2013: 3). 

Η πολιτική ελεύθερης εισόδου στο σχολείο, όταν εφαρμόζεται για όλα τα μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας προσφέρει τη δυνατότητα συχνής επικοινωνίας και συνερ-
γασίας και υποστήριξης, βελτιώνει τη σχέση των μελών και συνδράμει αποφασιστικά 
στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου (Πασιαρδής, & Πασιαρδή, 2006). 
Συμπληρωματικά το αίσθημα ασφάλειας που παρέχει το σχολείο, ο κοινός σκοπός που 
καθοδηγεί, η ενσυνείδητη αποστολή, η τάξη και η πειθαρχία, η δικαιοσύνη και η υπευ-
θυνότητα, η συνεκτική δομή εμπνέουν και ενεργοποιούν τους εκπαιδευτικούς τα μέγι-
στα. Από την άλλη οι Roueche και Baker υποστηρίζουν ότι τα αποτελεσματικά σχολεία 
«…μπορούν να εμπνεύσουν τη θέληση για μάθηση στους μαθητές τους όταν διακρίνο-
νται από ένα αίσθημα τάξης, σκοπού κατεύθυνσης και συνοχής» (Roueche, & Baker, 
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1986: 25). 

Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης που θα επιφέρει την αναδόμηση της κοινω-
νίας προϋποθέτει αλλαγές, βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό (Kougioumtzis, & 
Patriksson, 2009; Saiti, 2012), και μπορεί να επιτευχθούν και μέσω της αναδιαμόρφω-
σης του θεσμικού πλαισίου της εκπαίδευσης (Kougioumtzis, & Patriksson, 2009). Με-
ταξύ των αλλαγών αυτών σημαντική κρίνεται η συμβολή της επιμόρφωσης και της δια 
βίου εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης καθώς κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θα αναδιαμορφώσουν τα ενδιαφέροντά τους και θα επαναπροσδιορίσουν το 
ρόλο τους τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο συνεργασίας (Ξωχέλλης, 2006). Επίσης, η 
εισαγωγή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και των σχε-
δίων εργασίας project (Ταρατόρη - Τσαλκατίδου, 2005), η θέσπιση κριτηρίου επιλογής 
των στελεχών που αφορά στην αξιολόγηση της ικανότητας συνεργασίας συμβάλλουν 
στην προώθηση της συλλογικότητας και της ομαδικής εργασίας (Edgerson, Kritsonis, 
& Herrington, 2006). Ουσιαστικά, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι «περισσό-
τερο από οποιονδήποτε άλλο, εκείνος ο οποίος είναι σε θέση να διασφαλίσει την άριστη 
διδασκαλία και τη μάθηση» (Wallace Foundation, 2012: 3). 

Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας 
στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας 

Σύμφωνα με την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία (Ν. 1566/ 1985, Κεφ. Δ, άρθρο 
11.& ΠΔ 79/2017 - ΦΕΚ 109/2017 τ.Α Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών Σχολείων) τα όργανα, που ασκούν διοίκηση στα σχολεία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, είναι μονομελή, όπως ο/η διευθυντής/ντρια, ο/η υποδιευθυντής/ντρια, και 
πολυμελή ή συλλογικά, ο σύλλογος διδασκόντων. Ο διευθυντής είναι ο επικεφαλής της 
σχολικής κοινότητας και ο διοικητικός και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος. Έ-
χει καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο και την υποχρέωση να θέτει υψηλούς ευκταί-
ους παιδαγωγικούς στόχους και τους φέρει εις πέρας σε συνεργασία με τους εκπαιδευ-
τικούς και γονείς. Επίσης, μετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και φέρει 
την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την οργάνωση της σχολικής 
ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την 
εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων (ΦΕΚ 1340/2002 & Υ-
πουργική Απόφαση Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002). 

Ο διευθυντής αλλά και τα άλλα διοικητικά όργανα (υποδιευθυντές και Σύλλογοι Διδα-
σκόντων), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση των δημοτικών σχολείων και 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών 
μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σαΐτης, 1998). Ο θεσμός του διευθυντή ε-
πωμίζεται το συντονισμό και την εποπτεία όλων των μετεχόντων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, την ανάληψη των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των οποίων να 
μετατρέψει το σχολείο σε μια κοινότητα προσώπων που επικοινωνούν, μέσα από την 
οποία το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές από τη μια και το σχολείο και η σχολική 
κοινότητα από την άλλη θα συνεργάζονται για την επίτευξη των ειδικών και γενικών 
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σκοπών της εκπαίδευσης (Κασσωτάκης, κ.ά., 1992), και να εξασφαλίσει τους «παρά-
γοντες της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της οργάνωσης του σχολείου» οι οποίοι 
πρέπει να συνυπάρχουν (Πασιαρδής, 2004: 114), για μια δημιουργική εργασιακή ατμό-
σφαιρα με συνεργασία και συναδελφικότητα (Sergiovanni, 1990). 

Για τον αποτελεσματικό διευθυντή αναγκαία συνθήκη αποτελεί, επίσης, η μοντελοποί-
ηση της κατανόησης των διαδικασιών των αναλυτικών προγραμμάτων και η προσφορά 
βοήθειας στους δασκάλους στο να τροποποιούν το πρόγραμμα τους. Επίσης, είναι α-
ναγκαίο να ενθαρρύνει τους δασκάλους να αποκτούν βασικές γνώσεις, πρακτικές και 
ικανότητες ως προς τα αναλυτικά προγράμματα και να προχωρούν στην κατανόηση 
της μακροσκοπικής θέασης του αναλυτικού προγράμματος. Τέλος, να τους προτρέπουν 
να εξετάζουν τη συμβατότητα μεταξύ της φιλοσοφίας διδασκαλίας και μάθησης που 
πρεσβεύουν και της συμπεριφοράς τους (Ornstein, & Behar, 1999). 

Ο διευθυντής σχολικής μονάδας οφείλει να οδηγήσει σε συνεργασία τα μέλη της σχο-
λικής μονάδας δεδομένου ότι από τα πορίσματα ή τις διαπιστώσεις ερευνών αναφορικά 
με τη συνεργασία ανάμεσα στους παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και τα στελέχη εκπαίδευσης συ-
νιστά βασικό παράγοντα για την αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης και την εμφάνιση καλύτερων αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα (Day, 2000). 

Για τους διευθυντές, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να «αλλάξουν» και από την άσκηση 
διοικητικών καθηκόντων, ο καθένας να γίνει «κύριος στον εκπαιδευτικό προγραμματι-
σμό και αρχιτέκτονας της συνεργατικής μάθησης» (Drago-Severson, 2012: 4). Η απο-
τελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας επιτυγχάνεται όταν οι διευθυντές δημιουρ-
γούν μια κουλτούρα πρακτικής, όπου οι ίδιοι έχουν: α. δημιουργήσει μια ισχυρή βάση 
-μέσω της εμπιστοσύνης- για την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς, γονείς, 
μαθητές, διευθυντές και συστημάτων κεντρικής διοίκησης,·β. επιτρέψει την αυτονομία 
στους μαθητές και τους δασκάλους και την ανάληψη ευθυνών παρέχοντας ταυτόχρονα 
μέτρα ασφάλειας, γ. επικεντρωθεί στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και 
στη δημιουργία ετοιμότητας για την εισαγωγή αλλαγών - καινοτομιών στα μέσα διδα-
σκαλίας, δ. οδηγήσει στην ετοιμότητα για μετασχηματισμούς στην τάξη για νέες εκ-
παιδευτικές πρακτικές και αξιολογήσεις και, ε. ευθυγραμμίσει όλες τις προσπάθειες με 
το στρατηγικό σχέδιο για την οικοδόμηση της συνοχής του συστήματος εκπαίδευσης 
(Zepeda, et al, 2017). 

Τα αποτελέσματα νεώτερων μελετών ενισχύουν πολλά ευρήματα από άλλες μελέτες, 
ότι δηλαδή η επαγγελματική ανάπτυξη για τους διευθυντές αποδίδει θετικά αποτελέ-
σματα, όταν εμπλέκονται με κοινές μαθησιακές εμπειρίες (Honig & Rainey, 2014) σε 
ένα συνεργατικό περιβάλλον (Chitpin, 2014) που υποστηρίζει έναν προσανατολισμό 
δράσης για να λύσει δυσεπίλυτα πρακτικά ζητήματα (Somprach et al., 2014). Ο διευ-
θυντής με τον στρατηγικό σχεδιασμό/προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου θα ανα-
πτύξει μια σαφή πορεία για την υποστήριξη μιας κουλτούρας απόδοσης, ανεξάρτητα 
από καθοδηγούμενες πρακτικές, με τη συνοχή μεταξύ του συστήματος εκπαίδευσης, 
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των άλλων σχολείων και της σχολικής μονάδας που ηγείται. 

Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών επισημαίνουν επίσης, ότι το σχολικό κλίμα είναι 
ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία 
του σχολείου. Πραγματικά, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εργαστεί σε διαφορετικά σχολεία 
διαισθάνονται εξαρχής ότι υπάρχουν διαφορές στη γενική τους ατμόσφαιρα και εύκολα 
διαπιστώνουν ότι σε καθένα από αυτά επικρατεί διαφορετικό εργασιακό κλίμα, το ο-
ποίο είναι είτε ευχάριστο και δημιουργικό είτε, αντίθετα, απωθητικό και καταθλιπτικό. 
Στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα ση-
μαντικό ρόλο διαδραματίζει ο διευθυντής, αφού με την καθημερινή παρουσία, τη 
στάση και τη συμπεριφορά του, αλλά κυρίως με τη σχέση επικοινωνίας που έχει επιτύ-
χει με τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας (δάσκαλοι, γονείς, μαθητές κ.ά.), καθο-
ρίζει σε μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα του κοινωνικού αυτού οργανισμού. 

Συμπεράσματα 

Από την κριτική προσέγγιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των διευθυ-
ντών/ντριών των σχολικών μονάδων και το οργανωτικό σχήμα της εκπαίδευσης δια-
φαίνονται οι σχέσεις ιεραρχίας και συνεργασίας των οργάνων κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Από τη μελέτη των καθηκόντων που απορρέουν από τις θέσεις ευ-
θύνης αυτών των στελεχών της εκπαίδευσης διακρίνονται «ρολοκεντρικά» καθήκοντα 
αλλά και «ετεροκαθοριζόμενα», δηλαδή καθήκοντα που συνάγονται έμμεσα από τον 
προσδιορισμό των εκπαιδευτικών ρόλων άλλων προσώπων της εκπαίδευσης ως προς 
τα στελέχη της διοίκησης. 

Η ανάπτυξη του πλαισίου συνεργασίας τους αλλά και με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς 
και θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται, διευκολύνει το έργο τους και αποτελεί σημα-
ντικό παράγοντα αποτελεσματικότητας. Η ύπαρξη ευχάριστης και δημιουργικής εργα-
σιακής ατμόσφαιρας στο χώρο του σχολείου επιδρά καθοριστικά στην εργασιακή συ-
μπεριφορά των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση επηρεάζει σημαντικά και το τελικό 
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των σχολικών μονάδων.  

Χωρίς την ικανότητα του διευθυντή να εξελιχθεί ο ίδιος ως κύριος μαθητής, το έργο 
του στη σχολική κοινότητα θα παραμείνει ως επί το πλείστον στατικό στον τομέα ανά-
πτυξης μιας κουλτούρας απόδοσης. Σε ένα σχολικό σύστημα που έχει ένα κοινό όραμα 
και αποστολή για τη μάθηση οι διευθυντές μπορούν να αναμορφώσουν τα σχολεία 
τους, υποστηρίζοντας μια κουλτούρα που αγκαλιάζει και υποστηρίζει το έργο των εκ-
παιδευτικών, ώστε οι μαθητές να μάθουν με ριζικά διαφορετικούς τρόπους. Η αλλαγή 
της κουλτούρας του σχολείου που θα έχει επίκεντρο την αποτελεσματικότητα και απο-
δοτικότητα απαιτεί χρόνο και προτεραιότητα στο μαθητή, και διευθυντή που θα είναι 
σε θέση να υποστηρίξει τις επικείμενες αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό οι διευθυντές θα 
γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των δικών τους πεποιθήσεων και ικανοτήτων και αυ-
τών που απαιτούνται για την υποστήριξη μιας κουλτούρας για την επιτυχία όλων των 
μαθητών. 
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Η διάκριση των αρμοδιοτήτων σε διοικητικές και παιδαγωγικές/επιστημονικές και ο 
περιορισμός των αρμοδιοτήτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης διευκο-
λύνουν μεν το έργο τους -εν γένει-, δυσχεραίνουν δε την παρέμβασή τους σε περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες η λήψη διοικητικών μέτρων προϋποθέτει παιδαγωγική αντιμετώ-
πιση ενός προβλήματος, για τα οποία απαιτείται συνέργεια με το Συντονιστή Εκπαι-
δευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ή και την επιστημονική καθοδήγηση της 
σχολικής μονάδας. 

Η διερεύνηση του έργου των διευθυντών σχολικών μονάδων, της αποστολής τους στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, των υποχρεώσεων 
που φέρουν στο θεσμικό τους ρόλο, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης που 
βιώνουν, του υπηρεσιακού καθεστώτος που εργάζονται ως λειτουργοί της εκπαίδευσης 
προκύπτει ως σημαντικός στη βελτίωση της εκπαίδευσης υπό την ευρεία έννοια. Στην 
τελική ανάλυση, οι διευθυντές χρειάζονται υποστήριξη για να κατανοήσουν, να δου-
λέψουν, να μάθουν ο ένας από τον άλλο, και να επεκτείνουν το σύνολο δεξιοτήτων 
τους. 

Ωστόσο, οι επιμέρους συνθήκες του τρόπου λειτουργίας των θεσμών, η επάρκεια γραμ-
ματειακής υποστήριξης, η επάρκεια επιμόρφωσης, οι συνθήκες εργασίας, τις οποίες 
βιώνουν καθημερινά, όπως ο αριθμός των σχολείων και των δασκάλων τους οποίους 
εποπτεύουν και καθοδηγούν στο έργο τους, η συνεργασία με τους (συνεργαζόμενους) 
φορείς, και η ικανοποίηση από την συνεργασία και την διευκόλυνση του έργου τους 
από την πλευρά των συνεργαζόμενων φορέων, συσχετίζονται καθοριστικά ως προς την 
αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, των οποίων προΐστανται. 
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Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
δημοκρατία. Παραδείγματα προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην Μολδαβία 

Άννα Μπατζέλη, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., abatzeli3@gmail.com 

Περίληψη  

Στην Μολδαβία, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρω-
παϊκή Ένωση, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτι-
κού συστήματος σε όλες του τις βαθμίδες. Αν και τα χρόνια οικονομικά και πολιτικο-
κοινωνικά ζητήματα, επιβραδύνουν την διαδικασία προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα, με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, έ-
χουν σημειωθεί σημαντικά βήματα. Μεταξύ άλλων, έμφαση έχει δοθεί στην εκπαί-
δευση εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Στο σύντομο 
αυτό άρθρο παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα σχετικών προγραμμάτων κατάρτι-
σης που υλοποιήθηκαν στην Μολδαβία από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.  

Λέξεις Κλειδιά: Μολδαβία, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Δικαιώματα, Δημοκρατία  

Εισαγωγή 

Η Μολδαβία υπήρξε μέλος της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και 
ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991. Έκτοτε η χώρα διήλθε από εναλλασσόμενες 
περιόδους ταραχών, με ορισμένα ζητήματα να παραμένουν. Στον τομέα της εκπαίδευ-
σης, κύρια προβλήματα αποτελούν τα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής, ιδιαίτερα 
στις επαρχιακές περιοχές, η ποιότητα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι περιορισμένες 
ευκαιρίες επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, η απουσία εξοικείωσης με τις 
ΤΠΕ και η ελλιπής συμμετοχή γονέων και κηδεμόνων στην σχολική ζωή (MoE, 2014; 
Unicef, 2014; Boghean, 2017). Ωστόσο κατά την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί 
σημαντικές προσπάθειες αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και σύνδεσής 
της με την αγορά εργασίας. Οι προσπάθειες αυτές συχνά υποστηρίζονται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά το 2014, οπότε και εφαρμόστηκε άτυπα η Συμφωνία 
Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μολδαβίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 
2016 (EU, 2014).  

Η Μολδαβία, λοιπόν, έχει επενδύσει στην εκπαίδευση, καθώς, όπως αναφέρεται στην   
«Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης 2014-2020» του Υπουργείου Παιδείας, 
«η εκπαίδευση αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα [..] καθώς συμβάλει στην κοινωνική 
και πολιτιστική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στην προώθηση 
και εμπέδωση των ευρωπαϊκών αξιών» (MoE, 2014). Μάλιστα, η Μολδαβία διαθέτει 
για την παιδεία υψηλότερες δαπάνες συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες που καλύπτει 
η «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας-Ανατολή (European Neighbourhood Policy-East, 
ENP-East)», αγγίζοντας το 5,4% του ΑΕΠ το 2017 και το 5,5% του ΑΕΠ το 2018. 
Παρότι οι δαπάνες για την παιδεία έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2008 και 2009 (με 
ποσοστά 8,5% και 8,7% αντίστοιχα), το ποσοστό των δαπανών επί του ΑΕΠ που η 
χώρα διαθέτει για την εκπαίδευση είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καθ’ όλη 
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την περίοδο μεταξύ 2008 και 2018, όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία που έχει δημο-
σιεύσει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat, 2019). 

Ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση επί του ΑΕΠ για τις χώρες που καλύπτει η 
«Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας-Ανατολή» και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος  

 (πηγή: Eurostat, 2019) 

Εκτός των εθνικών πόρων, τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην Μολδαβία υπο-
στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την πα-
ροχή υποστήριξης στην χάραξη πολιτικών. Μεταξύ άλλων, έμφαση έχει δοθεί στον 
σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δι-
καιώματα και την δημοκρατία. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι οι δράσεις αυτές συμβάλουν 
στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από την «Στρατη-
γική για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης 2014-2020» σχετικά με την επιμόρφωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού (MoE, 2014), αλλά και με τις προτάσεις που έχουν κάνει 
ευρωπαϊκοί φορείς προς τις μολδαβικές αρχές, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, σχε-
τικά με τις αλλαγές που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν, προκειμένου η χώρα να ε-
ναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (CoE, 2017).   
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Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Δημοκρατία 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα και η εξοικείωσή τους 
με τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, συνιστά αδήριτη ανάγκη, λόγω του σύνθετου ρό-
λου τους στην διαπαιδαγώγηση των νέων. Στην Μολδαβία, προγράμματα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα υλοποιεί μεταξύ άλλων φορέων η Διεθνής 
Αμνηστία. Ειδικότερα, το 2010 το μολδαβικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ανέπτυξε 
εκπαιδευτικά σενάρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Σύντομα όμως έγινε αντιληπτό ότι 
παρότι υπήρχε ενδιαφέρον για το υλικό αυτό, αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν πως 
μπορούσαν να το αξιοποιήσουν μέσα στην τάξη. Έτσι, το 2015 έπειτα από επικαιρο-
ποίηση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών σεναρίων, οι συντονιστές της δράσης ζή-
τησαν έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να πραγματοποιή-
σουν σεμινάρια σε σχολεία για εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν 
γόνιμα το υλικό που έχει αναπτυχθεί. Κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, οι συντονιστές αντιμετώπιζαν δυσκολίες, καθώς ορισμέ-
νοι εκπαιδευτικοί δεν ήταν εξοικειωμένοι με ορισμένες έννοιες, ενώ σε κάποιες περι-
πτώσεις, στερεότυπες αντιλήψεις δυσχέραιναν την διαδικασία (AI, 2019). 

Έκτοτε, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα, και το ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και την διδασκαλία τους στα σχολεία έχει αυξηθεί προοδευτικά. Οι συντονι-
στές της σχετικής δράσης της Διεθνούς Αμνηστίας αποδίδουν την αύξηση της ζήτησης 
για επιμορφωτικά προγράμματα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην σύσφιξη των σχέ-
σεων της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, με την συνδρομή της Διεθνούς 
Αμνηστίας, έχει συσταθεί ένα άτυπο δίκτυο «σχολείων φιλικών προς τα ανθρώπινα δι-
καιώματα», στα οποία η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί πλέον 
τμήμα του προγράμματος σπουδών ως μάθημα επιλογής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
δραστηριότητες μέσα στην τάξη, αλλά και εξωσχολικές δράσεις και διδάσκεται από 
περισσότερους από 150 επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς σε περίπου 2.000 μαθητές 
κάθε χρόνο. Το σύνολο των εκπαιδευτικών αυτών έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης της Διεθνούς Αμνηστίας, κατά την διάρκεια του οποίου είχαν την ευκαι-
ρία να επιμορφωθούν σε βασικές έννοιες, να ενημερωθούν για τα δικαιώματα κοινω-
νικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από άλλες από περιστατικά καταστρατή-
γησης των δικαιωμάτων τους, καθώς και να αντιληφθούν το πώς μπορεί κάποιος να 
συμβάλει στην υπεράσπιση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη ε-
ξοικειώθηκαν με υπάρχοντα εργαλεία, εκπαιδευτικούς οδηγούς και βιβλία. Οι συμμε-
τέχοντες μετά το πέρας των σεμιναρίων, ήταν σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιή-
σουν τα δικά τους εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία ανταποκρίνονταν στις δυνατότητές 
τους, αλλά και στις ανάγκες των μαθητών τους. Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στις επιμορφώσεις, αναφέρθηκαν και στην σημασία της «μάθησης από 
ομοτίμους (peer-to-peer learning)», καθώς στο πλαίσιο των δράσεων αυτών είχαν την 
ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους από όλην την χώρα και να ανταλλάξουν 
ιδέες και καλές πρακτικές (AI, 2019).  
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Σεμινάρια στα ανθρώπινα δικαιώματα, με έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και 
την ισότητα των φύλων, έχει πραγματοποιήσει στην Μολδαβία και η αντιπροσωπεία 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) σε συ-
νεργασία με το μολδαβικό Υπουργείο Παιδείας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2017 
και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς επαγγελματικών σχολείων. Ο στόχος του προ-
γράμματος ήταν διττός: η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, προκειμένου 
να είναι σε θέση να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σχετικά με θέματα ισότητας 
των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, και η δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρ-
μας εκπαιδευτικών, με αντικείμενο την προώθηση της ισότητας των φύλων στα επαγ-
γελματικά σχολεία. Συνολικά στην εκπαίδευση συμμετείχαν 46 εκπαιδευτικοί από διά-
φορες περιοχές της Μολδαβίας. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με θεωρητικές προσεγγίσεις, 
βασικές έννοιες, πρακτικά εργαλεία και τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες θα τους επέ-
τρεπαν να μεταλαμπαδεύσουν βασικές γνώσεις στους μαθητές τους. Μετά το πέρας της 
εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να αντιληφθούν επαρκέστερα τον αντί-
κτυπο των έμφυλων στερεοτύπων στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, κα-
θώς και την σημασία εκπαίδευσης των νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισό-
τητα των φύλων. Με την συμπερίληψη, συνεπώς, ζητημάτων φύλου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, οι διακρίσεις λόγω φύλου στον εργασιακό και προσωπικό βίο είναι δυνατό 
να περιοριστούν (OSCE, 2017).  

Εκτός των πρωτοβουλιών της Διεθνούς Αμνηστίας και του Οργανισμού για την Ασφά-
λεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, έχει ενδιαφέρον να αναφερθούμε και στο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης για την δημοκρατία, που πρόσφατα ξεκίνησε να υλοποιεί στην 
Μολδαβία το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το πρόγραμμα αυτό έχει συνολική διάρκεια 
τέσσερα χρόνια και κύριος στόχος του είναι η συμβολή στην εθνική προσπάθεια δη-
μιουργίας μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών· μιας κοινωνίας δημοκρατικής, ειρηνικής 
και χωρίς διακρίσεις. Στην βάση του προγράμματος έγκειται η παραδοχή ότι η εκπαί-
δευση των νέων διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην συμπεριφορά που θα αναπτύξουν 
ως αυριανοί πολίτες και στην συμμετοχή τους στα κοινά. Έτσι, οι δράσεις του προ-
γράμματος έχουν στο επίκεντρο το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς (CoE, 2019). 

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα βασίζεται στα υπάρχοντα εργαλεία για εκπαιδευτικούς 
και προσωπικό σχολείων που έχει αναπτύξει το Συμβούλιο της Ευρώπης και αφορούν 
την προώθηση των δημοκρατικών αρχών και αξιών και την προάσπιση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων μέσω της διδασκαλίας και μέσω του τρόπου οργάνωσης και λειτουρ-
γίας των εκπαιδευτικών μονάδων. Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος που υλοποιεί-
ται στην Μολδαβία, το υπάρχον υλικό για την «Εκπαίδευση για την δημοκρατική ιδιό-
τητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα (Education for Democratic Citizenship 
and Human Rights Education (EDC/HRE) Pack)» του Συμβουλίου της Ευρώπης θα 
μεταφραστεί στην εθνική γλώσσα, στα Μολδαβικά, αλλά και στα Ρωσικά που μιλάει 
μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ώστε αυτό να είναι κατανοητό και προσβάσιμο από 
τους εκπαιδευτικούς. Προβλέπεται, ακόμη, η διεξαγωγή εκπαιδεύσεων σε εκπαιδευτι-
κούς, προκειμένου να εξοικειωθούν με το πακέτο για την «Εκπαίδευση για την 

307/352

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 -    Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr     -     4ο Τεύχος - Ιούνιος  2020 



δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα» και τους τρόπους προ-
σαρμογής του στις τοπικές ανάγκες και πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην 
δράση αυτή, θα επιμορφωθούν επιπλέον ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών, προκειμένου να 
ενημερώσουν συναδέλφους τους σχετικά με το εκπαιδευτικό πακέτο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και να τους επιμορφώσουν στον τρόπο αξιοποίησής του κατά την εκπαι-
δευτική διαδικασία. Τέλος, ένα ενδιαφέρον στοιχείο του προγράμματος του Συμβου-
λίου της Ευρώπης είναι ότι προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της 
δημοκρατικής διοίκησης των σχολείων, τόσο με την πιλοτική εφαρμογή δοκιμασμένων 
σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη πρακτικών, αναθεωρημένων ωστόσο ώστε να ανταποκρίνο-
νται στις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες, όσο και με την πραγματοποίηση «θερινών ακα-
δημιών» για διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητές με αντικείμενο την δημοκρατική 
διακυβέρνηση των σχολείων (CoE, 2019). 

Αντί επιλόγου 

Αντί επιλόγου, αξίζει να αναφερθεί ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναδείξει την 
ανάγκη εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία  
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Σειρά 
Pestalozzi:  

«η εκπαίδευση οφείλει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημοκρατικής κουλτούρας στην 
ήπειρό μας. Οι κύριες πτυχές μιας τέτοιας κουλτούρας είναι η γνώση και η κατανόηση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η δημοκρατική συμμετοχή και η ανάπτυξη ικανοτήτων 
για τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού και απροκατάληπτου διαπολιτισμικού διαλόγου. Εν 
ολίγοις, η ανάπτυξη της δημοκρατικής κουλτούρας σημαίνει την ανάπτυξη διατομεακών 
ικανοτήτων σε όλους τους μαθητευόμενους. Τι σημαίνει όμως αυτό για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη; Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί παίζουν έναν 
πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κουλτούρας [..] ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών καθίσταται εξόχως απαιτητικός, ενώ γίνεται σαφές ότι οι δάσκαλοι δεν 
μπορούν να καταρτίζονται άπαξ κατά τη διάρκεια των λιγοστών ετών μαθητείας πριν από 
την ανάληψη των καθηκόντων τους. Αντιθέτως, απαιτείται η συνεχής επιμόρφωσή τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου [..]» (ΣτΕ, 2017). 
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Σπουδαιότητα των στάσεων του παιδιού απέναντι στο σχολείο 
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Περίληψη 

Η χρονική περίοδος της μετάβασης του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχο-
λείο θεωρείται μία από τις κρισιμότερες της παιδικής ηλικίας και απασχολεί ιδιαίτερα 
όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευ-
νας, με δείγμα 1602 εκπαιδευτικούς, είναι να διερευνήσει τις απόψεις τους σχετικά με 
τη σπουδαιότητα που έχουν οι στάσεις των παιδιών απέναντι στο σχολείο στην επιτυχή 
μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν το παιδί εί-
ναι χαρούμενο να πάει στο σχολείο, έχει αυτοπεποίθηση, θετική στάση για τη μάθηση 
και μπορεί να αποχωριστεί εύκολα τους γονείς του, είναι πιθανότερο να έχει μια ομα-
λότερη μετάβαση στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. 

Λέξεις-κλειδιά: μετάβαση, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό σχολείο, στάσεις 

Εισαγωγή 

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την πο-
ρεία τους στις σχολικές βαθμίδες είναι το πέρασμά τους από τη μια σχολική βαθμίδα 
στην επόμενη. Σε αυτή την πορεία τους οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με πρωτό-
γνωρες συνθήκες και νέες απαιτήσεις, οι οποίες είναι πιθανό να προκαλέσουν εντάσεις 
ή ακόμα και συγκρούσεις στη σχέση τους με το σχολείο (Βρυνιώτη, 2008-2009). 

Στην παιδαγωγική βιβλιογραφία, ο όρος μετάβαση χρησιμοποιείται για να δηλώσει το 
χρονικό διάστημα και τις διαδικασίες εισόδου στο επόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κα-
θώς και τα ψυχολογικά βιώματα και τις συνέπειες για τους νεοεισερχόμενους μαθητές, 
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (Rose, 2009. Dunlop & Fabian, 2007). Σύμφωνα 
με τους Griebel και Niesel (2002) η διαδικασία, αρχίζει από το νηπιαγωγείο και ολο-
κληρώνεται κατά τη διάρκεια του πρώτου ή δεύτερου σχολικού έτους, όταν το κάθε 
παιδί, ανάλογα με τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης ενστερνιστεί τη νέα ταυτότητα και 
τον συνεπαγόμενο από αυτή ρόλο του μαθητή. Η μετάβαση θεωρείται επιτυχημένη, 
όταν το παιδί διαμορφώσει θετική στάση προς το σχολείο, απολαμβάνει τη διαδικασία 
αγωγής και μάθησης και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται δημιουργικά και με ευχαρί-
στηση στις απαιτήσεις του νέου σχολείου (Αλευριάδου κ. συν, 2008). 

Οι επιτυχημένες μεταβάσεις είναι πολύ σημαντικές για η ζωή των παιδιών, με την 
πρώτη από αυτές να έχει βαρύνουσα σημασία. Τα παγκόσμια ερευνητικά δεδομένα 
δείχνουν ότι η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο 
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αποτελεί μια πρόκληση που σε ένα βαθμό καθορίζει τις μελλοντικές εμπειρίες των παι-
διών, επηρεάζοντας σε αρκετό βαθμό την ακαδημαϊκή πορεία του (Pianta & Hamre, 
2009). Η προσαρμογή στο δημοτικό σχολείο και η αντιμετώπιση των αλλαγών που 
προκαλούνται είναι σημαντικές. Πλήθος ερευνητικών προσπαθειών έδειξαν ότι μια θε-
τική αρχή στο σχολείο συνδέεται με τη μελλοντική σχολική επιτυχία του μαθητή. Από 
την άλλη μεριά, οι αρνητικές εμπειρίες από μια αποτυχημένη μετάβαση μπορεί να ε-
πηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη, τις κοινωνικές αλλά και τις ακαδημαϊκές ικανότη-
τες των παιδιών (Niesel & Griebel, 2005). 

Κατά τη διάρκεια της μετάβασης, τα παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές νέες 
απαιτήσεις: πρέπει να ανταποκριθούν στις νέες ακαδημαϊκές προκλήσεις, να μάθουν 
το νέο σχολείο και τις προσδοκίες του νέου δασκάλου, και να κερδίσουν την αποδοχή 
στη νέα ομάδα συνομηλίκων (Fabian & Dunlop, 2007). Τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια 
ώστε να ανταποκριθούν στο νέο πλαίσιο και ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γο-
νέων εντοπίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός. 

Τα προγράμματα πρώιμης παιδικής ηλικίας συμβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σχολικής ετοιμότητας καθώς αποτελούν σημαντικό βοήθημα για την μετάβαση των 
παιδιών στο δημοτικό σχολείο (Gill, Winters, & Friedman, 2006). Οι τρέχουσες εκπαι-
δευτικές μεταρρυθμίσεις εστιάζονται σε ποιοτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής 
που ενισχύουν τη σχολική ετοιμότητα και προετοιμάζουν τους μαθητές για ακαδημα-
ϊκή επιτυχία στη μελλοντική τους εκπαίδευση. Σύμφωνα με έρευνες (Margettes, 2002) 
καθώς και μελέτες περιπτώσεων, τα παιδιά, που συμμετείχαν σε προγράμματα ομαλής 
μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, άλλαξαν στάσεις και απόψεις 
για το σχολικό περιβάλλον. 

Η σχολική ετοιμότητα περιλαμβάνει γνωστικές, γλωσσικές, κοινωνικές, ψυχοκινητικές 
και αυτορρυθμιστικές ικανότητες και στάσεις, αυξημένη αυτοπεποίθηση και δυνατό-
τητες αυτορρύθμισης της κοινωνικής και μαθησιακής συμπεριφοράς και ανταπόκρισης 
σε πολυπλοκότερους ρόλους, θετικές στάσεις προς τη μάθηση και τη γνώση και γενικές 
γνώσεις (Ματσαγγούρας, 2014). Η εκτίμηση της ετοιμότητας ενός παιδιού αποτελεί 
ωστόσο δύσκολο έργο. Αυτά που πρωτίστως βοηθούν τα παιδιά να προσαρμόζονται 
και να μαθαίνουν στο επίσημο σχολείο είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνίας 
και συμπεριφοράς, όπως και τα συναισθήματα, οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους για 
το σχολείο (Σακελλαρίου & Μπέση, 2014). 

Έρευνες, που αφορούν στην αλληλεπίδραση δασκάλου-παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια 
της σχολικής ζωής, επιβεβαίωσαν τη σημασία που έχουν οι αρχικές στάσεις, οι προσ-
δοκίες του εκπαιδευτικού, καθώς και η συμπεριφορά του προς τους μαθητές, για τη 
μετέπειτα επιτυχία του παιδιού (Pianta, 1999). Η προσέγγιση επίσης των οικογενειών 
εκ μέρους του σχολείου μέσα σε πλαίσιο αμοιβαιότητας, θετικοποιεί τις στάσεις μαθη-
τών και γονέων προς το σχολείο. 
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Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση των παιδιών τους στο δημοτικό 
σχολείο. Τα βοηθούν στην ανάπτυξη και την προσαρμογή τους σε μια διαρκώς μετα-
βαλλόμενη και πολύπλοκη κοινωνία. «Είναι οι άγνωστοι ήρωες των μεταβάσεων των 
μικρών παιδιών» που καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να τα προετοιμάσουν για 
τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή τους (Brooker, 2016:238). Η ενεργός συμμετοχή 
τους στην εκπαίδευση βελτιώνει τις στάσεις των παιδιών απέναντι στο σχολείο, τονώ-
νει την αυτοπεποίθησή τους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τα κίνητρά τους για μάθηση. Η 
εμπλοκή τους κατά τη μεταβατική φάση μπορεί να διευκολύνει την είσοδο των παιδιών 
τους στο δημοτικό σχολείο, να αμβλύνει το άγχος τους (Petrakos & Lehrer, 2011) και 
να οδηγήσει σε πιο θετικές στάσεις για την εκπαίδευση.  

Έρευνα 

Σκοπός της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των Ελλή-
νων εκπαιδευτικών σχετικά με τη σπουδαιότητα που έχουν οι στάσεις των παιδιών α-
πέναντι στο σχολείο στην επιτυχή μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο.  

Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν 1.602 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού και διευθυντές Δημο-
τικών Σχολείων) από τις 13 εκπαιδευτικές περιφέρειες της Ελλάδας. Αναλυτικότερα 
συμμετείχαν 784 νηπιαγωγοί, 634 δάσκαλοι και 184 διευθυντές Δημοτικών Σχολείων. 
Από αυτούς οι 315 ήταν άνδρες (19.7%) και 1287 γυναίκες εκπαιδευτικοί (80.3%). 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η παρούσα ποσοτική έρευνα αποτελεί μέρος πανελλήνιας έρευνας. Επιλέχτηκε η 
χρήση ερωτηματολογίου κλειστών ερωτήσεων, καθώς επιτρέπει την συλλογή μεγάλου 
όγκου δεδομένων γρήγορα, με ακρίβεια και από μεγάλο δείγμα ερωτώμενων, καθώς 
και τη σύνδεση δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών (Bryman & Bell, 2015). 

Η τεχνική που εφαρμόστηκε είναι η Αναλογική Στρωματοποιημένη Δειγματολειψία. 
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στις 13 εκπαιδευτικές περιφέρειας σε εκπαιδευτι-
κούς, με μόνο κριτήριο την επιθυμία τους να συμμετέχουν στην έρευνα.  

Στην παρούσα μελέτη οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για οχτώ (8) στάσεις των μα-
θητών και τη σπουδαιότητά τους για την επιτυχή μετάβασή τους από το Νηπιαγωγείο 
στο Δημοτικό Σχολείο. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμμα-
τος στατιστικής ανάλυσης SPSS 23.0. 
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Αποτελέσματα έρευνας 

Από την επεξεργασία των δεδομένων παρατηρούνται διακυμάνσεις στις απόψεις των 
εκπαιδευτικών. Στην πλειονότητά τους, θεωρούν ότι οι επιμέρους στάσεις που έχει το 
παιδί για το σχολείο είναι σημαντικές για τη μετάβασή του στην επόμενη εκπαιδευτική 
βαθμίδα, όπως δείχνει ο μέσος όρος των απαντήσεών τους, ο οποίος βρίσκεται πάνω 
από το μέσον της κλίμακας, που ισούται με 3.  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται, οι απόλυτες (f) και οι σχετικές (%) συχνότητες καθώς 
και οι μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (SD) των απαντήσεων των εκπαιδευτι-
κών σχετικά με τις απόψεις τους για τη σπουδαιότητα των στάσεων του παιδιού απέ-
ναντι στο σχολείο για την επιτυχή μετάβασή του από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 
Σχολείο. Η παρουσίαση των ερωτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας, από το 
μεγαλύτερο προς το μικρότερο μέσο όρο. 

Πίνακας 1 

Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σπουδαιότητα των στάσεων του παιδιού απέ-
ναντι στο σχολείο για την επιτυχή μετάβασή του από το Νηπ/γείο στο Δημ.Σχολείο 

  

«Καθό-
λου ση-

μαντική» 

 

«Λίγο 
σημα-
ντική» 

«Ούτε 
σημα-
ντική 

ούτε α-
σήμα-
ντη» 

 

«Σημα-
ντική» 

 

«Πολύ 
σημα-
ντική» 

 

 

 M 

 

 

 
SD 

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 
1. Το 
παιδί είναι 
χαρούμενο 
να πάει σχο-
λείο 

5 (0,3) 7 (0,4) 50 (3,1) 427 (26,7) 1113 
(69,5) 

4,65 ,60 

2. Το 
παιδί έχει 
αυτοπεποί-
θηση – αυ-
τοεκτίμηση 

5 (0,3) 9 (0,6) 73 (4,6) 527 (32,9) 988 
(61,7) 

4,55 ,64 

3. Το 
παιδί έχει 
θετική 
στάση 

14 (0,9) 15 (0,9) 112 
(7,0) 

747 (46,7) 711 
(44,5) 

4,33 ,72 
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απέναντι 
στη μάθηση 

4. Το 
παιδί μπο-
ρεί να απο-
χωριστεί εύ-
κολα το γο-
νέα-κηδε-
μόνα 

11 (0,7) 25 (1,6) 163 
(10,2) 

670 (41,8) 733 
(45,8) 

4,30 ,77 

5. Το 
παιδί συμ-
μετέχει πρό-
θυμα στις 
περισσότε-
ρες σχολι-
κές δραστη-
ριότητες 

8 (0,5) 9 (0,6) 107 
(6,7) 

858 (53,6) 620 
(38,7) 

4,29 ,66 

6. Το 
παιδί επιθυ-
μεί την ενα-
σχόληση με 
τα βιβλία 

11 (0,7) 27 (1,7) 299 
(18,7) 

825 (51,5) 440 
(27,5) 

4,03 ,77 

7. Το 
παιδί βαριέ-
ται στο 
σπίτι 

183 
(11,5) 

222 
(13,9) 

717 
(44,9) 

345 (21,6) 129 (8,1) 3,01 1,07 

8. Το 
παιδί βαριέ-
ται στο νη-
πιαγωγείο 

306 
(19,2) 

239 
(15,0) 

604 
(37,9) 

293 (18,4) 150 (9,4) 2,84 1,21 

Η στάση του παιδιού απέναντι στο σχολείο που θεωρείται ως η σημαντικότερη από 
τους εκπαιδευτικούς αναφέρεται στο ότι το παιδί είναι χαρούμενο που πηγαίνει στο 
σχολείο, με το σύνολο, σχεδόν, των εκπαιδευτικών να δηλώνουν ότι η χαρούμενη διά-
θεση του παιδιού απέναντι στο σχολείο είναι πολύ σημαντική (69,5%) ή σημαντική 
(26,7%) για την επιτυχή μετάβασή του από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.  
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Παρόμοια είναι η κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει του πόσο σημαντική 
θεωρούν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την αυτοπεποίθηση-αυτοεκτίμηση του παιδιού. Συ-
γκεκριμένα, το σύνολο, σχεδόν, των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι η αυτοπεποίθηση-
αυτοεκτίμηση του παιδιού απέναντι στο σχολείο είναι πολύ σημαντική (69,5%) ή ση-
μαντική (26,7%) για την επιτυχή μετάβασή του από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 
Σχολείο.  

Ακολουθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι είναι σημαντικό ή πολύ 
σημαντικό το παιδί να έχει θετική στάση απέναντι στη μάθηση (91,2%), να μπορεί να 
αποχωριστεί εύκολα το γονέα-κηδεμόνα (87,6%), να συμμετέχει πρόθυμα στις περισ-
σότερες σχολικές δραστηριότητες (92,3%) και να επιθυμεί την ενασχόληση με τα βι-
βλία (79%). 

Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν μέτρια επίπεδα σημαντικότητας στο 
ότι το παιδί βαριέται στο σπίτι, με συνολικά μόλις τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς να 
δηλώνουν ότι το γεγονός ότι το παιδί βαριέται στο σπίτι είναι πολύ σημαντικό (8,1%) 
ή σημαντικό (21,6%) για την επιτυχημένη μετάβασή του στο Δημοτικό Σχολείο. Αντί-
στοιχα, όπως προκύπτει από το μέσο όρο των απαντήσεων που βρίσκονται κάτω από 
το μέσον της κλίμακας, σχετικά χαμηλά επίπεδα σπουδαιότητας αποδίδουν στο γεγονός 
ότι το παιδί βαριέται στο νηπιαγωγείο, με το 9,4% των εκπαιδευτικών να το θεωρούν 
πολύ σημαντικό και το 18,4% σημαντικό. 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος, για να επιτευχθεί η ο-
μαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο, σημαντικό ρόλο παίζουν οι στάσεις 
τους απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση. Οι μεταβάσεις χαρακτηρίζονται από αυξη-
μένες απαιτήσεις και είναι ανάγκη τα παιδιά να τις διαπραγματευτούν με επιτυχία σε 
ένα νέο περιβάλλον με μη οικεία για αυτά πρόσωπα. 

Το να είναι χαρούμενα που πηγαίνουν στο σχολείο θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς 
ως η σημαντικότερη στάση των παιδιών που διευκολύνει την ομαλή τους μετάβαση. Η 
χαρούμενη διάθεση τα βοηθάει να αισθανθούν θετικά για τον εαυτό τους ως μαθητές 
και να προσαρμοστούν ομαλά στις νέες σχολικές συνθήκες (Ahtola et al., 2011. Rous, 
et al., 2010). Γι αυτό οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να δη-
μιουργήσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις, ώστε να επιτύχουν τη θετική προδιάθεση 
και τη χαρά των μαθητών τους για την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο. 

Η μετάβαση των παιδιών επηρεάζεται από τις στάσεις και συμπεριφορές που αναπτύσ-
σουν πριν και κατά τη μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο και σχετίζονται με τα βιώ-
ματα και τις εμπειρίες από το σπίτι, το νηπιαγωγείο και τους εκπαιδευτικούς. Η κοινω-
νική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή υποστήριξη που δέχονται, έχει βαρύνουσα ση-
μασία. Όταν τα παιδιά είναι καλά προετοιμασμένα για το τι πρέπει να αναμένουν, ανα-
πτύσσουν ανθεκτικότητα, είναι χαρούμενα και ανυπομονούν να πάνε στο δημοτικό 
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σχολείο. Είναι επίσης περισσότερο ικανά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις αλλα-
γές που αντιμετωπίζουν. 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν σημαντικό να έχουν τα παιδιά υψηλή αυτο-
πεποίθηση και αυτοεκτίμηση (Brooker, 2016. Fabian & Dunlop, 2007. Margetts, 2002). 
Καθοριστική είναι η συμβολή των νηπιαγωγών σ΄ αυτό. Οι στάσεις δεν διδάσκονται, 
μπορούν όμως να διευκολυνθούν και να ενισχυθούν με θετικές προσχολικές εμπειρίες. 
Οι νηπιαγωγοί μπορούν να διδάξουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα προβλήματα και να 
τα επιλύουν με επινοητικότητα, ώστε να νιώθουν δυνατά και ικανά να διαχειρίζονται 
με αυτοπεποίθηση νέες εμπειρίες. Ακόμη, η συμμετοχή των παιδιών σε κοινές δραστη-
ριότητες και η επικοινωνία με τους άλλους, τονώνουν την αυτοεκτίμηση τους (Brooker, 
2016:147. Niesel & Griebel, 2005). Στόχος είναι τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τον 
εαυτό τους δυνατό, με αυξημένη αυτοπεποίθηση και δυνατότητες αυτορρύθμισης της 
κοινωνικής και μαθησιακής τους συμπεριφοράς, ώστε να ανταποκρίνονται σε πολυ-
πλοκότερους ρόλους και να έχουν θετικές στάσεις προς τη μάθηση και τη γνώση (Μα-
τσαγγούρας, 2014).  

Τα ευχάριστα συναισθήματα της χαράς, της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης οδη-
γούν τα παιδιά να προσεγγίσουν την έναρξη του σχολείου με θετικό τρόπο. Έρευνες 
έδειξαν ότι όταν τα παιδιά αποχωρίζονται εύκολα τους γονείς τους, συμμετέχουν πρό-
θυμα στις περισσότερες σχολικές δραστηριότητες και επιθυμούν την ενασχόληση με 
τα βιβλία, μεταβαίνουν πιο εύκολα στο δημοτικό σχολείο (Dockett & Perry, 2004), 
απόψεις που συμμερίζονται και οι εκπαιδευτικοί του δείγματος.  

Κλειδί στη διαμόρφωση θετικών στάσεων από τους μαθητές αποτελούν οι εκπαιδευτι-
κοί, που τους βοηθούν να ενταχθούν εύκολα στο δημοτικό σχολείο ενισχύοντας την 
αυτοπεποίθηση και το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Η συνέχεια με προηγούμενες εκ-
παιδευτικές πορείες, η ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες, η ενίσχυση των σχέσεων με τους 
συνομηλίκους ή τους εκπαιδευτικούς και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών 
και εκπαιδευτικών, οδηγούν σε ευεργετικά αποτελέσματα. Δημιουργούν στους μαθη-
τές ένα αίσθημα ασφάλειας ώστε να διαχειρίζονται πιο εποικοδομητικά τις κοινωνικές 
και ακαδημαϊκές καταστάσεις που βιώνουν στο νέο σχολικό περιβάλλον (Hughes, 
Cavell & Willson, 2001).  

Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική ένδειξη για 
την επιτυχή ή μη μετάβαση στο δημοτικό σχολείο το γεγονός ότι τα παιδιά βαριούνται 
στο σπίτι ή στο νηπιαγωγείο. Αυτό πιθανά εξηγείται από το ότι οι ίδιοι μπορούν να 
διεγείρουν το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για το σχολείο και κατά συνέπεια να 
εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβασή τους, πλησιάζοντάς τα συναισθηματικά και υλο-
ποιώντας ενδιαφέρουσες δράσεις.  

Συμπερασματικά, για να επιτευχθεί η προσαρμογή των παιδιών στο νέο διαφορετικό 
σχολικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας να ενισχύσουμε τις θετικές τους στάσεις 
προς το σχολείο και τη μάθηση. Οι μαθητές που βιώνουν την επιτυχία πρόωρα στο 
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δημοτικό σχολείο, συνεχίζουν να επιτυγχάνουν στις κοινωνικές, συμπεριφορικές και 
ακαδημαϊκές τους ικανότητες και στα μετέπειτα χρόνια της σχολικής τους ζωής (Niesel 
& Griebel, 2005. Margetts, 2002). 
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Περίληψη 

 Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των διαδικασιών που συντελούν στη 
διαμόρφωση της συγγραφικής ταυτότητας προπτυχιακών φοιτητών/τριών που εκπο-
νούν κείμενα – πτυχιακές εργασίες- σημαντικά στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού γραμμα-
τισμού. Αν και η ανάλυση ακαδημαϊκών κειμένων από περισσότερο και λιγότερο έ-
μπειρους συγγραφείς αποτελεί σημαντικό αντικείμενο διερεύνησης και σημαντικές το-
μές έχουν αναδυθεί στο πλαίσιο μελέτης των τρόπων πρόσβασης των νέων μελών στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα, οι περισσότερες έρευνες τείνουν να αναλύουν ψήγματα από 
μια σύνθετη, πολυεπίπεδη και μακροχρόνια διαδικασία. Μολονότι η έννοια της υπο-
βοηθούμενης μάθησης είναι βασική πλέον σε κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις του 
γραμματισμού και αξιοποιείται και στον χώρο του ακαδημαϊκού γραμματισμού, ελάχι-
στες είναι οι έρευνες που εστιάζουν σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.   

Λέξεις-Κλειδιά:  Ακαδημαϊκός Γραμματισμός, Ταυτότητα, Κειμενικές Στρατηγικές, 
Writing, Textual strategies, Identity 

Εισαγωγή 
Αναφορικά με τον σχολικό γραμματισμό στην παρούσα εργασία μάς ενδιαφέρει να 
σκιαγραφήσουμε τις κυρίαρχες πρακτικές για τον τρόπο και τις στρατηγικές με τις 
οποίες αντιμετωπίζονται στις σχολικές τάξεις οι δραστηριότητες γραφής και ανάγνω-
σης, αλλά και τις διαδικασίες που τα άτομα ακολουθούν για την κατανόηση, παρα-
γωγή και επεξεργασία κειμένων. Κατά κύριο λόγο,  θα δούμε τον σχολικό γραμματι-
σμό μέσα από την οπτική των κειμενικών ειδών. Μια σημαντική πρόταση για το είδος 
και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό πλαίσιο και συνδέονται με την 
παραγωγή και κατανόηση του γραπτού λόγου είναι αυτή που διατυπώθηκε από τη 
σχολή της Αυστραλίας, μιας ομάδας γλωσσολόγων και παιδαγωγών. Ο γραπτός λόγος 
προσδιορίζεται μέσα από διάφορα κειμενικά είδη. Υπάρχει σχέση μεταξύ της κατά-
κτησης των κειμενικών ειδών με τα κειμενικά είδη σε άλλα πλαίσια που χρησιμοποι-
ούνται σε διάφορα πεδία της  πανεπιστημιακής κοινότητας; Τι έχει μελετηθεί στο α-
καδημαϊκό πλαίσιο;  Η έρευνα στο ακαδημαϊκό πλαίσιο έχει εστιάσει κυρίως στον 
γραπτό λόγο, από τη δεκαετία του 70. Για να κατανοήσουμε την εξέλιξη της έρευνας 
στον χώρο αυτό, χρήσιμο είναι να γίνει μια διάκριση στη σχολή του ακαδημαϊκού 
γραπτού λόγου (academic writing) που κυριαρχεί στην αμερικανική βιβλιογραφία και 
την ευρωπαϊκή σχολή,   η οποία δίνει έμφαση στη μελέτη του ακαδημαϊκού γραμμα-
τισμού (academic literacy) ή των ακαδημαϊκών γραμματισμών (academic literacies).  
Οι δύο σχολές διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο αναλύουν την παραγωγή 
κειμένων στο χώρο του πανεπιστημίου. Το κοινό στοιχείο που μοιράζονται συνίσταται 
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στο ότι μέσα από την ακαδημαϊκή γραφή και τις αντίστοιχες δραστηριότητες γραμμα-
τισμού επιδιώκουν να μεταβάλουν τις παγιωμένες αντιλήψεις των φοιτητών/τριών 
σχετικά με την παραγωγή λόγου σε διάφορα πανεπιστημιακά πεδία και σχολές.  Μια 
σημαντική πρώτη προσπάθεια περιγραφής των απαιτήσεων που θέτει στην παραγωγή 
γραπτού λόγου με τη μορφή συγκεκριμένων κειμενικών ειδών εισάγεται από την Προ-
σέγγιση Αγγλικά για Ειδικούς σκοπούς ESP (English for Specific Purposes). Με βα-
σικό εκπρόσωπο τον Swales  η έμφαση δίνεται στη μελέτη της μακροδομής και των 
συστατικών της στοιχείων.  Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα ερευνητικά άρθρα και 
την ανάδειξή τους ως προτύπων για τη διδασκαλία της ακαδημαϊκής γραφής. Κεντρι-
κής σημασίας είναι το μοντέλο ανάλυσης που προτείνει ο Swales  – γνωστό ως μο-
ντέλο CARS -  που αναλύεται παρακάτω. Η βασική δομή που εντοπίστηκε είναι η 
Εισαγωγή, η Μεθοδολογία, τα Αποτελέσματα και η Συζήτηση. Το εν λόγω μοντέλο, 
τροποποιημένο και επαυξημένο, αξιοποιήθηκε για διδακτικούς σκοπούς, για τη διδα-
σκαλία των συμβάσεων της ακαδημαϊκής γραφής σε ερευνητές που επεδίωκαν να δη-
μοσιεύσουν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Dudley–Evans, 2000). Υιοθετήθηκε 
στην ανάλυση των περιλήψεων άρθρων (abstracts) (Salager–Mayer, 1990), του κεφα-
λαίου της Μεθοδολογίας (Wood, 1989), του τμήματος των Συμπερασμάτων (Brett, 
1994) αλλά και ολόκληρων διατριβών (Hopkins and Dudley–Evans, 1988). Πέρα από 
την έρευνα σε δομικά σχήματα, σημαντικά είναι και τα δεδομένα σε στοιχεία μικρο-
δομής. Μια σημαντική θεωρία που συνοψίζει τα διάσπαρτα στοιχεία για τη στάση του 
συγγραφέα και τον τρόπο δήλωσής της μπορεί να εντοπιστεί στη Θεωρία της Αποτί-
μησης (appraisal theory). Η Θεωρία αυτή διατυπώθηκε από τον κλάδο της συστημικής 
λειτουργικής γλωσσολογίας που κυριαρχεί στο αυστραλιανό πλαίσιο και επικεντρώ-
νεται στους δείκτες αξιολόγησης σε ένα κείμενο (Μartin, 1997; Martin and White, 
2005).   

Αν και το έργο του Swales είναι κομβικό,   σταδιακά έγινε κατανοητό ότι δεν επαρκεί 
η διδασκαλία κάποιων στατικών συμβάσεων και ότι τα ακαδημαϊκά κείμενα- όπως και 
τα σχολικά- πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φορείς νοήματος. Για το λόγο αυτό, υπο-
στηρίζεται ότι η μετάβαση από την «προβληματική» ακαδημαϊκή γραφή των «μειονε-
κτούντων» φοιτητών/τριών δεν μπορεί να γίνει μέσα από τη διδασκαλία μιας σειράς 
στατικών συμβάσεων ή γλωσσικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, η ποικιλία των τρόπων 
δόμησης των διαφόρων ακαδημαϊκών κειμενικών ειδών κατέδειξε ότι το ακαδημαϊκό 
πεδίο δεν είναι ομοιογενές αλλά διαφορετικοί κλάδοι αξιοποιούν διαφορετικές νόρμες 
και πρακτικές, οι οποίες και θα έπρεπε να αναδειχτούν στις λεπτομέρειές τους προκει-
μένου να διευκολυνθεί η επιτυχής πρόσβαση των νέων μελών στην εκάστοτε ακαδη-
μαϊκή κοινότητα. Η νέα οπτική που διαμορφώνεται – κυρίως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο- 
υποστηρίζει ότι τα άτομα μέσα από τα κείμενά τους αναδεικνύουν και προβάλλουν 
συγκεκριμένες ταυτότητες. Πώς ορίζεται όμως ο όρος ΄ταυτότητα’;  Πώς έχει αξιοποι-
ηθεί στο πεδίο του ακαδημαϊκού γραμματισμού; Κομβικής σημασίας για το θέμα της 
ταυτότητας είναι η πρόταση της Ivanič (1998). Σύμφωνα με την ίδια, η ταυτότητα έ-
γκειται στα χαρακτηριστικά του ατόμου που μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη της κοι-
νωνίας ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της ένταξης σε μια συγκε-
κριμένη κοινότητα. Ουσιαστικά η συγγραφική ταυτότητα δομείται πάνω σε μια 
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ενσυνείδητη προσπάθεια του ατόμου να παρουσιάσει τις αξίες του, τις προθέσεις του, 
ακόμη και τις επιθυμίες του. Πιο συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί από την Ivanič 
(1998) ότι υπάρχουν 3 πλευρές της συγγραφικής ταυτότητας μέσα από τις οποίες προ-
βάλλεται ένα διαφορετικό συγγραφικό «εγώ»: η  αυτοβιογραφική (autobiographical 
self), η κειμενική (discoursal self), η συγγραφική (authorial self or self as author).  Μια 
σημαντική έρευνα για τον τρόπο διαμόρφωσης ταυτοτήτων στον ακαδημαϊκό χώρο και 
μάλιστα μέσα από την παραγωγή κειμένων είναι αυτή του Prior (2001), ο οποίος διε-
ρευνά μια σειρά πλαισίων και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. 
Τι εννοούμε όμως με τον όρο ‘πλαίσιο’; Με ποιον τρόπο έχει προσδιοριστεί το πλαίσιο 
στον χώρο του ακαδημαϊκού γραμματισμού;  Δύο διαφορετικές σχολές μπορούν να ε-
ντοπιστούν. Μπορούμε να διακρίνουμε έρευνες που διερευνούν κάποια πλαίσια επι-
λεγμένα και αποσπώμενα από το συγκείμενο τους ή/και από τις επιπτώσεις τους στην 
κατάκτηση γνώσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλες έρευνες- στο χώρο της 
κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης- που διερευνούν τη συνομιλία των διαφόρων 
πλαισίων για τη διαμόρφωση της τελικής εργασίας και των ποικίλων αναπλαισιώσεων 
τις οποίες αυτή υφίσταται μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η όλη αυτή διαδικασία αξιολο-
γείται ως μια κοινωνικοπολιτισμική διαδικασία εισαγωγής σε μια νέα κοινότητα και 
οικειοποίησης ταυτοτήτων της κοινότητας αυτής.  

Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία υιοθετεί τη συνήθη πρακτική ερευνών που ενδιαφέρονται για τη 
μελέτη του τρόπου κοινωνικοποίησης των φοιτητών/τριών στην ακαδημαϊκή κουλ-
τούρα, που είναι οι μελέτες περιπτώσεων. Στο πλαίσιο της επιστημονικής αυτής παρά-
δοσης, οι ερευνητές/τριες συνήθως παρακολουθούν και διερευνούν σε βάθος συγκε-
κριμένα υποκείμενα, καθώς αυτά εμπλέκονται σε ποικίλες δραστηριότητες του σχετι-
κού πεδίου. Υιοθετώντας τη λογική αυτή, η παρούσα έρευνα εστιάζει σε έξι φοιτήτριες 
(με δύο από αυτές να συνεργάζονται),  που είχαν ως κοινό σημείο το ότι εκπονούν την 
πτυχιακή τους εργασία με την ίδια επιβλέπουσα, και επιχειρεί να καταγράψει τα βή-
ματα της πορείας που ακολούθησαν προς ένα νέο για αυτές και απαιτητικό κειμενικό 
είδος στο ακαδημαϊκό πεδίο.  

Το υλικό της έρευνας αποτελείται από: 1. Τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητριών από 
την αρχή της συγγραφής τους μέχρι την παράδοσή τους στην επιβλέπουσα, με τα αρ-
χικά, τελικά κείμενα και τα κείμενα που δημιουργήθηκαν στα ενδιάμεσα στάδια.  Αν 
και οι πτυχιακές εργασίες διαφοροποιούνταν ως προς το αντικείμενό τους, όλες εστία-
ζαν σε ζητήματα σύνδεσης θεωρίας και πράξης. 2. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που α-
ντάλλαξαν οι φοιτήτριες με την επιβλέπουσα. Σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης των πτυ-
χιακών υπήρχε συνεχής ηλεκτρονική επικοινωνία με την επιβλέπουσα, προκειμένου να 
υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους. Όλα αυτά τα μηνύματα των φοιτητριών, αλλά 
και οι απαντήσεις της επιβλέπουσας, αποτέλεσαν σημαντικό ερευνητικό εργαλείο στην 
παρούσα μελέτη. 3. Τα ερωτηματολόγια στα οποία απάντησαν οι φοιτήτριες και τις 
συνεντεύξεις που τους πήρε η ερευνήτρια. 4. Συνέντευξη διάρκειας μισής ώρας με την 
επιβλέπουσα. Πριν από τις αναλύσεις των πτυχιακών, έγινε μια συζήτηση ανάμεσα 
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στην επιβλέπουσα και την ερευνήτρια, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήσιμα στοι-
χεία για τον τρόπο με τον οποίο η επιβλέπουσα αξιολόγησε τις  διάφορες πτυχές των 
κειμένων των φοιτητριών, τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε τις επιλογές των φοιτη-
τριών και τις δυσκολίες που οι φοιτήτριες αντιμετώπισαν καθόλη τη διαδικασία διεξα-
γωγής και συγγραφής της έρευνάς τους.  

Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς διερεύνηση είναι τα παρακάτω: 1. Με ποιον τρόπο 
μπορούν να περιγραφούν και να ερμηνευθούν τα κείμενα των πτυχιακών εργασιών των 
φοιτητριών; 2. Ποιες είναι οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν από την επιβλέπουσα- 
το έμπειρο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας- για την υποβοήθηση των φοιτητριών 
στην κατάκτηση ενός σημαντικού για την ακαδημαϊκή τους πορεία κειμενικού είδους, 
της πτυχιακής εργασίας; 

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα της έρευνας ακολουθήθηκαν συγκεκριμέ-
νοι τρόποι ανάλυσης του υλικού που συμπεριλαμβάνουν: την ανάλυση των πτυχιακών 
εργασιών ως κειμένων, την ανάλυση των συνεντεύξεων, την ανάλυση της συζήτησης 
της ερευνήτριας με την επιβλέπουσα, την ανάλυση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
με φοιτήτριες και τέλος την σύνδεση όλων των επιπέδων ανάλυσης. 

Ανάλυση 

Τα δεδομένα δεν μελετώνται ξεχωριστά το ένα από το άλλο αλλά ως προς την αλληλε-
πίδραση τους. Αξιοποιώντας τις θέσεις της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης για την 
κατάκτηση του γραμματισμού, η διαμόρφωση των πτυχιακών εργασιών, θεωρείται ότι 
γίνεται μέσα από ποικίλα αλληλοπροσδιοριζόμενα και αλληλοτροφοδοτούμενα πλαί-
σια. Για να αποδώσουμε τα πλαίσια αυτά, τις προφορικές αλληλεπιδράσεις-συναντή-
σεις που είχαν οικοδομήσει οι φοιτήτριες με την επιβλέπουσα πριν την παράδοση του 
τελικού κειμένου της πτυχιακής τους, αλλά και τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλ-
λασσαν μαζί της, χρησιμοποιούμε την έννοια του «κειμενικού δικτύου». Η μονάδα 
αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ποικίλων διεπιδράσεων 
και κειμένων. Η αρχή του δικτύου εκκινεί με τον εντοπισμό των  προϋπαρχουσών κει-
μενικών γνώσεων των φοιτητριών. Μέσα από την καταγραφή των εργασιών που είχαν 
εκπονήσει σε προηγούμενα έτη και του είδους τους, στόχος μας ήταν να καταγράψουμε 
τι είδους γνώση κατέχουν οι ομάδες των φοιτητριών για το συγκεκριμένο κειμενικό 
είδος- της επιστημονικής εργασίας. Η σύγκριση των κειμένων των φοιτητριών- αρχι-
κών, προσχεδίων και τελικών, γίνεται για να καταγραφούν οι στρατηγικές που οι φοι-
τήτριες υιοθέτησαν. Το υλικό παραδόθηκε από τις φοιτήτριες σε τρεις διαφορετικές 
περιόδους, τον Σεπτέμβριο, τον Δεκέμβριο και στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Προ-
κειμένου να μελετήσουμε το θέμα αυτό, αναλύθηκαν τα διάφορα δομικά  στοιχεία της 
εργασίας, το Θεωρητικό Πλαίσιο, η Ανάλυση του Υλικού, και τα Συμπεράσματα. Η 
δημιουργία του κεφαλαίου του Θεωρητικού Πλαισίου αντιμετωπίζεται ως αναδυόμενη 
διαδικασία από τις σχετικές σκαλωσιές, το σχεδιάγραμμα δηλαδή κλάδων και ιστορι-
κής εξέλιξης του γλωσσολογικού προβληματισμού και την εκτενή βιβλιογραφία – που 
πρόσφερε η επιβλέπουσα. Αρχικά έγινε προσπάθεια περιγραφής του κειμένου του 
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Θεωρητικού Πλαισίου μέσα από την αξιοποίηση των όρων των ‘κινήσεων’ και ‘βημά-
των’ του Swales. Μας  ενδιέφερε να δούμε με ποιον τρόπο οι φοιτήτριες αξιοποιούν το 
υλικό της σκαλωσιάς και αν το κείμενό τους εμπεριέχει στοιχεία από την πρώτη κίνηση 
που ο Swales προτείνει ή από κάποιο από τα βήματα που τη συγκροτούν. Μια και οι 
κατηγορίες αυτές δεν ανέκυψαν με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνται σε ένα επι-
στημονικό άρθρο, και το Θεωρητικό Πλαίσιο εμπεριείχε  μια παρουσίαση της χρονικής 
εξέλιξης των διαφόρων κλάδων της Γλωσσολογίας, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης, 
ένας άλλος τρόπος περιγραφής των κειμένων αναδείχτηκε πιο πρόσφορος: να περιγρα-
φεί το πώς χτίζεται η ακολουθία αυτή. Για τον λόγο αυτό αξιοποιήθηκε το σχήμα που 
η Συστηματική Λειτουργική Γλωσσολογία εισηγείται και ειδικότερα η διάκριση σε υ-
περ-θέματα και μακρο-θέματα.  Σύμφωνα με τη ΣΛΓ το ‘μακρο-θέμα’ είναι μια πρό-
ταση ή συνδυασμός προτάσεων που προβλέπουν ένα ή περισσότερα υπερ-θέματα, ενώ 
το υπερ-θέμα είναι μια πρόταση ή συνδυασμός προτάσεων που προβλέπει ένα μοτίβο 
από θέματα πρότασης, τα οποία συνιστούν μια μέθοδο ανάπτυξης στο κείμενο. Στην 
εξέλιξή τους τα υπερ-θέματα χωρίζονται σε μικρότερα υπο-θέματα και αυτά σε μικρο-
θέματα. 

Στη συνέχεια, έγιναν αρχικά αναλύσεις που αφορούσαν στα λεξικογραμματικά στοι-
χεία που συσχετίζονται με τη δήλωση της στάσης των φοιτητριών απέναντι στις πρα-
κτικές που παρουσίαζαν. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω του εντοπισμού γλωσσικών ενδει-
κτών- αύξησης ή μείωσης της δύναμης των δηλώσεων των εκφωνημάτων, τα λεγόμενα 
hedges και boosters.  

Επιπλέον, εντοπίστηκαν οι ενδείκτες αξιολόγησης (attitude markers). Οι ενδείκτες αυ-
τοί δείχνουν τη συναισθηματική στάση του συγγραφέα σε σχέση μία θέση. Ο συγγρα-
φέας δείχνει θετική ή αρνητική στάση απέναντι σε μια πληροφορία που μεταφέρει. 

Ένα ακόμη στοιχείο της ανάλυσής μας ήταν ο εντοπισμός και η χρήση ‘γλωσσικών 
κωδίκων’ (code glosses). Οι γλωσσικοί αυτοί κώδικες (code glosses) αποτελούν ενδεί-
ξεις της συνεργασίας, του διαλόγου συγγραφέα - αποδέκτη σε επιστημονικά κείμενα, 
καθώς φανερώνουν τρόπους με τους οποίους οι ερευνητές προσπαθούν να επεκτείνουν, 
να αναπτύξουν τη σκέψη τους, να κάνουν πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της 
δήλωσής τους ή να την απλοποιήσουν μέσω παραδειγμάτων. Μελετήθηκε επίσης η 
χρήση α΄ προσώπου. Οι πολλαπλές χρήσεις του α΄ προσώπου που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν στην ακαδημαϊκή γραφή αναγνωρίστηκαν από διάφορους ερευνητές.  

Για να εκμαιευτούν πληροφορίες για τη συγγραφική διαδικασία που οι φοιτήτριες ακο-
λούθησαν επιλέχτηκε ως ερευνητικό εργαλείο η ημιδομημένη συνέντευξη. Επίσης, στο 
τελικό στάδιο των αναλύσεων θεωρήσαμε σημαντικό να εντοπιστούν στις πτυχιακές 
των φοιτητριών στοιχεία του τρόπου διαλόγου τους με  τις βιβλιογραφικές πηγές. Συ-
γκεκριμένα, παρατηρήθηκαν τέσσερις κατηγορίες παράθεσης, οι οποίες εμφανίζουν 
βαθμιαία προσέγγιση σε μια περισσότερο κριτική στάση. Οι κατηγορίες που χρησιμο-
ποιήθηκαν είναι οι εξής:(α) Αυτούσια παράθεση: απουσία κριτικής αντιμετώπισης της 
βιβλιογραφίας.(β) Δημιουργική παράθεση: μερική κριτική αντιμετώπιση της 
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βιβλιογραφίας. (γ) Συρραφή αποσπασμάτων: μετάβαση στην κριτική διαχείριση της 
βιβλιογραφίας. (δ) Δημιουργική συρραφή αποσπασμάτων: κάποιος βαθμός κριτικής 
διαχείρισης της βιβλιογραφίας. Τέλος, η ανάλυση της συζήτησης με την επιβλέπουσα 
και τα σχόλιά της για τις φοιτήτριες εκλήφθησαν ως ενδείκτες των ποικίλων ταυτοτή-
των των φοιτητριών. 

Αποτελέσματα 

Οι στρατηγικές αλληλεπίδρασης που οι ενήλικες χρησιμοποιούν για την επίτευξη της 
κατανόησης της κοινωνικοπολιτισμικής γνώσης από παιδιά και οδηγούν στη γνωστική 
κατάκτηση έχουν μελετηθεί μέσα από την έννοια της «σκαλωσιάς».   

Προσαρμόζοντας την ανάλυση στα δικά μας δεδομένα, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε 
τι είδους σκαλωσιές έχτιζε η επιβλέπουσα μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που 
απέστελλε σε διάφορα στάδια της πορείας συγγραφής των εργασιών από τις φοιτήτριες. 
Χρησιμοποιήθηκε η έννοια του ‘θεματικού πεδίου’ για τις συνεισφορές της επιβλέπου-
σας που αφορούν σε ένα θέμα και υποπεδία διακρίθηκαν για τυχόν  επιμέρους διαστά-
σεις του κάθε θεματικού πεδίου. Προσπαθήσαμε, επίσης, να δούμε αν οι σκαλωσιές 
που δομήθηκαν για τις φοιτήτριες έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους, ώστε να εντοπι-
στούν ποια σημεία της πτυχιακής τόνιζε η επιβλέπουσα για αλλαγές.  Από τις αναλύσεις 
που έγιναν, παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν κατηγορίες φοιτητριών, οι οποίες διαμορφώ-
θηκαν με βάση τη διαδικασία προσέγγισης που ακολουθούσαν. Ουσιαστικά, δηλαδή, 
είναι η διαδικασία προσέγγισης της συγγραφής διαφορετική. Κάποιες φοιτήτριες είχαν 
εκπαιδευτικές αναζητήσεις, είχαν το ερώτημα, την εργασία στο μυαλό τους ολιστικά. 
Όρισαν το θέμα από την εκπαιδευτική πλευρά και η επιβλέπουσα τούς έδωσε το γλωσ-
σολογικό κομμάτι, το οποίο ενέταξαν στο εκπαιδευτικό εμπλουτίζοντάς το και τα ενέ-
πλεξαν μεταξύ τους. Είχαν αυτή την οπτική της παιδαγωγικής, το μακρο-επίπεδο δη-
λαδή, που εμπλουτίστηκε με τη γλωσσολογική πλευρά από την επιβλέπουσα, η οποία 
τους έδινε έτσι τα εργαλεία για ανάλυση (μικρο-επίπεδο). Άρα, όταν μιλάμε για εκπαι-
δευτική ταυτότητα εννοούμε έναν Λόγο, μια οπτική για το σχολείο, η οποία προσφέρει 
το μακρο-επίπεδο θέασης του σχολείου και του ρόλου του εκπαιδευτικού θεσμού. 
Μέσα σε αυτό το μακρο-επίπεδο, η επιβλέπουσα έδωσε τα εργαλεία (μικρο-επίπεδο), 
για να συγγράψουν την εργασία. Έτσι, η οπτική μέσω των εργαλείων έγινε πιο συγκε-
κριμένη. Μια φοιτήτρια δεν είχε μακρο-στόχο, δεν είχε οπτική για το σχολείο και απλά 
πρόσθετε προτάσεις (παράθεση βημάτων). Κάποια άλλη, που είχε αναπτυγμένη γλωσ-
σολογική ταυτότητα, είχε υπονοούμενη εκπαιδευτική ταυτότητα, καθώς φάνηκε ότι ή-
θελε να είναι το μάθημά της προοδευτικό. 

Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Αξιολογικού και μη αξιολογικού λόγου παρα-
τηρούμε μία σαφή ένδειξη προς μια πιο επιστημονική προσέγγιση των φοιτητών προς 
το θέμα σε αντιστοιχία χρήσης αξιολογικών και μη αξιολογικών προτάσεων.  

Από τη διερεύνηση των ποσοστών παράθεσης και δημιουργικής παράθεσης, συρραφής 
και δημιουργικής συρραφής αντίστοιχα που διενεργήθηκε στο σύνολο πέντε 
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Θεωρητικών Πλαισίων από τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητριών καθίσταται σαφές 
πως οι φοιτήτριες μελετούν και στηρίζονται σε ικανοποιητική βιβλιογραφία, ελληνό-
γλωσση και ξένη. Η αυτούσια παράθεση ως μέθοδος ενίσχυσης των ισχυρισμών και 
εμπλουτισμού της επιχειρηματολογίας συνιστά ουσιαστική βασική μέθοδο από την ο-
ποία όμως αποδεσμεύονται σταδιακά και προχωρούν σε πιο ανεξάρτητη και δημιουρ-
γική αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού.  Σε δεύτερο επίπεδο παρατηρείται μικρό πο-
σοστό δημιουργικής συρραφής, σε σχέση με το ποσοστό της δημιουργικής παράθεσης, 
και ελάχιστες περιπτώσεις απλής συρραφής.   Εντοπίστηκε και η χρήση ρηματικών 
δεικτών που κατευθύνουν στην άποψη του συγγραφέα και χρησιμοποιούνται αντί της 
άμεσης αυτούσιας παράθεσης.  Η συμπαράθεση με την αυτούσια παραπομπή στο κεί-
μενο από όπου αντλούν συγκροτεί ένα σύνολο που φανερώνει βήματα προς μια πιο 
‘κριτική στάση’ και αντιμετώπιση. Υπό αυτό το πρίσμα η παράθεση αξιολογείται ως 
δημιουργική και γόνιμη διάδραση με το κείμενο καθώς ανοίγεται ένα κανάλι επικοινω-
νίας και εγκαθίσταται η βάση για το διάλογο με την επιστημονική κοινότητα.   

Συζήτηση 

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να αναλύσει τρόπους οικειοποίησης εκ μέρους Ελλή-
νων προπτυχιακών φοιτητών πτυχών του ακαδημαϊκού γραμματισμού, εστιάζοντας σε 
ένα κομβικό για την πανεπιστημιακή ζωή κειμενικό είδος, την πτυχιακή εργασία. Αν 
και ποικίλες οπτικές έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία, αυτές είναι κυρίως   γλωσσο-
λογικά προσανατολισμένες. Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να δείξει ότι η κατανόηση 
της συγγραφικής πορείας και του κειμένου που τελικά παρέδωσαν οι φοιτήτριες δεν 
μπορεί να μελετηθεί ως μια καθαρά γλωσσολογική διαδικασία, αλλά ως βαθύτατα ιδε-
ολογική που συνδέεται στενά με τις ποικίλες ταυτότητες που οι φοιτήτριες είχαν δια-
μορφώσει πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Το θέμα της διαμόρ-
φωσης της συγγραφικής ταυτότητας συνιστά πολυεπίπεδη διαδικασία που προϋποθέτει 
αξιοποίηση πρακτικών αποδόμησης στρατηγικών που αποκτούνται κυρίως στο πεδίο 
του σχολικού γραμματισμού. Η εργασία ακολούθησε την κοινωνικοπολιτισμική παρά-
δοση, την ευρωπαϊκή οπτική που βλέπει το ακαδημαϊκό πλαίσιο μέσα από την έννοια 
των γραμματισμών. Ο γραπτός λόγος διερευνάται στο πλαίσιο αυτό ως πλαισιωμέ-
νος λόγος και η εστίαση στρέφεται στα είδη των πλαισίων που άσκησαν επίδραση στη 
συγγραφή των πτυχιακών εργασιών από τους/τις  φοιτητές/τριες. Η βασική θέση της 
έρευνας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Οι ταυτότητες των φοιτητριών επηρέασαν  α-
ποφασιστικά τη συγγραφή της εργασίας,  αλλά και το τι σκαλωσιές έχτιζε η επιβλέ-
πουσα και τον τρόπο που οι φοιτήτριες αξιοποιούσαν τις σκαλωσιές αυτές.  
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Τρόπος αντιμετώπισης επίλυσης συγκρούσεων εκπαιδευτικών - γονέων - διαμε-
σολάβηση. Μελέτη περίπτωσης στα σχολεία Κοζάνης  

Χαρισοπούλου Μαρίνα  
Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιιο Δυτ. Μακεδονίας, charimarina@yahoo.gr 

Περίληψη 

Προτείνεται η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων 
μεταξύ γονέων – εκπαιδευτικών. Η ηθική αξία που έχει η ειρηνική αυτή διαδικασία 
είναι σημαντική, διότι στόχος της διαμεσολάβησης είναι η μη διόγκωση του προβλή-
ματος και η μετατροπή της σύγκρουσης σε συνεργασία. Στόχος της παρούσας εργασίας 
είναι να μελετήσει τις διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με τους γονείς και τις μεθόδους διαχείρισης των συγκρούσεων. Επίσης 
μελετά τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στο σχολικό κλίμα και ποιες είναι οι απαιτού-
μενες δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι  διευθυντές των σχολικών μονάδων για την 
επίλυση τους. Η έρευνα διεξήχθη στα δημοτικά σχολεία της Κοζάνης. 

Λέξεις-Κλειδιά: διαμεσολάβηση, συγκρούσεις, επικοινωνία, δεξιότητες διευθυντών 

Εισαγωγή 

Η αυξανόμενη δυσκολία για την απονομή της δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο οδή-
γησε τους κύκλους της νομικής να αναζητήσουν μεθόδους που είναι συμβατικές για 
την επίλυση των διαφορών. Οι μέθοδοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως εναλλακτικοί τρόποι 
επίλυσης των διαφορών (Altarnative Dispute Resolution). Επίσης, η απονομή δικαιο-
σύνης στις μέρες μας παρουσιάζει δυσλειτουργίες όχι μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο, 
αλλά και σε ευρωπαϊκό (Χαμηλοθώρης, 2000). Η μακρά διάρκεια μίας δίκης αποδει-
κνύει την υπερφόρτωση των δικαστηρίων, καθώς και  οι συνεχόμενες αναβολές των 
υποθέσεων σε μεταγενέστερη δίκη. Η λύση της «εναλλακτικής δικαιοσύνης» ήταν το 
ζητούμενο προκειμένου το δικαστικό σύστημα να αποφορτιστεί. Έτσι, στις 22 Οκτω-
βρίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τίτλο: «Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις». Παρόλο που στην Ευρώπη ο θεσμός λειτουργεί εδώ και χρόνια στην ελ-
ληνική έννομη τάξη εισήχθη ως προαιρετικός θεσμός επίλυσης αστικών και εμπορικών 
διαφορών με την ψήφιση του νόμου 3898/2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16-12-2010). Ακολού-
θησαν μία σειρά υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες ρύθμισαν ειδικότερα θέματα λει-
τουργίας του θεσμού. Στις 2 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε ο νέος Ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α.- 
190/30-11-2019 με τίτλο: Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις- Περαι-
τέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 
και άλλες διατάξεις. Τα κρίσιμα άρθρα του νέου νόμου είναι τα άρθρα 6 και 7, που 
αναφέρονται στην υποχρεωτική Διαμεσολάβηση. Στο άρθρο 6 αναλύει ο νόμος συγκε-
κριμένες αστικές και εμπορικές διαφορές που υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική 
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συνεδρία της Διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικει-
μένου της μεταξύ τους διαφοράς. Το άρθρο 7 αναφέρει την υποχρεωτική διαδικασία 
αρχικής συνεδρίας της Διαμεσολάβησης και την αμοιβή του νομικού παραστάτη.  Σί-
γουρα για τους πολίτες αυτής της χώρας ο θεσμός αυτός είναι κάτι καινούριο, ακόμη 
και στην ελληνική έννομη τάξη είναι κάτι το διαφορετικό και τόσο οι πολίτες όσο και 
ο νομικός χώρος βρίσκεται σε μία διαδικασία αποδοχής. Όμως δεν πρέπει να φοβόμα-
στε, αντιθέτως να εμπιστευτούμε το θεσμό και τους διαμεσολαβητές ως άτομα που θα 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τρόπο επαγγελματικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή.   

Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε την έννοια της μεσολάβησης/διαμεσολάβησης και τη 
διαφορά της από τους υπόλοιπους θεσμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ειδικά με 
τη νέα νομοθέτηση της. Θεωρείται από τις κυριότερες μορφές εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών όπως της διαπραγμάτευσης, της διαιτησίας, του συντονισμού και άλλα  
(Τριαντάρη, 2018). Ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται σε μία εκούσια βάση των συνομι-
λητών που με την βοήθεια ενός τρίτου προσώπου προσπαθούν να υπερβούν το αδιέ-
ξοδο που αντιμετωπίζουν και να κάτσουν σε ένα τραπέζι να διαπραγματευτούν τις δια-
φορές τους. Ο διαμεσολαβητής, ο οποίος πρέπει πολλές φορές να επινοεί νέες μη δοκι-
μασμένες λύσεις, αν το επιτρέπει η φύση της διαφοράς, έχει ένα σημαντικό ρόλο προ-
κειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των αντικρουόμενων μερών.  Ο τρόπος ή 
αλλιώς η μέθοδος που θα επιλέξει δεν πρέπει να προωθεί τον εξαναγκασμό (My Way), 
αντιθέτως να στοχεύει τον συμβιβασμό δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές 
για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων. Η εξασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της Διαμεσολάβησης, από τη στιγμή που η αμοιβαία εμπιστοσύνη των μερών θεωρείται 
προϋπόθεση, είναι ο δρόμος για την επιτυχία της. Γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίζεται το 
απόρρητο των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται κατά τη διάρκειά της.  

Όπως σε κάθε οργανισμό ο χώρος εργασίας είναι ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου ανα-
πτύσσονται διαφωνίες, εντάσεις και συγκρούσεις, έτσι και ο χώρος των δημοτικών σχο-
λείων. Τον βασικό ρόλο στη διαχείριση αυτών των συγκρούσεων, είτε είναι μεταξύ 
συναδέλφων, είτε μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών τον έχει ο Διευθυντής της σχολι-
κής μονάδας. Με τη μέθοδο της επιβολής της εξουσίας, που είναι η πιο απλούστερη, 
λύνονται συνήθως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ο ηγέτης πρέπει να πάρει άμεσα 
αποφάσεις. Όμως για να εξασφαλίσει ο Διευθυντής ένα καλό κλίμα στο σχολείο, όπως 
ορίζει και ο νόμος Ν. 1566/1985, σε περιπτώσεις συγκρούσεων πρέπει να διαμεσολαβεί 
αποτελεσματικά και να βοηθάει στην επίλυση των διαφορών. Σύμφωνα με την ανά-
λυση των ευρημάτων της έρευνας των Μητσαρά & Ιορδανίδη,   το 73.91% τις συγκρού-
σεις στα δημοτικά σχολεία τις διαχειρίζεται ο Διευθυντής του σχολείου. Το αποτέλε-
σμα δεν μας εκπλήσσει, διότι σύμφωνα και με το νομικό πλαίσιο (Ν. 1566/85, άρθρο 
11) είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, τον συντονισμό της σχο-
λικής ζωής και το κυριότερο είναι αυτός που φρουρεί την τήρηση των νόμων, των ε-
γκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και δρομολογεί την εφαρμογή τους. Ο υπο-
διευθυντής του σχολείου τον αναπληρώνει και τον βοηθάει στο έργο του, όμως είναι 
πιο αποστασιοποιημένος σχετικά με τις περιπτώσεις επίλυσης συγκρούσεων. Ο σύλλο-
γος των διδασκόντων του σχολείου αποτελεί το συλλογικό όργανο για την καλύτερη 
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εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ω-
ρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. Επίσης,  φροντίζει για την προστασία και την 
υγεία των μαθητών και γενικότερα την οργάνωση της σχολικής ζωής. Οι εκπαιδευτικοί 
έρχονται πιο συχνά σε σύγκρουση με το «πλέγμα» του εκπαιδευτικού τους ρόλου (διευ-
θυντής, συνάδελφοι, γονείς, μαθητές) παρά να μεσολαβούν για να λύσουν οι ίδιοι ένα 
πρόβλημα σύγκρουσης στον επαγγελματικό τους χώρο, όπως προκύπτει και από την 
παρούσα έρευνα.  

Σκοπός επομένως της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχθεί η διαμεσολάβηση ως σύγ-
χρονη πρόταση στην εξομάλυνση επικοινωνιακών σχέσεων γονέων – εκπαιδευτικών 
στα δημοτικά σχολεία. 

Η κοινωνική σημασία της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης 

Ο άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει σε μια κοινωνία πρέπει να έρθει σε επικοινωνία 
με τους συνανθρώπους του. Έχει την ανάγκη της συνεργασίας μαζί τους. Είναι μία 
κατάσταση που συνδέει τους ανθρώπους. Για να υπάρξει μία επιτυχημένη συνεργασία 
απαιτείται επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Ένας κοινωνικός άνθρωπος γνωρίζει 
πως πρέπει να συνεργάζεται με τους άλλους για να πετύχει τους σκοπούς του, οι οποίοι 
είναι: επιβίωση,  σχολική επίδοση, άσκηση επαγγέλματος, κοινωνική καταξίωση κ.ά. 
Είναι αναγκαία για τη διαχείριση των ανθρώπινων σχέσεων και για την αποτελεσμα-
τική λήψη των αποφάσεων. Αποτελεί επίσης το μέσο με το οποίο μεταφέρονται οι πλη-
ροφορίες που χρειάζονται για την λήψη των αποφάσεων. Η επικοινωνία συγκροτεί μία 
θεμελιώδη βάση στη ζωή του ανθρώπου ακόμη κι αν δεν την αντιλαμβανόμαστε συ-
νειδητά.  

Σύμφωνα με τον Birdwhistell, επικοινωνία είναι η αποστολή και λήψη σκέψεων, δεδο-
μένων, πιστεύω, συμπεριφορών και συναισθημάτων – μέσω ενός ή περισσοτέρων μέ-
σων – που προκαλούν αντίδραση (Birdwhistell, 1970). 

O Μπουραντάς εξ άλλου θεωρεί την επικοινωνία ως μία διαδικασία, με την οποία ένας 
πομπός Α (άνθρωπος, ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα 
και ακόμη ενέργεια, σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος, ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω 
του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων, συναισθη-
μάτων, ενέργειας και σε τλική ανάλυση να επηρεάσει την κατάσταση του και τη συ-
μπεριφορά του (Μπουραντάς, 1992). 

Ηθική διαπαιδαγώγηση στην εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση έχει παίξει στην νέα αναπτυσσόμενη κοινωνία σημαντικό ρόλο. Είναι 
αυτή που διατηρεί τη σταθερότητα στην κοινωνία και κοινωνικοποιεί τον άνθρωπο. 
Ένας από τους ρόλους του εκπαιδευτικού που του έχει ανατεθεί στο πλαίσιο της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας είναι η ηθική εκπαίδευση των παιδιών. Η εκπλήρωση του ρόλου 
του εκπαιδευτικού ως εκπαιδευτή για την κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών, 
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προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για να έχουν 
τις γνώσεις όλων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν για τη βελτίωση της 
ηθικής ανάπτυξης των μαθητών του. 

Οι στρατηγικές διδασκαλίας για την αύξηση της ηθικής ανάπτυξης στηρίχτηκαν σε δύο 
θεωρητικά μοντέλα: α. της εσωτερίκευσης και του αυτοέλεγχου (φαινομενικά θεωρεί-
ται ότι οδηγεί στην ενάρετη συμπεριφορά). Σε αυτό το μοντέλο μεταξύ άλλων ανήκει 
και η θεωρία του Bandura για την κοινωνική μάθηση. Η πιο χαρακτηριστική τοποθέ-
τηση της θεωρίας του είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
μαθαίνεται μέσω της παρατήρησης των άλλων ανθρώπων ή έχοντας ως παράδειγμα 
τους άλλους και β. το «κατασκευαστικό» (constructive), το οποίο μιλάει για την ανά-
πτυξη των δομών του ηθικού διαλογισμού, οι οποίες κρύβονται κάτω από τις φαινομε-
νικές επιλογές δράσεις. Σύμφωνα επίσης με τους θεωρητικούς της δομικο- αναπτυξια-
κής προσέγγισης της ηθικής, βασικά στοιχεία για την ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου 
αποτελούν: α. η ανάπτυξη των γνωστικών δομών και β. η κοινωνική αλληλεπίδραση.
   

Στη σημερινή εποχή τίθεται το ερώτημα, πόση σημασία δίνει η πολιτική εξουσία στο 
θέμα της ηθικής αγωγής, ώστε να έχουμε θετικές κοινωνικές συμπεριφορές. Τον ρόλο 
του ηθικού διδάκτορα επικαλούνται να τον παίξουν οι εκπαιδευτικοί. Οι σπουδές τους 
όμως δεν έχουν αυτήν την κατάρτιση και συνεπώς οι εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν τον 
τομέα της ηθικής εκπαίδευσης.  

Επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα για την ηθική αγωγή στο χώρο του σχολείου είναι: πού 
και πότε μπορεί να πραγματοποιείται. Πολλοί υποστηρίζουν πως η ηθική δεν μαθαίνε-
ται αρκετά κατά διάρκεια φοίτησης και πως δεν αποτελεί κάτι που να την καλύπτει ένα 
μάθημα, αλλά χρειάζεται μία συνολική προσέγγιση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρα-
κτικό πλαίσιο. Επιπλέον υπάρχει και η άποψη πως η ανάπτυξη της ηθικής είναι αποτέ-
λεσμα των διαδικασιών της διδασκαλίας. 

Ηθική και κοινωνική αξία της διαμεσολάβησης 
μεταξύ εκπαιδευτικών – γονέων σήμερα 

Η επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων μέσω της διαμεσολάβησης μπορεί να βοηθή-
σει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και να οδηγήσει σε πιο 
υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των αντικρουόμενων μελών. Η κοινωνία χρειά-
ζεται μηχανισμούς και θεσμούς που να οδηγούν σε κοινωνική ηρεμία και σε μία κουλ-
τούρα πολιτισμένης επίλυσης των διαφορών. Το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί μία 
κουλτούρα ειρήνης και όχι «πολέμου» σε όλες τις εκφάνσεις του. Στη διαφωνία μεταξύ 
εκπαιδευτικών – γονέων η νίκη δεν είναι ο στόχος, διότι μία τέτοια στάση εξοβελίζει 
κάθε μορφή επικοινωνίας σε αυτήν την σχέση. Η αδελφοσύνη, η λογική, η συνείδηση 
και η αξιοπρέπεια αναδεικνύονται με τη διαμεσολάβηση, καθότι κινείται με τις αρχές 
της αμεροληψίας, της εχεμύθειας και της ενσυναίσθησης (Τριαντάρη, 2018). Χρησι-
μοποιεί αξιοπρεπείς τεχνικές για τα συμφέροντα των μερών και  σε περιόδους κρίσης 
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διατηρεί την ψυχραιμία των αντικρουόμενων μελών. Έτσι, η διαμεσολάβηση υποστη-
ρίζει ηθικά τους δοκιμαζόμενους εκπαιδευτικούς και γονείς και τους οδηγεί ως διαμορ-
φωτής της κοινωνικής ειρήνης σε μία ειρηνική λύση των διαφορών τους. Πρέπει να 
αναλογιστούμε πως σε μία εποχή που ο κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί, λόγω της οι-
κονομικής κρίσης, οι άνθρωποι έχουν χάσει την ευγένειά  και την ψυχραιμία τους και 
είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τις προκύπτουσες δυσκολίες με ψυχική ικανό-
τητα που θα επιφέρει την ηρεμία.  

Επίσης είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως ο εκούσιος χαρακτήρας της διαδικασίας 
της διαμεσολάβησης, ο οποίος αποτελείται από ορθολογικές ενέργειες, συμβάλει αναμ-
φισβήτητα στην κοινωνική ηθική και επιπλέον η όλη ποιότητα της διαδικασίας που 
χαρακτηρίζεται από σεβασμό προς τα διαφωνούντα μέλη, ευγένεια, ισότητα και ειλι-
κρίνεια. Τις αρχές αυτές οφείλουν οι διαμεσολαβητές να τις τηρούν και να απαιτούν να 
τις σεβαστούν και οι εμπλεκόμενοι. Μάλιστα αν κατά τη διαδικασία έστω μια από αυ-
τές καταστρατηγηθεί, τότε ο διαμεσολαβητής έχει το χρέος να διακόψει τη συνεδρία 
(Ιωαννίδου, 2019). 

Η διαμεσολάβηση ως σύγχρονη πρόταση στην εξομάλυνση 
επικοινωνιακών σχέσεων γονέων – εκπαιδευτικών 

Στην παρούσα έρευνα καταγράφτηκαν οι απόψεις τριάντα εκπαιδευτικών, μονίμων και 
αναπληρωτών, της Κοζάνης σχετικά με τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α. Διαπροσω-
πικές σχέσεις με τους γονείς β. Διαχείριση των συγκρούσεων γ.  Μέθοδοι των συ-
γκρούσεων δ. Επιπτώσεις των συγκρούσεων ε. Δεξιότητες για την επίλυση των συ-
γκρούσεων και στ. Κλίμα σχολείου  

Λίγα λόγια για τα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των ερωτηθέντων 

Το 36,7% των ερωτηθέντων είναι άνδρες και το 63,3% είναι γυναίκες. Είναι λοιπόν 
σαφές πως, όπως συμβαίνει γενικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες.  

Η πλειονότητα του δείγματος ηλικιακά κυμαίνεται από 31 έως 45 ετών και σχετικά με 
το επίπεδο σπουδών στην πλειοψηφία είναι κάτοχοι πτυχίου παιδαγωγικού τμήματος 
με ποσοστό 46,7 %, ενώ το 33,3 % είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού. Ένα 20% προέρχονται 
από παιδαγωγική ακαδημία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
που ερωτήθηκαν είναι μόνιμοι και το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ως συνολική προϋπη-
ρεσία από 16-20 χρόνια και υπηρετούν σε μεγάλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία αυτά 
είναι χρήσιμα, διότι δίνουν το προφίλ έμπειρων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση και 
στην έρευνα. Ακόμη η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν κατέχουν θέση στελέχους και 
λίγοι υπηρετούν στη θέση του Υποδιευθυντή. 

Η έρευνα 

Πριν προχωρήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει 
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έρευνες στην Ελλάδα που μελετούν το φαινόμενο των συγκρούσεων, φαινόμενο πολύ-
πλοκο σχετικά με τις αιτίες που προκαλούν τις συγκρούσεις. Η παρούσα εργασία διε-
ρευνά τη σύγχρονη πρόταση της διαμεσολαβητικής διαδικασίας ως εξομάλυνση των 
επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών στα σχολεία της Κοζάνης.  

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις εκπαιδευτικών – γονέων οι πε-
ρισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους 
γονείς. Η σχέση αυτή λειτουργεί όμως μόνο εντός ωραρίου λειτουργίας σχολείου. Ε-
λάχιστοι απάντησαν πως διατηρούν σχέση με τους γονείς και εκτός ωραρίου. Ωστόσο, 
πάνω από το μισό δείγμα των ερωτηθέντων δηλώνουν πως υπάρχουν εντάσεις στο σχο-
λείο τους. Οι εντάσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – γονέων δεν είναι αυτές που παρουσιά-
ζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα, αλλά μόνο το 13,3% του δείγματος, αντιθέτως το 30% 
απάντησαν ότι αυτές προκύπτουν μεταξύ μαθητών. Ελάχιστοι δήλωσαν εντάσεις με τη 
Διεύθυνση του σχολείου (10%).  

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που αφορά τη διαχείριση των συγκρούσεων στο σχο-
λείο στην ερώτηση «Ποια είναι η συχνότητα που παρατηρούνται οι συγκρούσεις στη 
σχολική μονάδα;» η επικρατέστερη απάντηση ήταν «μερικές φορές» με το 40%, ενώ 
μόνο ένα 16,7% απάντησε συχνά. Οι συγκρούσεις που γίνονται μεταξύ γονέων – δα-
σκάλων προκύπτουν κατά την ομολογία των περισσοτέρων σχετικά με τις διαφορετικές 
αντιλήψεις για την επίδοση του μαθητή και οι υπόλοιποι δήλωσαν από την επιθετική 
συμπεριφορά των μαθητών. Επιπλέον οι σχέσεις των γονέων – εκπαιδευτικών διατα-
ράσσονται από την κακή επικοινωνία και παρανόηση πληροφόρησης. Σχετικά με τους 
παράγοντες που δημιουργούν εντάσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών η επικρατέ-
στερη απάντηση με 56,7% είναι: η αμφισβήτηση ως προς το έργο που επιτελεί ο εκ-
παιδευτικός. Η απάντηση αυτή υποστηρίζεται και από άλλες έρευνες που διεξήχθησαν, 
όπως των Bryk & Schneider (2003) που θίγουν το θέμα εμπιστοσύνης ως προς στο έργο 
των εκπαιδευτικών και του σχολείου γενικότερα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγμα-
τος των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν, αν πιστεύουν πως η συχνή επικοινωνία με 
τους γονείς σε θέματα μαθησιακά και συμπεριφοράς θα βελτίωνε τις μεταξύ τους σχέ-
σεις, απάντησε από πάρα πολύ έως πολύ. 

Αναλύοντας το 3ο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις μεθόδους αντιμετώπισης των 
συγκρούσεων οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως η Διεύθυνση του σχολείου με την εμ-
φάνιση των πρώτων διαφορών διαχειρίζεται την κατάσταση των συγκρούσεων, με πο-
σοστό 63,3%, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιμετώπιση των 
συγκρούσεων είναι η συνεργασία και οι εναλλακτικοί τρόποι δράσης με ποσοστό 
83,3%. Η χρήση εξουσίας του Διευθυντή, όπως έχουμε επισημάνει στην εργασία, είναι 
μία μέθοδος που επιλέγεται μόνο σε ιδιαίτερες καταστάσεις. Στον ρόλο του διαμεσο-
λαβητή, για τη διαχείριση μιας σύγκρουσης, είναι ο Διευθυντής. Σε ποσοστό 76,7 % 
είναι ο ουδέτερος τρίτος που λύνει τις διαφορές και αναλαμβάνει τον ρόλο αυτό συχνά 
(23,3% των συγκρούσεων) και αρκετές φορές (50% των συγκρούσεων). Επίσης το 
63,3% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών πιστεύει πως στο πρόσωπο του Διευθυντή βλέ-
πουν το κατάλληλο άτομο ως διαμεσολαβητή των συγκρούσεων και μόνο το 36,7% 
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πιστεύει πως μπορεί να είναι ένας διαπιστευμένος εκπαιδευτικός στο ρόλο αυτό.  

Για τις επιπτώσεις των συγκρούσεων μελετά το 4ο ερευνητικό ερώτημα. Συγκεκριμένα 
ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί αν πιστεύουν στη θετική επιρροή των συγκρούσεων, ανα-
φορικά με την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Το 60% απαντά πως 
εξαρτάται από τις αιτίες των συγκρούσεων, ενώ το υπόλοιπο 40% μοιράζεται στους 
μισούς να απαντούν θετικά (20%) και στους άλλους μισούς να απαντούν αρνητικά 
(20%). Οι συγκρούσεις ως επί το πλείστον επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, διότι το 
30% αναζητά βέλτιστες λύσεις και το 23,3% αναφέρει πως συμβάλλουν στη δημιουρ-
γία συνοχής μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ένα 16,7% δηλώνει βελτίωση των διαπροσω-
πικών σχέσεων τους. Το 23,3% του δείγματος θεωρεί πως οι συγκρούσεις πολύ συχνά 
επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και πάνω από τους μισούς 
(56,7%) θεωρούν πως αυτό γίνεται μερικές φορές. Το αυξημένο στρες και η διαταραχή 
των διαπροσωπικών σχέσεων είναι οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων σε προ-
σωπικό επίπεδο των εκπαιδευτικών με κυρίαρχο ποσοστό (36,7%) να καταλαμβάνει η 
δήλωση πως οι συγκρούσεις μειώνουν τη παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των 
εκπαιδευτικών. Γενικά, οι συγκρούσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών έχουν ως 
κυρίαρχο αποτέλεσμα το αρνητικό κλίμα στο σχολείο και σχεδόν οι μισοί των ερωτη-
θέντων δηλώνουν άγχος ως απόρροια αυτής της κατάστασης.  

Σχετικά με τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχει κάποιος για να επιλύει συγκρούσεις 
(5ο ερώτημα) το επικρατέστερο πρόσωπο που κατέχει τις επικοινωνιακές δεξιότητες 
για να επιλύει τις συγκρούσεις είναι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας (76,7%). Στις 
επικοινωνιακές του δεξιότητες του Διευθυντή ως διαμεσολαβητής, οι εκπαιδευτικοί πι-
στεύουν, πως, η ενσυναίσθηση παίζει τον κυρίαρχο ρόλο (40%), ενώ ακολουθούν η 
ενεργητική ακρόαση (23,3%), ο σεβασμός (23,4%), και η κατανόηση (3,3%).  

Τέλος, αναφορικά με το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο (6ο ερώτημα), οι περισσότε-
ροι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν εμπιστοσύνη στον Διευθυντή τους και επικρατεί 
ανοιχτή επικοινωνία και ελεύθερη έκφραση στη σχολική μονάδα. Επίσης, το 96,7% 
δηλώνει πως η ύπαρξη του καλού κλίματος οφείλεται στον συνδυασμό δύο παραγό-
ντων: α. της ενεργής Διεύθυνσης και β. στη στάση των εκπαιδευτικών. 

Αντιλαμβανόμαστε πως οι συγκρούσεις αποτελούν ένα αναπόφευκτο και καθημερινό 
φαινόμενο της σχολικής ζωής. Το φαινόμενο των συγκρούσεων πρέπει λοιπόν να αντι-
μετωπίζεται με σοβαρότητα και με τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης. 

Ο Διευθυντής/ντρια – ηγέτης είναι στέλεχος της εκπαίδευσης και θεωρείται ως ένας 
από τους σπουδαιότερους φορείς θετικού κλίματος που θα οδηγήσει τη σχολική μονάδα 
στην αποτελεσματικότητα και στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων,  καθώς απο-
τελεί το κλειδί της επιτυχίας στην καλλιέργεια των ανθρωπίνων σχέσεων και στη δια-
τήρηση της συνοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών ως ομάδων συ-
νεργασίας, καθώς και των γονέων (Krug, 1992). Η τοποθέτηση αυτή του Krug ενισχύ-
εται και με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Επιπλέον συμπεραίνουμε πως οι 
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εκπαιδευτικοί βλέπουν τη διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των συ-
γκρούσεων τους με τους γονείς και ως διαμεσολαβητή θεωρούν επικρατέστερο τον 
Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας. Θεωρούν πως πρέπει να διακατέχεται από συ-
ναισθηματική νοημοσύνη. 

Ως διαμεσολαβητής μπορεί να συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση και να προσφέρει 
γόνιμες εισηγήσεις με θετικό αποτέλεσμα που θα οδηγήσει στην κατάληξη μιας συμ-
φωνίας. Βασικό στοιχείο πάντα να διασφαλίζονται τα κοινά συμφέροντα στο παρόν και 
στο μέλλον διατυπώνοντας οι ομάδες με τη βοήθεια του - ως διαμεσολαβητής-  ότι τους 
απασχολεί.   Επιπλέον η ικανότητα του να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και να 
αντιμετωπίζει δημιουργικά τις αντιξοότητες, καθώς και να δείχνει κατανόηση προς 
τους άλλους δηλαδή να διακατέχεται από συναισθηματική νοημοσύνη, ενεργητική α-
κρόαση, σεβασμό και κατανόηση. 

Συμπερασματικά, φαίνεται πως η εφαρμογή των αρχών της Επικοινωνίας, της Ρητορι-
κής και της Διαμεσολάβησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή των αρχών της Συμβου-
λευτικής μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, κατά τη διαδικασία της λήψη 
αποφάσεων στη σχολική μονάδα και ως επικοινωνιακό εργαλείο στη σχέση εκπαιδευ-
τικών - γονέων. Η παρούσα εργασία, στα πλαίσια αυτά, ερευνώντας και παρουσιάζο-
ντας τις επικοινωνιακές συμπεριφορές, δεξιότητες και στρατηγικές του Διευθυντή – 
Ηγέτη στης σχολικής μονάδας επιχειρεί να αναδείξει τη μεγάλη σημασία της Διαμεσο-
λάβησης ως επικοινωνιακό εργαλείο.  
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Περίληψη 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δε θα μπορούσε να διαχωριστεί από το ήθος και από 
την ηθική. Και αυτό, διότι εκπαιδευτικός και ήθος είναι άρρηκτα δεμένα: ο 
εκπαιδευτικός καλείται από την κοινωνία να εκπαιδεύει τους νέους διαπαιδαγωγώντας 
τους· κατά τη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης το παρεχόμενο προς τους μαθητές 
προϊόν, είναι η αγωγή που δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά τη συμπεριφορά του ατόμου 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο που το 
περιβάλλει. Πρόκειται δηλαδή για συμπεριφορά συμβατή προς αξίες κοινωνικές και, 
επομένως, ηθικές, κυρίαρχες στην κοινωνία στην οποία αναφερόμαστε κατά τη 
δεδομένη χρονική στιγμή. Επομένως ο εκπαιδευτικός εκ των πραγμάτων σχετίζεται με 
το ήθος και την ηθική, καθώς έργο του είναι να καθιστά τους μαθητές του φορείς 
«ήθους». 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικός, κοινωνία, ηθική, επάγγελμα, ήθος. 

Εισαγωγή 

Κατά τον James Fieser (2013), οι φιλόσοφοι σήμερα χρησιμοποιούν συνήθως 
ξεχωριστές θεωρίες ηθικής σε τρία διαφορετικά γενικά πεδία: μεταηθική, δεοντολογική 
ηθική και εφαρμοσμένη ηθική. 

Η μεταηθική μελετά από που προέρχονται οι ηθικές αρχές μας και τι σημαίνουν. Είναι 
αποκλειστικά μόνο κοινωνικές ανακαλύψεις; Εμπεριέχουν περισσότερο εκφράσεις 
προσωπικών συναισθημάτων; Η μεταηθική απαντά σε αυτά τα ερωτήματα εστιάζοντας 
σε θέματα παγκόσμιας αλήθειας και θεϊκής επιθυμίας, στο ρόλο της αιτίας, σε ηθικές 
κρίσεις και στο νόημα των ηθικών ορίων. 

Η δεοντολογική ηθική, έχει έναν πιο πρακτικό σκοπό, ο οποίος είναι να φτάσουμε σε 
ηθικά πρότυπα που ρυθμίζουν σωστές και λάθος πρακτικές. Αυτό εμπεριέχει να 
εκφράσουμε με σαφήνεια καλές τακτικές – συνήθειες, τις υποχρεώσεις που έχουμε και 
πρέπει να ακολουθήσουμε ή τις επιπτώσεις από τη συμπεριφορά μας πάνω σε άλλους 
ανθρώπους. Από την άλλη, η εφαρμοσμένη ηθική, εμπεριέχει την εξέταση ειδικών 
αντιφατικών θεμάτων όπως έκτρωση, δικαιώματα ζώων, περιβαλλοντικά θέματα, 
ομοφυλοφιλία, θανατική ποινή, πυρηνικός πόλεμος. 
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Τα όρια μερικές φορές και των τριών, είναι ασαφή. Για παράδειγμα το θέμα της 
έκτρωσης αφορά την εφαρμοσμένη ηθική, εφόσον εμπεριέχει μια ειδική αντιφατική 
συμπεριφορά, αλλά όμως εξαρτάται περισσότερο από τις αρχές της γενικής 
δεοντολογικής ηθικής, όπως το δικαίωμα της ζωής, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Το 
συγκεκριμένο όμως θέμα απλώνεται και στα θέματα της μεταηθικής και θέτει 
ερωτήματα όπως «από πού προέρχονται τα δικαιώματα;» και «τι είδους όντα έχουν 
δικαιώματα;» 

Εγωισμός και αλτρουισμός 

Μια σημαντική περιοχή της ηθικής, αναφέρεται στον επίκτητο εγωισμό του ανθρώπου. 
Κατά τον James Fieser (2013), τον 17ο αιώνα ο βρετανός φιλόσοφος Thomas Hobbes, 
πρέσβευε ότι πολλές αν όχι όλες από τις πράξεις μας προέρχονται από ιδιοτελείς 
επιθυμίες. Ακόμη κι αν μια πράξη φαίνεται ανιδιοτελής, όπως π.χ. οι δωρεές και η 
φιλανθρωπία, υπάρχουν κι εδώ ιδιοτελείς λόγοι, όπως η επίδειξη δύναμης και πλούτου 
σε άλλους ανθρώπους. Αυτή η θεωρία ονομάζεται ψυχολογικός εγωισμός και 
πρεσβεύει ότι αναπροσδιοριζόμενα ενδιαφέροντα κινητοποιούν όλες τις ανθρώπινες 
πράξεις. 

Τον 18ο αιώνα ένας βρετανός φιλόσοφος ο Joseph Butler, υποστήριζε ότι η 
ενστικτώδης ανιδιοτέλεια και ευχαρίστηση πηγάζουν από τη συμπεριφορά. Επίσης 
υποστήριζε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια επίκτητη ικανότητα να δείχνουμε 
καλοσύνη και γενικά καλή προαίρεση στους άλλους. Αυτή η θεωρία λέγεται 
αλτρουισμός και πρεσβεύει ότι τουλάχιστον μερικές από τις πράξεις μας 
παρακινούνται από ενστικτώδη καλοσύνη. 

Δεοντολογική ηθική 

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, μελετά τα ιδανικά όρια της κατάλληλης 
συμπεριφοράς. Ο χρυσός κανόνας είναι ένα κλασικό παράδειγμα της Δεοντολογικής 
Αρχής: «Δεν κάνουμε στους άλλους ό,τι δεν θα θέλαμε να μας κάνουν». Για 
παράδειγμα εφόσον θα ήθελα να μου δώσουν φαγητό επειδή πεινάω, τότε θα πρέπει κι 
εγώ να δώσω φαγητό σε αυτούς που πεινούν. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λογική, 
μπορούμε θεωρητικά να αποφασίσουμε πότε μια πιθανή απόφαση ή πράξη μας είναι 
σωστή ή λάθος. Έτσι λοιπόν βασιζόμενοι σε αυτό το χρυσό κανόνα, είναι λάθος να 
λέμε ψέματα, να παρενοχλούμε, να κακομεταχειριζόμαστε, να σκοτώνουμε. Ο χρυσός 
κανόνας είναι ένα παράδειγμα της δεοντολογικής θεωρίας που εγκαθιδρύει μια μόνο 
αρχή απέναντι σε όλες τις πράξεις. 

Άλλες θεωρίες δεοντολογικής ηθικής εστιάζουν σε τρεις θεμελιακές αρχές: 

-Θεωρία αρετής, -θεωρία καθήκοντος, -τελολογική θεωρία. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αρετής, πολλοί φιλόσοφοι πιστεύουν ότι η ηθική αποτελείται 
από τους παρακάτω ακριβώς προσδιορισμένους κανόνες συμπεριφοράς όπως: «Μην 
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σκοτώσεις», «Μην κλέψεις», υιοθετώντας ότι πρέπει να μάθει κανείς αυτούς τους 
κανόνες και μετά όλες οι πράξεις του θα ακολουθούνται από αυτούς τους κανόνες. Η 
θεωρία της αρετής δίνει έμφαση περισσότερο στο να μάθουμε κανόνες και να 
καλλιεργήσουμε καλές συνήθειες στο χαρακτήρα μας, όπως καλοσύνη. Εφόσον το 
άτομο κληρονομήσει την καλοσύνη για παράδειγμα, τότε και θα πράττει με καλοσύνη 
από συνήθεια. Ιστορικά η θεωρία της αρετής είναι μια από τις αρχαιότερες 
δεοντολογικές παραδόσεις της Δυτικής Φιλοσοφίας, έχοντας τις ρίζες της στον Αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό.  

Ο Πλάτωνας, έδωσε έμφαση σε τέσσερις αρετές, οι οποίες αργότερα ονομάστηκαν 
θεμελιώδεις αρετές: σοφία, κουράγιο, εγκράτεια, δικαιοσύνη. Άλλες σημαντικές 
αρετές είναι: καρτερία, γενναιοδωρία, αυτοεκτίμηση, καλή προαίρεση, ειλικρίνεια. 

Οι θεωρίες της αρετής διδάσκονται σε νεαρή ηλικία και οι ενήλικες είναι υπεύθυνοι 
για αυτό. Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι οι αρετές ρυθμίζουν τα συναισθήματά μας. 
Για παράδειγμα για να αντιμετωπίσει κανείς το φόβο του θα πρέπει να καλλιεργήσει 
την αρετή της υπομονής και του κουράγιου, που επιτρέπει να αντιμετωπίσει το φόβο. 

Θεωρία καθήκοντος 

Σχετικά με τις θεωρίες καθήκοντος, πολλοί από εμάς αισθανόμαστε ότι έχουμε 
ξεκάθαρες υποχρεώσεις ως ανθρώπινα όντα, όπως π.χ. να νοιαζόμαστε για τα παιδιά 
μας, να μη διαπράττουμε έγκλημα. κ.λ.π. Οι θεωρίες καθήκοντος βασίζουν την ηθική 
σε συγκεκριμένες θεμελιακές αρχές υποχρέωσης. Αυτές οι θεωρίες μερικές φορές 
λέγονται δεοντολογικές από την ελληνική λέξη «δέον» που σημαίνει «πρέπει». 

Υπάρχει η υποχρέωση α) απέναντι στον εαυτό μας και β) απέναντι στους άλλους. 

α) Υποχρέωση απέναντι στην ψυχή (ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων) και στο 
σώμα μας (να μην το βλάπτουμε και να το φροντίζουμε). 

β) Να μην αδικούμε τους άλλους. Να φερόμαστε ισότιμα στους άλλους Να προωθούμε 
τις αρετές των άλλων. 

Εφαρμοσμένη ηθική 

Κλάδοι αυτής, είναι η Ιατρική ηθική, η επαγγελματική, η περιβαλλοντική και η ηθική 
των φύλων. Για να άπτεται ένα θέμα της εφαρμοσμένης ηθικής θα πρέπει να πληροί 
δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον θα πρέπει να είναι αντιφατικό, δηλαδή να υπάρχουν δύο 
ομάδες ανθρώπων που άλλοι τάσσονται υπέρ και άλλοι κατά, και δεύτερο θα πρέπει να 
είναι ένα καθαρά ηθικό θέμα. 
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Δεοντολογικές αρχές εφαρμοσμένης ηθικής 

Προσωπικό συμφέρον: Η αναγνώριση της έκτασης της πράξης που έχει ευεργετικά 
οφέλη για κάθε άτομο. 

Κοινωνικό συμφέρον: Η αναγνώριση της έκτασης της πράξης που έχει ευεργετικά 
οφέλη για την κοινωνία. 

Αρχή της καλοσύνης: Να βοηθάμε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. 

Αρχή πατερναλισμού: Να βοηθάμε όσους πρέπει να υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους 
και δεν μπορούν. 

Αρχή βλάβης: Να μην κάνουμε κακό σε άλλους. 

Αρχή της ειλικρίνειας :Να μην εξαπατάμε τους άλλους. 

Αρχή της νομιμότητας: Να μην παραβιάζουμε το νόμο. 

Αρχή της αυτονομίας: Να αναγνωρίζουμε την αυτονομία του ατόμου. 

Αρχή της δικαιοσύνης: Να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του άλλου να προσφύγει στη 
δικαιοσύνη. 

Δικαιώματα: Να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα του ατόμου στη ζωή, στην 
πληροφορία, στην ιδιωτικότητα, στην ελευθερία έκφρασης, ασφάλειας. 

Κατά τον Παπανούτσο (2010), εκείνο που ανησυχεί περισσότερο το φιλοσοφικό 
στοχασμό, είναι όχι τόσο η ουσία του ηθικού χρέους, αλλά η δικαιολογία του. Όχι το 
«τι» της αρετής αλλά το «γιατί» της. «Εκεί νομίζουν οι σοφοί του καιρού μας ότι 
μπερδεύεται άλυτα ο κόμπος του ηθικού προβλήματος». «Εύκολο είναι να διδάξεις την 
αρετή, αλλά να τη θεμελιώσεις είναι δύσκολο». Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα τα 
φιλοσοφικά συστήματα ηθικής είναι λίγο πολύ επηρεασμένα από την ηθική του Καντ. 

Σύμφωνα με τον Κάντ «η ηθική αξία μιας πράξης που έγινε από καθήκον έγκειται όχι 
στην πρόθεση με την οποία γίνεται, αλλά στον κανόνα τον ηθικό σύμφωνα με τον οποίο 
αποφασίστηκε, εξαρτάται λοιπόν όχι από την πραγματικότητα – πραγματοποίηση του 
αντικειμένου της, αλλά μόνο από τη βουλητική αρχή, σύμφωνα με την οποία 
ανεξάρτητα από κάθε αντικείμενο της επιθυμίας έγινε η πράξη αυτή». 

Καθήκον κατά τον Καντ, υποστηρίζει ο Παπανούτσος, είναι «να θεωρείς μια πράξη 
αναγκαία από σεβασμό προς το νόμο». «Ό,τι κι αν κάνεις, να το κάνεις έτσι ώστε με 
την πράξη σου να μεταχειρίζεσαι την ανθρωπότητα τόσο στο πρόσωπό σου, όσο και 
στο πρόσωπο του καθενός ταυτόχρονα πάντα σαν σκοπό και ποτέ ως μέσο». Επίσης 
«η θέληση κάθε όντος λογικού είναι θέληση γενικώς νομοθετούσα». 
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Και ποιο είναι το κριτήριο για να ζυγίζει κανείς την ηθική αξία των πράξεών του; «Να 
τι σου προτείνω», αναφέρει για τον Καντ, ο Παπανούτσος, «Θες ο κανόνας, σύμφωνα 
με τον οποίο αποφάσισες την πράξη σου, να γίνει αυτή τη στιγμή κιόλας νόμος για 
όλους; Τούτο θα είναι το κριτήριό σου. Οι αρχές της θέλησής σου πρέπει να μπορούν 
να γίνουν βάσεις για μια καθολική νομοθεσία . Και να το θες και εσύ αυτό. Όχι μια 
φορά μονάχα, αλλά για πάντα. Κι όχι αργότερα τάχα και άλλοτε, αλλά αυτή τη στιγμή 
που παίρνεις την απόφαση». 

Και συνεχίζει: «Τον άνθρωπο δεν στέκει να τον μεταχειρίζεσαι ως μέσο για κανένα 
απολύτως σκοπό, όσο υψηλός και θείος και αν είναι αυτός ο σκοπός.Υψηλότερος και 
θειότερος σκοπός από τον άνθρωπο τον ίδιο δεν υπάρχει . Αυτό μην το ξεχνάς». 
Επίσης: «Όλοι οι ηθικοί κανόνες έχουν μια μορφή που είναι η γενικότητά τους, σαν να 
πρόκειται να έχουν κύρος όπως οι γενικοί φυσικοί νόμοι, έχουν μια ύλη δηλ. ένα σκοπό. 

Έπειτα ο Παπανούτσος αναστοχάζεται «επειδή δεν μπορούμε να πιστέψουμε πια 
σήμερα ότι είναι δυνατό να υπάρξει μια αντικειμενική και έγκυρη ερμηνεία του κόσμου 
και της ζωής, γιατί όλες οι ανθρώπινες ψυχές δεν είναι από το ίδιο μέταλλο καμωμένες, 
οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το ίνδαλμα ενός υπέρτατου ηθικού νόμου έγκυρου 
για όλους και η έννοια του καθήκοντος που επιβάλλεται άνευ όρων σε κάθε ανθρώπινη 
ψυχή, οποιοδήποτε και αν είναι το γεωγραφικό και το πνευματικό πλάτος, είναι 
δεισιδαιμονίες που για να τις πιστέψει δεν είναι αρκετή σοφή η εποχή μας». Και 
προσθέτει ότι η συνείδηση ενός ηθικού χρέους είναι ένας βίαιος καταναγκασμός της 
ψυχής, μια περιπέτεια δηλαδή του κάθε ανθρώπου προσωπική. 

Κατά τον ίδιο, ηθική είναι η επιστήμη που έχει αντικείμενό της τα μέσα της διατήρησης 
και αύξησης της ζωής, της υλικής και της πνευματικής. Οι υπέρτατοι νόμοι αυτής της 
ηθικής θα είναι ίδιοι με τους βαθύτερους νόμους της ίδιας της ζωής και σε μερικά από 
τα γενικότερα θεωρήματά της θα έχει κύρος για όλα τα ζωντανά όντα. 

Κατά τον Παπανούτσο, ο Καντ, κοίταξε τον άνθρωπο από ψηλά και βάλθηκε να του 
προμηθεύσει μια ηθική, που να έχει κύρος όχι μόνο για τους ανθρώπους , αλλά για όλα 
εν γένει τα λογικά όντα. Για τον Καντ, κακία είναι μια θεωρητική αστοχία, μια ατέλεια 
λογική. Δε μπορεί η κακία να έχει τη γενικότητα και την αναγκαιότητα του νόμου. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί μέλος του σχολείου, ενός δηλαδή οργανωμένου κοινωνικού 
συνόλου. Ως μέλος του συνόλου έχει κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις και καλείται 
να διαδραματίσει έναν ανάλογο ρόλο με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Έτσι, δεν 
μπορούμε να νοήσουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού αποσπασμένο από το κοινωνικό-
πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο ζει και εργάζεται.  

Αναφερόμενοι στο ρόλο του εκπαιδευτικού, μπορούμε να πούμε ότι αυτός 
προσδιορίζεται από τις συνειδητές ή ασυνείδητες προσδοκίες και απαιτήσεις όλων των 
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κοινωνικών ομάδων και φορέων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το σχολείο. Οι 
κοινωνικές αυτές ομάδες (μαθητές, γονείς, σύλλογοι - κυρίως κοινωνικοπολιτιστικοί - 
κοινή γνώμη, συνδικαλισμός, διοίκηση, πολιτεία, κ.λπ.) εξελίσσονται και 
μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται ακόμη από την επιστημονική του κατάρτιση, 
από το νόημα και τη βαρύτητα που ο ίδιος δίνει στο ρόλο του καθώς και από την ίδια 
τη σχολική πραγματικότητα στα πλαίσια της οποίας υλοποιείται ο ρόλος αυτός. 
(Ντούσκας Ν. Θ., 2005: 95).  

Η κοινωνία, ωστόσο, μεταβάλλεται και μαζί της μεταβάλλεται και το σχολείο. Αυτές 
οι μεταβολές αντανακλώνται αναγκαστικά και στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι 
κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές, η εξέλιξη της τεχνολογίας (Κοινωνία της 
Πληροφορίας) και η ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη 
συνεχή αύξηση της γνώσης, διαμόρφωσαν μια άλλη αντίληψη για το ρόλο αλλά και το 
έργο του εκπαιδευτικού, η οποία ενισχύεται και με τη θεώρηση του εκπαιδευτικού 
έργου ως κοινωνικού ρόλου.  

Σε συσχέτιση με τη μεθοδολογία που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός, μπορούμε να 
καθορίσουμε τους ρόλους που αυτός αναλαμβάνει, με σκοπό να διευκολύνει την 
πορεία της διδασκαλίας/εκμάθησης και να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός. Έτσι 
λοιπόν ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να αναλάβει ρόλους σύμφωνα με τις σχέσεις που 
έχει με τους μαθητές του, με τους τρόπους εργασίας που αυτός υιοθετεί και τις τεχνικές 
που χρησιμοποιεί.  

Κατά τον Ντούσκα (2005),οι ακόλουθοι ρόλοι που προτείνονται αποτελούν μια 
σύνθεση που προέκυψε από τη μελέτη πολλών άλλων συγγραφέων:  

α. Στο πλαίσιο των σχέσεων με τους μαθητές, ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να αναλάβει 
ρόλους ως:  

 μεσάζοντας ανάμεσα στη γνώση και στο μαθητή, του οποίου διευκολύνει τη 
μάθηση (προσανατολίζει, συνεργάζεται και διαπραγματεύεται τα πάντα την 
κάθε στιγμή)  

 ανθρωπιστής και δημοκράτης  
 σύμβουλος και διακριτικός οδηγός  
 «ψυχοθεραπευτής», ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός.  

Επιπλέον, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα όφειλε να:  

 αγαπάει τη δουλειά του και τα παιδιά 
 σέβεται τους μαθητές και προσαρμόζεται σ’ αυτούς (για παράδειγμα, να 

σταματάει προτού οι μαθητές του κουραστούν)  
 βοηθάει τα παιδιά  
 ενθαρρύνει τους μαθητές προσφέροντάς τους την εμπειρία της επιτυχίας  
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 αποδέχεται την προσωπικότητα των μαθητών και χρησιμοποιεί τις ιδέες τους  
 δημιουργεί μια αυθεντική παιδαγωγική σχέση και ένα ευνοϊκό κλίμα, κλίμα 

ασφάλειας και ζεστή ατμόσφαιρα  
 συμβάλλει ώστε να επικρατεί στην τάξη πνεύμα επικοινωνίας και συνεργασία 

μέσω της ανάδρασης  
 δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και γενναιοδωρίας, δηλαδή μια φιλική 

σχέση, που αποτελεί άλλωστε το στόχο της αυθεντικής Παιδαγωγικής  
 έχει πάντα χρόνο για τα παιδιά, να τους μιλάει, να τα ακούει  
 ενδιαφέρεται για τη δουλειά και την πρόοδο όλων των μαθητών  
 εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για τους μαθητές του, χωρίς να διάκειται ευνοϊκά 

μόνο έναντι των παιδιών που είναι πιο έξυπνα  
 συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους μαθητές, αγόρια και κορίτσια, 

κάθε φυλής, κοινωνικής τάξης κι επιπέδου  
 αποφεύγει τις παράλογες απειλές και τις συγκρούσεις που προκαλούν στρες  
 κρατά την ψυχραιμία του.  

β. Στο πλαίσιο των τρόπων δουλειάς που υιοθετεί, ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να 
αναλάβει τους ρόλους του:  

 διαχειριστή της πειθαρχίας, της δουλειάς και της εκμάθησης (που, όπως 
αναφέρει η Tagliante (1994:13), γίνεται συγχρόνως «ο γιατρός που γράφει τη 
συνταγή και ο φαρμακοποιός που προμηθεύει τα φάρμακα»)  

 εμψυχωτή που οργανώνει δραστηριότητες, διανέμει το λόγο, κινεί τη συζήτηση 
και οδηγεί σε συμπεράσματα  

 ερευνητή  
 διοργανωτή της εκμάθησης που σχεδιάζει το μάθημα, συγκεντρώνει το 

διδακτικό υλικό, μετατρέπει και προσαρμόζει τη διδασκαλία του  
 συζητητή με γνώσεις Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και πολιτιστικών θεμάτων  
 δασκάλου της γνώσης, αλλά και της καλής συμπεριφοράς  
 έμπειρου επιμορφωτή και εκπολιτιστή  
 αξιολογητή.  

Επιπλέον, ο σύγχρονος δάσκαλος θα όφειλε να:  

 εργάζεται κι ενδιαφέρεται για την εξέλιξή του  
 διδάσκεται από τους μαθητές του, από την εμπειρία του, ακόμη κι από την 

αποτυχία, χωρίς την αίσθηση της ανεπάρκειας και το συναίσθημα της ενοχής  
 προσαρμόζεται στις καινούριες περιστάσεις, παρά τα προβλήματα  
 αναπτύσσει εξίσου τις γνώσεις και τα συναισθήματα των μαθητών  
 διαφυλάσσει τις θεμελιώδεις πολιτιστικές αξίες και υιοθετεί το Διαπολιτισμό 

και την «πολιτική ανοίγματος στον άλλον».  

γ. Τέλος, στο πλαίσιο των τεχνικών που χρησιμοποιεί, ο εκπαιδευτικός θα όφειλε να 
αναλάβει το ρόλο του τεχνικού (να ξέρει να χρησιμοποιεί το μαγνητόφωνο, το βίντεο, 
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την αίθουσα της πληροφορικής, το εργαστήριο, τη δορυφορική τηλεόραση μέσα στα 
σχολεία).  

Επιπλέον, θα όφειλε να:  

 χειρίζεται καλά τη γλώσσα  
 υιοθετεί καινούριες ιδέες και τεχνικές  
 διευκολύνει τη διάδραση στην τάξη, πράγμα το οποίο βοηθάει τους μαθητές να 

αποκτήσουν επικοινωνιακή και κοινωνικοπολιτιστική επάρκεια  
 σχηματίζει μικτές ομάδες μαθητών για τις ομαδικές δραστηριότητες  
 επιδεικνύει ευελιξία στην οργάνωση του μαθήματος . 

Συμπεραίνουμε λοιπόν από τα παραπάνω ότι ένας εκπαιδευτικός, για να επιτύχει στην 
αποστολή του, οφείλει να έχει συναίσθηση του ρόλου και του έργου του, να αγαπά το 
επάγγελμά του, να είναι επιστημονικά καταρτισμένος (να κατέχει δηλαδή γνώσεις από 
διάφορα επιστημονικά πεδία, π.χ. Παιδαγωγική - Διδακτική, Εξελικτική Ψυχολογία, 
Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχολογία συμπεριφοράς, κ.λπ.) και κυρίως να σέβεται την 
προσωπικότητα του κάθε παιδιού. (Ντούσκας Ν. Θ., 2005: 97). Δηλαδή, ο τρόπος με 
τον οποίο ο εκπαιδευτικός θα αντιμετωπίσει όλες εκείνες τις υποχρεώσεις, οι οποίες 
είναι απόρροια του ρόλου του, εξαρτάται από το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ρόλο 
του, τον εαυτό του και τη λειτουργία του σχολείου ως κοινωνικού οργανισμού. Η 
εκπλήρωση του ρόλου του εκπαιδευτικού εξαρτάται από τη διαμόρφωση του 
“παιδαγωγικού αυτο-ρόλου” μέσα σε συγκεκριμένες χωροχρονικές περιστάσεις. 
(Κωνσταντίνου Χ., 1994: 72-75). 

Σχέσεις εκπαιδευτικού με γονείς 

Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ποιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια (βλ. ενδεικτικά 
Γεωργίου 2000, Keck & Kirk 2001, Μπρούζος 1998, Textor 1994).  

Ως προς τη σχέση σχολείου – οικογένειας έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Η 
Epstein (1992, βλ. επίσης Γεωργίου 2000, Textor 1997) διακρίνει τέσσερις βασικές 
προσεγγίσεις: Το οργανισμικό μοντέλο, το σταδιακό μοντέλο, το οικοσυστημικό 
μοντέλο και το σφαιρικό μοντέλο. 

Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, η οποία απορρέει από τις θεωρίες κοινωνιολόγων 
όπως των Weber και Parsons, η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν δύο 
ανεξάρτητους θεσμούς, οι οποίοι επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους και επιτελούν 
διαφορετικές λειτουργίες στην κοινωνία. Η μεταξύ τους επικοινωνία κρίνεται 
απαραίτητη μόνο για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Διαφορετικά, είναι καλό 
να αποφεύγεται η παρέμβαση της οικογένειας στο σχολείο και αντίστροφα.  

Οι εκπρόσωποι της δεύτερης θεώρησης, του σταδιακού μοντέλου, επικαλούμενοι τις 
θεωρίες ανάπτυξης των Freud, Erikson και Piaget, προτείνουν η οικογένεια και το 
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σχολείο να επιμελούνται σταδιακά την ανάπτυξη του παιδιού. Υποστηρίζουν, λοιπόν, 
ότι μέχρι την είσοδο του παιδιού στο σχολείο η οικογένεια φέρει την αποκλειστική 
ευθύνη για την ανάπτυξη του παιδιού, την οποία στη συνέχεια μεταβιβάζει στο σχολείο 
και εκείνο έχει την υποχρέωση να προετοιμάσει το άτομο ώστε ν’ αναλάβει τις ευθύνες 
για τον εαυτό του. Όπως στο οργανισμικό μοντέλο έτσι και στο σταδιακό ούτε 
προβλέπεται, ούτε θεωρείται απαραίτητη η σχέση σχολείου και οικογένειας. 

Σύμφωνα με την τρίτη θεώρηση, η οποία βασίζεται στο οικοσυστημικό μοντέλο του 
Bronfenbrenner (1993, 1986), το παιδί “ανήκει” ταυτόχρονα σε διάφορα 
υποσυστήματα (μικροσυστήματα, μεσοσυστήματα, εγωσυστήματα και 
μακροσυστήματα). Συνεπώς, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας όχι μόνον δεν 
εμποδίζεται, αλλά θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχή αγωγή.  

Η τέταρτη θεώρηση, μία ειδική περίπτωση της οικοσυστημικής θεώρησης, είναι το 
σφαιρικό μοντέλο της Epstein. Σύμφωνα μ’ αυτό, η οικογένεια, το σχολείο και η 
κοινότητα έχουν ως σημείο τομής και κοινό ενδιαφέρον τους το παιδί. Σε αντίθεση με 
τις δύο πρώτες προσεγγίσεις, τόσο το οικοσυστημικό όσο και το σφαιρικό μοντέλο 
θεωρούν ότι μία στενή σχέση συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στο 
σχολείο και την οικογένεια αποβαίνουν προς όφελος του παιδιού. 

Επομένως, ο εκπαιδευτικός ανάμεσα στις άλλες υποχρεώσεις του οφείλει να 
συνεργάζεται με τους γονείς ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην 
εκπαίδευση των μαθητών. Ας σημειωθεί ότι η σημασία αυτής της συνεργασίας 
τεκμηριώνεται και από πολλούς άλλους επιστήμονες, εφόσον διάφορες έρευνες έχουν 
δείξει πως προκειμένου να επιτευχθεί μια ποιοτική εκπαίδευση ανάμεσα στους 
παράγοντες που υπεισέρχονται, είναι τόσο η συμμετοχή των γονέων όσο και η 
συνεργασία σχολείου- οικογένειας (Reezigt, 2001). 

Η σχέση αυτή, ιστορικά, πήρε διάφορες μορφές (Epstein & Sanders, 2002). Από τον 
έλεγχο που ασκούσαν οι γονείς στην πρόσληψη των δασκάλων περάσαμε σε 
διαφορετικού είδους συνεργασίες. Η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο 
προσδιορίζεται από τις εξής δραστηριότητες: εθελοντισμός στο σχολείο, επικοινωνία 
με τους δασκάλους και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, βοήθεια στις 
δραστηριότητες-εργασίες, που δίνονται για το σπίτι και παρακολούθηση των διαφόρων 
σχολικών γεγονότων και συναντήσεων (Hill & Taylor, 2004). Τα είδη αυτών των 
δραστηριοτήτων προσδιορίζουν και διαφορετικά επίπεδα γονικής συνεργασίας και 
διαφορετικές αντιλήψεις για το ρόλο των γονέων σε σχέση με το σχολείο (Casanova, 
1996). 

Το σχολείο και η οικογένεια είναι δύο θεσμοί που συμβάλλουν καθοριστικά στην 
ανάπτυξη του παιδιού. Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία 
που αναπτύσσεται μεταξύ σχολείου και γονέων αφού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 
και καθοριστική για την αποτελεσματικότητα του σχολικού συστήματος. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία πως η μάθηση δεν ολοκληρώνεται στο σχολείο, αλλά ένα μεγάλο μέρος 
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συντελείται και στο σπίτι. Είναι λοιπόν σημαντικό να δημιουργηθούν στα σχολεία 
επικοινωνιακοί δεσμοί, που θα στοχεύουν στην όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη 
επικοινωνία σχολείου και οικογένειας.  

Το σχολείο αποτελείται από υποσυστήματα και το καθένα έχει να επιτελέσει ένα 
συγκεκριμένο ρόλο. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό το σύστημα, θα πρέπει 
να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και τα υποσυστήματά του. Ένα από τα πολλά 
υποσυστήματα του σχολείου είναι οι γονείς, που πρέπει να συνεργήσουν με τα άλλα 
υποσυστήματα για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.  

Ο Γεωργίου (2000) ξεκινά τη διερεύνησή του για τις σχέσεις σχολείου - οικογένειας 
από την παραδοχή ότι «το σχολείο και η οικογένεια έχουν ως σημείο τομής και ως 
κοινό ενδιαφέρον τους το παιδί». Το παιδί δέχεται καθοριστικές επιδράσεις τόσο από 
τους γονείς όσο και από τους δασκάλους του. 

 Όπως αναφέρει ο Θεοφιλίδης (1994), το σχολείο ως ανοικτό σύστημα βρίσκεται σε 
αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον και ταυτόχρονα ασκεί επίδραση πάνω σ’ 
αυτό. Τα αποτελεσματικά σχολεία εξασφαλίζουν αποτελεσματική επικοινωνία με τους 
γονείς, ενημερώνοντάς τους για τους στόχους που έχουν τεθεί και για τις προσδοκίες 
που έχουν για τα παιδιά τους. (Θεοφιλίδης, 1994).  

Επομένως, γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει μέσα από κοινή προσπάθεια να 
επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά.  

Το ίδιο και ο Πασιαρδής (2004) βάζει ανάμεσα στους παράγοντες που αποτελούν το 
σχολικό περιβάλλον και τους γονείς. Επισημαίνει ότι η εμπλοκή των γονιών στη 
σχολική διαδικασία είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, γι’ αυτό 
το σχολείο οφείλει να έχει ισχυρούς επικοινωνιακούς δεσμούς ανάμεσα στους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς του.  

Είναι, λοιπόν, αναγκαία μια συνεργασία ανοικτή, συνεχής και ειλικρινής με καθορισμό 
κοινών στόχων και από τις δυο πλευρές. Το σχολείο θεωρείται σύστημα όχι μόνο γιατί 
αποτελείται από αναγνωρίσιμα υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά 
γιατί διάφορες μεταβλητές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και αλληλεξάρτηση. 

Η οικογένεια αποτελεί το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η ανάπτυξη 
για τους περισσότερους ανθρώπους. (Γεωργίου, 2000, Λαλούμη–Βιδάλη, 1996, Νόβα 
– Καλτσούνη, 2004, Συμεού, 2003, Χουντουμάδη, 1998).  

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα έχει καλύτερα 
αποτελέσματα όταν οι γονείς των παιδιών συνεργάζονται με το σχολείο. Επίσης, 
έρευνες έδειξαν ότι η εμπλοκή των γονιών στη ζωή του σχολείου έχει ιδιαίτερα θετικές 
επιπτώσεις στη στάση των μαθητών και στην κοινωνική τους συμπεριφορά (Φλουρής, 
1989). 
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 Το παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας όταν οι γονείς είναι έχουν 
ενημέρωση για τις σχολικές διαδικασίες και συνεχίζουν το σχολικό έργο στο σπίτι. 

Η σχέση σχολείου – οικογένειας επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τους 
ίδιους τους γονείς, άλλους που αφορούν το σχολείο, καθώς και από παράγοντες που 
σχετίζονται με το ίδιο το παιδί. 

 Επομένως, θα πρέπει, όπως παρατηρεί η Γκλιάου – Χριστοδούλου (2005), να γίνει 
προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς για παρότρυνση των γονιών να συνεργάζονται 
και να επικοινωνούν με το σχολείο.  

Σε έρευνα που έγινε από τους Αγγελίδη και Θεοφάνους (2003) στα κυπριακά σχολεία 
φάνηκε πως οι σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών είναι τυπικές και καμιά φορά 
φτάνουν στο σημείο της αδιαφορίας. 

Σε μια άλλη έρευνα που διενεργήθηκε στην Κύπρο (Γεωργίου, 1996) διαφάνηκε ότι οι 
σχέσεις σχολείου–οικογένειας μπορούν να διακριθούν σε επίσημες και ανεπίσημες ή 
σε τυπικές και άτυπες. Επίσημες ή τυπικές σχέσεις αφορούν τη δραστηριότητα του 
Συνδέσμου Γονέων και τις σχέσεις του σχολείου με τους γονείς στο σύνολό τους, π.χ. 
όταν το σχολείο τους καλεί να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση ή όταν τους προσκαλεί 
για να τους ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. Ανεπίσημες ή άτυπες 
σχέσεις αφορούν τις επαφές που οι γονείς ως άτομα διατηρούν με το προσωπικό του 
σχολείου. 

Για να πετύχει ο εκπαιδευτικός μια ουσιαστική και σταθερή συνεργασία με τους γονείς, 
πρέπει καταρχήν να έχει υπόψη του τα πορίσματα από έρευνες των κοινωνιολογικών 
επιστημών.  

Πρέπει, επίσης, να φέρεται σε αυτούς με ειλικρίνεια, ευγένεια και διακριτικότητα και 
να προσέχει ιδιαίτερα όταν τους ενημερώνει για την πρόοδο των παιδιών τους.  

Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται με σαφήνεια και πληρότητα και να περιλαμβάνει όλες 
τις πτυχές του μαθητή (επιτυχίες, προσπάθειες, ικανότητες, αδυναμίες, ελλείψεις, 
κ.λπ.) συνοδεύοντας πάντα τις κρίσεις και απόψεις του με συγκεκριμένα «απτά» 
στοιχεία (Ντούσκας Ν. Θ., 2005:104-105). 

Σύμφωνα με τον κώδικα ηθικής της Αμερικανικής Ένωσης Εκπαιδευτικών 
(Association of American educators) (AAE): 

 Ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός έχει προσωπική ευθύνη να διδάσκει στους μαθητές 
αρετές του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους που θα τους βοηθήσουν να 
εκτιμήσουν τις συνέπειες και να αναλάβουν ευθύνη για τις ενέργειες και τις 
επιλογές τους. 
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 Είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει αρετές όπως: ακεραιότητα, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, πίστη, αξιοπιστία, σεβασμό προς το νόμο και προς την ανθρώπινη ζωή 
προς τους άλλους αλλά και προς τον εαυτό του. 

 Να διαχειρίζεται και να επιλύει προβλήματα για κάθε μαθητή χωριστά, όπως 
προβλήματα πειθαρχίας απέναντι στο νόμο και στου σχολικούς κανονισμούς. 

 Δεν εκθέτει το μαθητή ηθελημένα σε διαμάχες. 
 Δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν μαθητές εκτός κι αν το 

ζητά ο νόμος. 
 Δεν έχει προσωπική προκατάληψη. 
 Προστατεύει το μαθητή σε θέματα υγείας, ασφάλειας και μαθησιακών δυσκολιών. 
 Συναινεί σε σχολικούς κανονισμούς και κανονισμούς της τοπικής κοινωνίας. 
 Δεν χρησιμοποιεί την επαγγελματική του ιδιότητα για προσωπικά οφέλη. 
 Ανεξάρτητα των προσωπικών του απόψεων διαχωρίζει τις ιδέες του από τις 

επίσημες απόψεις και στρατηγικές του σχολείου, αλλά και τις πρεσβεύει. 
 Δεν αποκαλύπτει προσωπικά εμπιστευτικά απόρρητα στοιχεία συναδέλφων εκτός 

και αν το ζητά ο νόμος. 
 Δεν επικρίνει συναδέλφους ή το εκπαιδευτικό σύστημα. 
 Προσπαθεί την άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους γονείς για το συμφέρον των 

παιδιών. 
 Κατανοεί και σέβεται τις αξίες, ήθη, έθιμα και διαφορετικότητα των πολιτισμών 

που υπάρχουν στην τάξη. 
 Ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός διακηρύττει έναν θετικό και ενεργητικό ρόλο στις 

σχέσεις σχολείου και κοινωνίας. 

Διατήρηση της εμπιστοσύνης του επαγγέλματος 

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα πρέπει : 

 Να βασίζουν τη σχέση με τα παιδιά με αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. 
 Να στοχεύουν στην ασφάλεια και στην σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών που 

βρίσκονται στην ευθύνη τους . 
 Να σέβονται τη μοναδικότητα και διαφορετικότητα της μαθητικής κοινότητας στην 

οποία μετέχουν. 
 Να εργάζονται συνεργατικά με τους συναδέλφους και τους άλλους επαγγελματίες 

. 
 Να αναπτύσσουν και να διατηρούν καλές σχέσεις με συγγενείς και κηδεμόνες, 
 Να ενεργούν με τιμιότητα ,ειλικρίνεια και δικαιοσύνη . 
 Να είναι ευαίσθητοι με την ανάγκη εμπιστευτικότητας όπου χρειάζεται. 
 Να αναλαμβάνουν την ευθύνη διατήρησης ποιότητας στην διδακτική πρακτική  
 Να διατηρήσουν, στηρίξουν την εμπιστοσύνη που έχει η κοινωνία για το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα. 
 Να δημιουργήσουν μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες θα κινητοποιήσουν και θα 

αποτελέσουν πρόκληση για την μελλοντική πορεία των μαθητών με στόχο τη δια 
βίου μάθηση. 
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Συνεργατικός τρόπος εργασίας με συναδέλφους – γονείς - κηδεμόνες 

Επιπλέον ως προς την επικοινωνία τους με συναδέλφους, γονείς και κηδεμόνες θα 
πρέπει: 

 Να εργάζονται με συνεργατικό τρόπο με όλες τις αναγνωρισμένες αρχές. 
 Να σέβονται να στηρίζουν και να συνεργάζονται με συναδέλφους πάνω σε 

εκπαιδευτικά θέματα διατηρώντας σχέσεις σε υψηλό επίπεδο. 
 Να είναι διαθέσιμοι να βοηθούν με κάθε τρόπο τους νέους συναδέλφους που 

προσπαθούν να προσαρμοστούν. 
 Να σέβονται την πείρα των παλαιών συναδέλφων, ενώ να διατηρούν το δικαίωμα 

να εκφράζουν την επαγγελματική τους γνώμη. 
 Να μην επιπλήττουν, επικρίνουν, συνάδελφο ή άλλο μέλος της εκπαιδευτικής 

κοινότητας μπροστά σε μαθητές ή σε άλλο κοινό. 
 Να αποφεύγουν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις που δυσφημούν το επάγγελμα. 
 Να αναπτύξουν και να διατηρήσουν καλές σχέσεις μεταξύ σπιτιού και σχολείου 

σεβόμενοι το ρόλο των γονιών, των κηδεμόνων. 
 Να εργάζονται θετικά με τους γονείς με αμεσότητα και σεβασμό. 
 Να επιδεικνύουν σεβασμό με τη διαφορετικότητα όταν έχουν να κάνουν με 

συναδέλφους, γονείς και κηδεμόνες. 
 Να τους ενθαρρύνουν να είναι ενεργοί σε θέματα εκπαίδευσης και 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών. 

Τιμιότητα και διακριτικότητα 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν: 

 Να συμμορφώνονται με πρακτικές και οδηγίες του σχολείου σχετικά με 
περιουσιακά στοιχεία, συσκευές και οικονομικά. 

 Να είναι γνώστες της θέσης τους ως πρότυπα. 
 Να αποκαλύπτουν απόρρητες πληροφορίες μόνο μέσα από νόμιμες διαδικασίες. 
 Να γνωρίζουν ότι και στην προσωπική τους ζωή και στην επαγγελματική οι πράξεις 

τους επηρεάζουν το επάγγελμα που εκπροσωπούν. 

Επίπεδα ηθικής ανάλυσης της παιδαγωγικής πράξης 

Η ηθική ανάλυση της παιδαγωγικής πράξης εκτείνεται σε πέντε επίπεδα, τα οποία 
αναλύονται παρακάτω: 

 Κατά πόσο ηθική είναι η επιλογή του διδακτικού ρόλου από μέρος του διδάσκοντα. 
 Κατά πόσο ηθικές είναι οι ίδιες διδακτικές και παιδαγωγικές μέθοδοι. 
 Κατά πόσο ηθικές είναι οι αρχές που αποτελούν τον άξονα της αγωγής της 

συμπεριφοράς. 
 Κατά πόσο ηθικές είναι οι νομοθεσίες που υπάρχουν στην εκπαίδευση. 
 Πως και αν είναι ηθική η διδακτικοποίηση της ηθικής. 
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Η ηθική αντιπροσωπεύει την ικανότητα του ατόμου να διατυπώνει σωστές κρίσεις, να 
συγκροτεί συλλογισμούς, να χρησιμοποιεί συνειδητά κανόνες, να επεξεργάζεται 
διλλήματα, να προχωρά σε επιλογές, να υποστηρίζει τη θέση του, να 
επιχειρηματολογεί, να χειρίζεται κρίσεις. 

Ο άνθρωπος είναι δυνατόν να μάθει να είναι ηθικός, να έχει ηθική κρίση, δηλαδή 
ικανότητα συγκρότησης ηθικών συλλογών, να μάθει να σκέφτεται εάν η σκέψη είναι 
μορφή ελευθερίας έναντι της αναγκαστικής αποδοχής του κανόνα. Η συγκρότηση της 
ηθικής έχει ως στόχο το κοινό καλό. 

Προϋπόθεση του ήθους του εκπαιδευτικού, είναι η εξασφάλιση συνθηκών ελευθερίας 
έκφρασης και συμπεριφοράς.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να εκπαιδεύει σε δύο επίπεδα, στην αυτονομία της 
ηθικής, δηλ. στην ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και στην κοινωνική συνεργασία, 
δηλ. στην τοποθέτηση του εαυτού μας στο χώρο και στο χρόνο. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα που αγνοεί ή λαμβάνει ελάχιστα υπόψη του τις πολιτιστικές 
και ιδεολογικές διαφορετικότητες και δεν στρέφεται στην ένταξή τους στο ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο, στερείται ηθικής. Το ίδιο συμβαίνει και όταν αγνοεί τις ατομικές 
ιδιαιτερότητες.  

Έλλειψη ηθικής μέσα στα πλαίσια της σχολικής μονάδας θεωρείται η περιθωριοποίηση 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή ο ορισμός ενός μαθητή ως άριστου επειδή μπορεί 
να απομνημονεύει ή να λύνει με ευκολία ασκήσεις μαθηματικών. 

Ο εκπαιδευτικός που χωρίζει τους μαθητές σε καλούς-κακούς, ικανούς –ανίκανους, 
στερείται ηθικής. 

Όταν αυτός επιχειρεί να ανατρέψει το σύστημα αξιών που ενστερνίζεται το σύνολο και 
εκμεταλλεύεται την εξουσία και την επιρροή του πάνω στους μαθητές, επιβάλλοντας 
τις δικές του ατομικές αρχές, είναι ανήθικος . Αυτό συμβαίνει όταν ο εκπαιδευτικός 
αρνείται την κοινωνική του αποστολή, που δεν είναι άλλη από την προετοιμασία των 
μαθητών να ενταχθούν στην κοινωνία. Λέγοντας προετοιμασία εννοούμε την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων στο πεδίο της γνώσης, καλλιέργεια συμπεριφοράς και 
αξιοπρέπειας. 

H ηθική εκπαίδευση οργανώνεται στη βάση δυο δεσμεύσεων: α) αν η φύση του 
ανθρώπου είναι καλή ή κακή και β) ποιος είναι ο ηθικός στόχος. 

Η εκπαίδευση πρέπει από τη μια να διδάξει νόμους, κανόνες, αξίες, δικαιώματα και 
από την άλλη να διδάξει πώς να σκεφτούμε κριτικά σε σχέση με αυτούς τους νόμους 
έτσι ώστε να διατυπώσουμε ηθική κρίση και να πράξουμε ηθική πράξη. Έτσι κατά τον 
Κάντ θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στην έλλογη ελευθερία. 
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Στόχος της ηθικής στην εκπαίδευση είναι να διαμορφωθούν ανεξάρτητοι άνθρωποι και 
να αντισταθούν στην κοινωνική και πολιτιστική αλλοτρίωση. Πάνω από όλα πρέπει να 
υπάρχει ο σεβασμός στο μαθητή και στην προσωπικότητά του. 
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