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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 

Είναι το καινούργιο δικτυακό περιοδικό για το επόμενο βήμα στην εκπαίδευση 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Η δημοσιοποίηση,  η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που φέρνουν την εκπαίδευση ένα 

βήμα μπροστά.  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 

Στόχος η έκδοση 3 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 ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Αμανατίδης Νίκος (Διδάκτορας στις Τ.Π.Ε.), Βαρρά Ευγενία (Μ.Εd.), Δημητροπούλου 

Αγλαΐα (M.Ed)., Καντάς Κωνσταντίνος (Διδάκτορας), Μαρκαντώνη Στέλα (Υποψ. Δι-

δάκτορας), Μαρκαντώνης Χρήστος (Διδάκτορας στην Οργάνωση-Διοίκηση της Εκ-

παίδευσης), Μαστρογιάννης Αλέξιος (Διδάκτορας Μαθηματικών), Μουλά Ευαγγελία 

(Διδάκτορας στην παιδική λογοτεχνία), Παντίδου Γεωργία (Διδάκτορας Διδακτικής 

Ποίησης), Παπαναστασίου Ασπασία (Διδάκτορας Ιστορίας), Σαρρής Δημήτριος (Διδά-

κτορας), Σιγάλα Ζαμπέτα (M.Ed), Τύρου Ιωάννα (Διδάκτορας, ΕΔΙΠ στο ΕΚΠΑ), Φε-

λούκα Βασιλική (Διδάκτορας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας), Φρέντζου Μαίρη (Μ.A. 

στην ξένη γλώσσα), Χαλκιοπούλου Παρασκευή, (Μ.Εd. στις Τ.Π.Ε)  

 

 

Επικοινωνία 

e‐Mail: next@educationext.gr 

Ιστοσελίδα: http://educationext.gr 

 

Εξώφυλλο: Αρινέλα Κότσικο 
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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 
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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 Νοεμβρίου 2022 

 

 

Αξιότιμοι, -ες: 

Από 1-11-2022 ως και 31-12-2022, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από 

κρίση), στο υπό ετοιμασία 7ο τεύχος του περιοδικού, το οποίο θα αναρτηθεί στο web 

ως το τέλος του Ιανουαρίου 2023 

 

Απαραίτητη για τον α΄ συγγραφέα κάθε άρθρου, η ιδιότητα του κατόχου μεταπτυ-

χιακού τίτλου (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) 

 

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 7ου  τεύχους:  

 

Ως 31-12-2022, κατάθεση άρθρων για κρίση 

Ως 31-01-2023  ανάρτηση του 7ου  τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού  

 

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 

http://educationext.gr 
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Πίνακας Περιεχομένων    -    Educationext - 6ο   Τεύχος    -    Νοέμβριος 2022

Η θεματολογία του περιοδικού είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: 

http://educationext.gr/thematology.html 

Σελ.  9 02.Θ.Ε. Η νομοτελειακή αμεταβλητότητα τον αθροίσματος των γωνιών

τριγώνου. Ένας αναλυτικός διδακτικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις κα-

τευθύνσεις και τις αρχές των Νέων Προγραμμάτων Σπονδών

Σελ.    35 02.Θ.Ε. Ιστορική σκέψη και εννοιολόγηση στη διδακτική της Ιστορίας

Σελ.  45 09.Θ.Ε. Διερεύνηση των  απόψεων  των εκπαιδευτικών για  τη  διαχεί-

ριση κρίσεων λόγω των φυσικών καταστροφών στη σχολική μονάδα

Σελ.   53 09.Θ.Ε. Στάσεις και απόψεις γονέων μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σελ.     63 10.Θ.Ε. Teachers’ professional development and school effectiveness as 

direct consequences of a learning-centred leadership 

Σελ.  82 10.Θ.Ε. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαι-

δευτικών

Σελ.   91 10.Θ.Ε. Πολιτική της Αποκέντρωσης στην εκπαίδευση: Συγκριτική προ-

σέγγιση

Σελ.   99 13.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο στη λήψη αποφάσεων αξιοποιώντας τη βιω-

ματική μάθηση και τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Σελ.   111 13.Θ.Ε. Εφαρμογή διαπολιτισμικού προγράμματος ενσυναίσθησης με

θέμα: «Το παζλ της διαφορετικότητας».

Σελ.   121 13.Θ.Ε. Μάθηση και διδασκαλία. Ανάλυση και διδασκαλία της Υποτα-

κτικής

Σελ.   129 14.Θ.Ε. Η ποιότητα και η ενθουσιαστικότητα του σχολικού κλίματος ως

παράγοντας ασφάλειας και ανάπτυξης αλλά και ως καταλύτης μάθησης

Σελ.   146 14.Θ.Ε. Η πρόνοια για την υγεία του μαθητή τις πρώτες δεκαετίες του

20ού αιώνα

Σελ.   173 14.Θ.Ε. Πεζόμορφα ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη: Συνομιλίες

με αισθητικά ρεύματα της εποχής του, αξιοποίηση μοτίβων σε σύγκριση

με το μεταγενέστερο ποιητικό του έργο
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Η νομοτελειακή αμεταβλητότητα του αθροίσματος των γωνιών τριγώνου. Ένας 
αναλυτικός διδακτικός σχεδιασμός, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις αρχές 

των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών 

Μαστρογιάννης Αλέξιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 
Βαλμάς Θεοφάνης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

Σκουτίδας Λάμπρος, Υποδιευθυντής 33ου Δ. Σ. Θεσσαλονίκης - Άσυλο του Παιδιού  

Περίληψη 

Τα Νέα Προγραμμάτων Σπουδών, που θα αντικαταστήσουν τα ήδη ισχύοντα στην ελ-
ληνική εκπαίδευση εδώ και μια εικοσαετία, Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών, βρί-
σκονται υπό πιλοτική εφαρμογή, με στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή τους από το σχο-
λικό έτος 2023-2024. Η παρούσα εργασία λαμβάνει υπόψη τις επιταγές και τις αρχές 
αυτών των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, όσον αφορά στο μάθημα της Γεωμετρίας, 
και προτείνει μια αναλυτική διδακτική παρέμβαση για μαθητές της Πέμπτης τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου. Στο πλαίσιο της «μη τυπικής Γεωμετρίας», η οποία στηρίζεται 
περισσότερο σε επαγωγικούς συμπερασμούς και πειραματισμούς και όχι σε αυστηρές 
αποδείξεις, παρουσιάζεται μια ενδεικτική διδακτική πρόταση, με στόχο την αβίαστη 
μάθηση της νομοτελειακής αμεταβλητότητας του αθροίσματος των γωνιών ενός τρι-
γώνου, ανεξαρτήτως σχήματος και μεγέθους του. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη, προς 
υλοποίηση, διδακτική πρακτική περιλαμβάνει δυο έργα. Το πρώτο χρησιμοποιεί χειρα-
πτικά υλικά (χαρτί και ψαλίδι), ενώ το δεύτερο αξιοποιεί τη βεβαιωμένη (υπό προϋπο-
θέσεις) προστιθέμενη μαθησιακή αξία των Δυναμικών Περιβαλλόντων Γεωμετρίας. 
Πέραν των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, η παρούσα εργασία παραθέτει μαθηματι-
κές και διδακτικές πρακτικές, που θα υιοθετηθούν στην τάξη, όπως και τις «Μεγάλες 
Ιδέες» που αναμένεται να καλλιεργηθούν. Μελετά, ακόμη, τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
και αναφέρει τα προαπαιτούμενα της επιδιωκόμενης μάθησης αλλά και κάποιες δυσκο-
λίες και εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών, όσον αφορά στην έννοια της γωνίας και 
του τριγώνου. Τέλος, προβαίνει σε μια αποτίμηση της προτεινόμενης διδασκαλίας, ενώ 
εισηγείται και περαιτέρω ενέργειες, ώστε μια διδασκαλία σε συνθήκες πραγματικής 
τάξης να είναι όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη και πιθανά αποτελεσματικότερη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γεωμετρία, επίπεδο, τρίγωνο, γωνίες, άθροισμα 

The deterministic invariability of the sum of the angles of a triangle. A detailed 
didactic design according to the directions and principles of the New Curricula 

Mastrogiannis Alexios, Educational Work Coordinator, PEKES of Western Greece 
Valmas Theofanis, Educational Work Coordinator, PEKES of Western Greece 
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Abstract 

The New Curricula, which will replace the Interdisciplinary Curricula that have been 
in force for twenty years in Greek education, are currently being piloted, aiming at their 
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general implementation since the 2023-2024 academic year. This paper takes into ac-
count the requirements and principles of these New Curricula, as regards the subject of 
Geometry, and proposes a detailed and extensive teaching intervention for 5th grade 
primary school students. In the context of “informal Geometry", which is based more 
on inductive inferences and experimentations than on rigorous proofs, an indicative 
teaching proposal is presented, aiming at the effortless learning of the deterministic 
invariability of the sum of the angles of a triangle, regardless of its shape and size. In 
particular, the proposed teaching practice to be implemented is divided into two pro-
jects. The first one uses hands-on materials (paper and scissors), while the second one 
exploits the proven (under certain conditions) value-added learning of Dynamic Geom-
etry Environments. In addition to the proposed activities, this paper lists mathematical 
and teaching practices that will be adopted in the classroom, as well as the big ideas 
that are expected to be cultivated, studies the educational needs and mentions the pre-
requisites of the intended learning as well as some students' difficulties and misconcep-
tions, regarding the concept of angle and triangle. Finally, it assesses the suggested 
teaching, and proposes further actions, so that teaching in real class conditions will be 
as complete as possible and possibly more effective. 

Key-Words: Geometry, plane, triangle, angles, sum 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με έναν σύγχρονο ορισμό του Βρετανού μαθηματικού Sir Erik Christopher 
Zeeman, η Γεωμετρία περιλαμβάνει εκείνους τους κλάδους των Μαθηματικών, οι ο-
ποίοι αξιοποιούν την οπτική διαίσθηση (την πιο κυρίαρχη από όλες τις αισθήσεις), ώ-
στε να απομνημονεύονται καλύτερα τα θεωρήματα, να κατανοούνται οι αποδείξεις, να 
ενισχύονται εικασίες, να γίνεται αντιληπτή η πραγματικότητα και ναι παρέχεται, γε-
νικά, μια σφαιρική επίγνωση για πολλές πτυχές της ζωής (Jones & Tzekaki, 2016). Σε 
κάθε περίπτωση, η Γεωμετρία δεν είναι, μόνο, μια ξερή και στεγνή παράθεση ορισμών, 
καθόσον επικεντρώνεται περισσότερο στην περιγραφή, ανάδειξη και αξιοποίηση σχέ-
σεων και συλλογισμών (NCTM, 2000). 

Η εννοιολογική οριοθέτηση και η επίτευξη ενός ξεκάθαρου ορισμού, όμως, για τη 
«Στοιχειώδη Γεωμετρία» δεν υπήρξε ποτέ απλό εγχείρημα και μια σαφής απάντηση, 
μάλλον, δεν είναι, ακόμη και μέχρι σήμερα, δυνατή (Yaglom, 1981). Βέβαια, όσον α-
φορά στο σχολικό μάθημα, η Στοιχειώδης Γεωμετρία μπορεί να περιγραφεί ως «η συλ-
λογή γεωμετρικών εννοιών και θεωρημάτων που μαθαίνονται στο σχολείο, μαζί με τις 
άμεσες συνέπειες αυτών των θεωρημάτων» (Yaglom, 1981). 

Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, οι γενικοί στόχοι του μαθήματος της 
Γεωμετρίας περιστρέφονται γύρω από την αξιοποίηση της γεωμετρικής γνώσης, κατά 
τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αλλά και την κατανόηση και επεξήγηση του πε-
ριβάλλοντα φυσικού κόσμου (Güven & Kosa, 2008). Η μελέτη της Γεωμετρίας είναι 
ένα σημαντικό συστατικό για τη μάθηση των Μαθηματικών (Özerem, 2012; NCTM, 
2000), επειδή επιτρέπει στους μαθητές όχι μόνο να αναλύουν και να ερμηνεύουν τον 
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κόσμο στον οποίο ζουν, αλλά τους εξοπλίζει και με εργαλεία και ιδέες, που αξιοποιού-
νται για την αναπαράσταση και την επίλυση προβλημάτων και μπορούν να εφαρμο-
στούν, μέσω «μεταβίβασης μάθησης», και σε άλλους τομείς των Μαθηματικών, με 
άλλα μαθηματικά θέματα, όπως για παράδειγμα σε μετρήσεις, σε (κλασματικούς) α-
ριθμούς, όπως και σε γραφικές αναπαραστάσεις (π.χ. διαγράμματα και ιστογράμματα) 
στατιστικών και πιθανοτικών δεδομένων. 

Η Γεωμετρία, που έχει μακρά ιστορία, καθώς είναι ένας από τους μακροβιότερους κλά-
δους των Μαθηματικών, και πιθανόν ο πιο διασκεδαστικός και ο πιο «μαγικός», είναι 
στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των Μαθηματικών και ένας από τους πλέον εν-
διαφέροντες τομείς τους (Jones, 2002; 2000a; b; The Royal Society, 2001). Όντως, και 
παρά τη σημερινή εμφανή πριμοδότηση της Αριθμητικής και της Άλγεβρας, η Γεωμε-
τρία έχει λάβει κεντρική θέση στη μαθηματική εκπαίδευση και παραμένει ένας τομέας 
ύψιστης ζωτικής σημασίας για τη μαθηματική παιδεία, παρέχοντας και καλλιεργώντας 
πολύ σημαντικές δεξιότητες (Jones, 2002; Jones, Mooney & Harries, 2002). Είναι ένα 
φυσικό μέρος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συλλογισμού και αιτιολόγησης των 
μαθητών, με αποκορύφωμα τις αποδεικτικές διαδικασίες στο Γυμνάσιο και το Λύκειο 
(NCTM, 2000). Η Γεωμετρία έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών και είναι αναπόσπαστο μέ-
ρος της ανθρώπινης πολιτιστικής εμπειρίας, αφού ανιχνεύεται σε ένα ευρύ φάσμα πο-
λιτισμών, και, ταυτόχρονα, είναι ζωτικό συστατικό πολλών πτυχών της καθημερινής 
ζωής, απευθυνόμενη στην όραση, την αισθητική και τη διαίσθηση (Jones, 2000a; b). 

Κατά τον μεγάλο Βρετανολιβανέζο γεωμέτρη sir M. Atiyah (2001), η χωρική διαί-
σθηση (αντίληψη) είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η Γεωμετρία είναι στην πραγματικότητα ένα τόσο σημαντικό κομμάτι των Μα-
θηματικών - όχι μόνο για πράγματα που είναι προφανώς γεωμετρικά, αλλά ακόμη και 
για πράγματα που δεν είναι. Γίνεται, ωστόσο, προσπάθεια και για αυτά που δεν είναι, 
ώστε να αποκτήσουν γεωμετρική μορφή, επειδή μια τέτοια «γεωμετροποίηση» δίνει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί η διαίσθηση, η οποία είναι το πιο 
ισχυρό ανθρώπινο εργαλείο.  

Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κύριος σκοπός του μαθήματος της Γεωμετρίας 
είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για τη ζωή και να εκπαιδεύσει σκεπτόμενους πο-
λίτες (Shibli, 1931). Αν η Γεωμετρία δε διδάσκεται, ώστε να καλλιεργεί την κριτική 
σκέψη και την επαγωγική λογική και να δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα να αποδεικνύει 
τις δικές του υποθέσεις και εικασίες, τότε δεν αξίζει να διδάσκεται (Wilson, 1953). 

Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές του 20ού αιώνα (Bond, 1908), οι στόχοι στη διδασκα-
λία της Γεωμετρίας ήταν τέτοιοι, ώστε οι μαθητές: 

• να αποκτήσουν ακριβή και ενδελεχή γνώση των γεωμετρικών αληθειών. 
• να αναπτύξουν τη δύναμη του γνήσιου, λογικού και γεωμετρικού συλλογισμού. 
• να καλλιεργήσουν μια συνήθεια σκέψης που θα τους δώσει μια «πρακτική σο-

φία», ώστε να αναπτύξουν την κρίση τους, να αυξήσουν την επινοητικότητά 
τους και να μυηθούν σε μια πολύπλευρη άποψη των πραγμάτων, με στόχο να 
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καταφέρουν να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία τα πολλά και ποικίλα 
προβλήματα της ενήλικης ζωής τους. 

Στον 21ο αιώνα οι κύριοι στόχοι της διδασκαλίας της Γεωμετρίας στο σχολείο, που 
διαφέρουν, βέβαια, κατά πολύ, από αυτούς των απαρχών του προηγούμενου αιώνα, 
είναι (Mamatov et al., 2020; Jones, 2002; 2000a; b; The Royal Society, 2001; NCTM, 
2000): 

• μελέτη των χωρικών μορφών και των ιδιοτήτων τους.  
• ανάλυση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων δισδιάστατων και τρισδιάστατων γε-

ωμετρικών σχημάτων αλλά και απόκτηση των σχετικών γεωμετρικών εμπει-
ριών. 

• ανάπτυξη μαθηματικών επιχειρημάτων σχετικά με τις γεωμετρικές σχέσεις. 
• εφαρμογή μετασχηματισμών για την ανάλυση μαθηματικών καταστάσεων. 
• ανάπτυξη της χωρικής φαντασίας και επίγνωσης, της γεωμετρικής διαίσθησης 

της ικανότητα απεικόνισης και της λογικής και της ανεξάρτητης σκέψης. 
• αξιοποίηση οπτικοποίησης, χωρικού συλλογισμού και γεωμετρικής μοντελο-

ποίησης για την επίλυση προβλημάτων. 
• ανάπτυξη ικανότητας αξιοποίησης γεωμετρικών ιδιοτήτων και θεωρημάτων. 
• αξιοποίηση εικασιών, επαγωγικών συλλογισμών και αποδείξεων. 
• ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της Γεωμετρίας σε πραγματικά περιβάλλο-

ντα. 
• κατανόηση της αξιωματικής δομής των Μαθηματικών. 
• διαμόρφωση και εξέλιξη της γνώσης που μαθαίνεται στην καθημερινή ζωή, με 

σκοπό και την ανάπτυξη σχετικών δυνατοτήτων. 
• ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης ψηφιακών περιβαλλόντων σε ειδικά γεωμε-

τρικά πλαίσια. 
• δημιουργία θετικής στάσης προς τα Μαθηματικά.  

Πιστεύεται (Jones, 2002) ότι η παρουσίαση των γεωμετρικών θεμάτων πρέπει να γίνε-
ται με τρόπο που διεγείρει την περιέργεια και ενθαρρύνει την εξερεύνηση, ώστε να 
ενισχυθεί η μάθηση των μαθητών και η θετική στάση τους απέναντι στα Μαθηματικά. 
Για αυτό προβάλλει, ως υψηλής σημαντικότητας στόχος, η προσεκτική επιλογή και ο 
ελκυστικός τρόπος παρουσίασης της γεωμετρικής ύλης στα Προγράμματα Σπουδών 
των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, το 
θεμελιώδες πρόβλημα κατά τον σχεδιασμό της γεωμετρικής διάστασης των Προγραμ-
μάτων Σπουδών των Μαθηματικών (Jones, 2000b) είναι το διλημματικό γεγονός ποια 
γεωμετρικά θέματα θα συμπεριληφθούν και ποια θα παραλειφθούν, δεδομένου ότι όλα 
τα θέματα της Γεωμετρίας είναι ενδιαφέροντα, δελεαστικά και μερικές φορές καθηλω-
τικά. Οπωσδήποτε, ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών δεν παραλείπει να οργανώνει 
και να ενσωματώνει αποτελεσματικά σημαντικές μαθηματικές ιδέες, έτσι ώστε οι μα-
θητές να μπορούν να συσχετίζουν και να συνδέουν έννοιες και ιδέες, με τελικό στόχο 
να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν νέες αντιλήψεις και δεξιότητες (NCTM, 2000). 
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Στην ελληνική εκπαίδευση, σύμφωνα με τη με αριθμ. 104671/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β΄ 4003/30-
08-2021) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης «Πι-
λοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση» σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας, τα οποία λει-
τουργούν ως πιλοτικές σχολικές μονάδες. Σκοπός αυτής της πιλοτικής εφαρμογής είναι 
«η ανατροφοδότηση από την υλοποίησή της δράσης, καθώς και η διάχυση των δρά-
σεων από την Πιλοτική Εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς της Χώρας σε συνέργεια με 
τη δράση της προβλεπόμενης επιμόρφωσης στα (νέα) Προγράμματα Σπουδών». 

Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, από την τελευταία ένταξη και εφαρμογή Προγραμμάτων 
Σπουδών στην ελληνική εκπαίδευση (αν και υπήρξε και μια πιλοτική εφαρμογή το 
2012-13, η οποία, ωστόσο, για άγνωστους λόγους δε γενικεύτηκε), αναμένεται να ει-
σαχθούν, πολύ καθυστερημένα, νέα Προγράμματα Σπουδών. Τα νέα Προγράμματα και 
όσον αφορά στο μάθημα των Μαθηματικών και ειδικά την ενότητα της Γεωμετρίας θα 
πρέπει να πληρούν όλους τους παραπάνω σύγχρονους παρατιθέμενους στόχους. Πράγ-
ματι, κατά το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών (IEP, 2021a), όπως και 
οι παραπάνω στόχοι επιτάσσουν, «η μελέτη της Γεωμετρίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της χωρικής αντίληψης, προσφέροντας δυνατότητες ερμηνείας και παρέμβασης στο 
φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Επιπλέον, υποστηρίζει την αξιοποίηση εργαλείων 
μελέτης άλλων Θεμάτων στα Μαθηματικά και την επιστήμη. Το πιο σημαντικό, ω-
στόσο, είναι ότι με τη μελέτη της Γεωμετρίας αναπτύσσεται η μαθηματική συλλογι-
στική, με την οποία αναπτύσσεται, επίσης, τόσο η λογική επιχειρηματολογία και τεκ-
μηρίωση, η οποία είναι σημαντική για κάθε πολίτη, όσο και η δημιουργική σκέψη σε 
πολλούς τομείς». 

Στη συνέχεια, η παρούσα εργασία, στο πλαίσιο της «μη τυπικής Γεωμετρίας», η οποία 
αναπτύσσεται και εφαρμόζεται κατά τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχο-
λείο, θα προτείνει μια ενδεικτική παρέμβαση, η οποία στοχεύει στην, όσο το δυνατό, 
απροβλημάτιστη γνωστική κεφαλαιοποίηση του αναλλοίωτου του αθροίσματος των 
γωνιών ενός τριγώνου. Μάλιστα, η κατανόηση του γεγονότος ότι το άθροισμα των γω-
νιών ενός τριγώνου παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος ή το σχήμα 
του τριγώνου, είναι, πιθανόν, μια από τις πρώτες ενθουσιαστικές και μαγικές προκλή-
σεις, που βιώνουν οι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικά με τη διαχρονική και 
ντετερμινιστική ισχύ των γεωμετρικών αληθειών και πορισμάτων στον γήινο κόσμο.  

Η Γεωμετρία στο Δημοτικό Σχολείο 

Η γνωστή θεωρία για την εκμάθηση της Γεωμετρίας των van Hiele αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα, που επιδρά θετικά στον τρόπο διδασκαλίας και κατανόησης της σχολικής 
Γεωμετρίας (Moru, 2021; Vojkuvkova, 2012). Παρά την τεράστια έρευνα για τη γεω-
μετρική σκέψη, καμία πρόταση δεν έχει προσελκύσει τόσο πολύ την προσοχή όσο η 
θεωρία των πέντε επιπέδων γεωμετρικής σκέψης των van Hiele (Senk et al., 2022). 
Επιπλέον, δε, πολλοί ερευνητές σημειώνουν ότι οι σκέψεις των μαθητών, στη γεωμε-
τρία των δυο διαστάσεων, επεξηγούνται καλύτερα και αναλυτικότερα με τη χρήση του 
μοντέλου των van Hiele για τη γεωμετρική σκέψη (Yi, Flores & Wang, 2020; Abdul 
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Halim & Effandi, 2012; 2011). Σε έρευνες (Santos, Sobretodo & Hortillosa, 2022), δια-
πιστώθηκε ότι οι μαθητές αρέσκονται στην εκμάθηση της Γεωμετρίας, χρησιμοποιώ-
ντας τις φάσεις του μοντέλου. Μάλιστα, η θεωρία των van Hiele είναι κατάλληλη ει-
δικά σε μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, λόγω της παρουσίας διαφορε-
τικών γεωμετρικών εμπειριών. 

Τα πέντε επίπεδα γεωμετρικής σκέψης των van Hiele είναι, κατά βάση, ιεραρχικά και 
ακολουθιακά και, φυσικά, δεν είναι ηλικιακά συναρτημένα, αφού η μετάβαση στο α-
νώτερο επίπεδο συναρτάται με την εμπειρία, ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι, δε, τα εξής 
(Mahlaba & Mudaly, 2022; Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2012; Πατσιομίτου & 
Εμβαλωτής, 2010; Gawlick, 2005; Crowley, 1987; Usiskin, 1982): 

• Επίπεδο 0: Νοερή Απεικόνιση (Visualisation). Οι μαθητές αναγνωρίζουν ο-
πτικά τα σχήματα από την εμφάνιση, ως συνολικές οντότητες, σύμφωνα με τη 
Μορφολογική Ψυχολογία (Gestalt). Ακόμη, γνωρίζουν τα γεωμετρικά ονόματά 
τους, αλλά παραβλέπουν τις ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα 
οποία δε γίνονται αντιληπτά.  

• Επίπεδο 1: Ανάλυση (Analysis). Στο δεύτερο αυτό στάδιο, μια πρώιμη ανάλυση 
των γεωμετρικών εννοιών είναι ορατή, ενώ αναδεικνύεται και η σημαντικότητα 
της γλώσσας κατά την περιγραφή των σχημάτων. Οι μαθητές εξοικειώνονται 
σταδιακά με την ορολογία και μέσω παρατήρησης και πειραματισμού εντοπί-
ζουν τις ιδιότητες κάποιων σχημάτων, προβαίνοντας σε χαλαρές γενικεύσεις 
και ομαδοποιήσεις.  

• Επίπεδο 2: Μη Τυπική Παραγωγή (Informal Deduction). Οι μαθητές μπορούν 
να δημιουργήσουν ορισμούς και να προβάλουν λογικά επιχειρήματα σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά ή τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων των σχημάτων, μέσω 
μιας ενορατικής κατανόησης των ιδιοτήτων των σχημάτων αλλά και κάποιων 
συσχετισμών μεταξύ των ιδιοτήτων διαφορετικών σχημάτων.  

• Επίπεδο 3: Παραγωγή (Deduction). Οι μαθητές, στηριζόμενοι σε ορισμούς και 
αξιώματα, μέσω αφαιρετικών διαδικασιών αποδεικνύουν θεωρήματα.  

• Επίπεδο 4: Αυστηρότητα (Rigor). Είναι το υψηλότερο επίπεδο σκέψης στην ιε-
ραρχία των van Hiele. Οι μαθητές, ως φοιτητές. πια, με υψηλή μαθηματική 
σκέψη, με τη δέουσα και την επιβεβλημένη αυστηρότητα, κατανοούν τις τυπι-
κές πτυχές των αφηρημένων παραγωγικών συλλογισμών, τη μέθοδο της ατό-
που απαγωγή και της αντιθετοαντιστροφής.  

Μια βασική αρχή στη θεωρία των van Hiele, αν και υπονοούμενη (Crowley, 1987), 
αποτελεί η ενίσχυση των γεωμετρικών εμπειριών, που πρέπει να αποκομίζουν οι μα-
θητές, μέσα από πληθώρα και ποικιλία ενεργητικών, διερευνητικών και ανακαλυπτι-
κών δράσεων, με τη συνδρομή εποπτικών υλικών και διδακτικών μέσων. Από τα πρώτα 
χρόνια του Δημοτικού Σχολείου η επιλογή και χρήση χειραπτικών και ψηφιακών ερ-
γαλείων προσφέρεται ως ένας καταλυτικός και πλούσιος τρόπος αποτελεσματικής δι-
δακτικής παρέμβασης. Υλικά όπως γεωπίνακες, τάγκραμ, καλαμάκια, κύβοι, lego, εν-
σφηνώματα, μακέτες, διάφορα πλακίδια για επιστρώσεις, πλέγματα, γεωμετρικά παζλ 
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και φυσικά οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) βελτιώνουν τις φά-
σεις της μάθησης, λιπαίνουν και καλλιεργούν τη γνωστική ανάπτυξη και τη σκέψη των 
μαθητών, κατά την κατάκτηση των επιπέδων van Hiele (Crowley, 1987).  

Στο Δημοτικό Σχολείο, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ) των γεω-
μετρικών ενοτήτων είναι ταυτόσημα με τα χαρακτηριστικά των τριών πρώτων σταδίων 
της θεωρίας των van Hiele. Οι μαθητές δε λειτουργούν στα πλαίσια ενός μαθηματικού 
συστήματος, δεδομένου ότι μια θεωρητική απόδειξη είναι αδύνατο να κατανοηθεί, ό-
πως, επίσης, και η σημασία της συμπερασματικής παραγωγής ή ο ρόλος των αξιωμά-
των. Οι μαθητές μπορούν, ωστόσο, να συμπεράνουν, επαγωγικά τις ιδιότητες ενός σχή-
ματος ή άλλες γεωμετρικές αλήθειες, όπως, για παράδειγμα, ότι το άθροισμα των γω-
νιών ενός τριγώνου ισούται πάντοτε, με 180 μοίρες.  

Ήδη, εδώ και ογδόντα χρόνια, η έρευνα έχει δείξει (Smith, 1940) ότι οι παρανοήσεις 
των μαθητών στη Γεωμετρία είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των θεμελιω-
δών προκλήσεών της. Από τότε, είχαν εντοπισθεί «τρεις σοβαρές μαθησιακές δυσκο-
λίες», που αντιμετωπίζουν οι μαθητές: α) έλλειψη εξοικείωσης με γεωμετρικά σχή-
ματα, β) μη κατανόηση της σημασίας της σχέσης «αν-τότε» και γ) (που αφορά, ωστόσο, 
μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ανεπαρκής κατανόηση της έννοιας της απόδει-
ξης. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι όταν αυτές οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται, τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα βελτιώνονται. Πράγματι, η επίγνωση των παρανοήσεων των μα-
θητών είναι το καθοριστικό βήμα για την προετοιμασία ενός επιτυχημένου μαθήματος 
Γεωμετρίας (Cirillo & Hummer, 2019).  

Κάποιες δυσκολίες, εσφαλμένες αντιλήψεις και παρερμηνείες των μαθητών, όσον α-
φορά στην έννοια της γωνίας και του τριγώνου (Casanova, Cantoria & Lapinid, 2021; 
Ozen Unal & Urun, 2021; Clements & Sarama, 2020; Özerem, 2012) είναι οι εξής: 

• εννοιολογικές συγχύσεις και ανακρίβειες στους ορισμούς. 
• μια πλευρά της γωνίας πρέπει να είναι, οπωσδήποτε οριζόντια. 
• το μέγεθος της γωνίας είναι συναρτώμενο με το μήκος των πλευρών της. 
• ίσες γωνίες με διαφορετικό προσανατολισμό είναι διαφορετικές γωνίες. 
• οι γωνίες 180 μοιρών δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιες. 
• πλημμελής συστηματοποίηση ιδιοτήτων και σχέσεων μέσα από διερευνήσεις 

σταθερών και μεταβλητών χαρακτηριστικών ενός σχήματος (π.χ. σε κάθε τρί-
γωνο το άθροισμα των γωνιών του δεν είναι 180 μοίρες). 

• αδυναμία περιγραφής των ιδιοτήτων του τρίγωνου που συνδέονται με τις πλευ-
ρές, τις γωνίες και τον τύπο του τριγώνου. 

• αδυναμία αξιοποίησης του σχετικού θεωρήματος για την εύρεση του μέτρου 
της τρίτης γωνίας δεδομένων των μέτρων των άλλων δύο γωνιών. 

• Λανθασμένος υπολογισμός του αθροίσματος των εσωτερικών γωνιών ενός τρι-
γώνου, όπως, επίσης, και το μέγεθος κάθε εσωτερικής και εξωτερικής γωνίας 
(η προτεινόμενη παρέμβαση θα έχει ως στόχο την άμβλυνση αυτής της εμμέ-
νουσας παρανόησης).  
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Άλλωστε, και πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν παρατηρήσει ότι πολλά μικρά αλλά και με-
γάλα παιδιά έχουν πολλές παρανοήσεις, που σχετίζονται με το μάθημα της Γεωμετρίας, 
οι οποίες αποτελούν ουσιαστικό πρόβλημα στην κατανόησή του (Guncaga, Tkacik & 
Žilková, 2017; Atebe & Schäfer, 2008). Για αυτό, πολλοί ερευνητές, από παλιά, 
(Duval,1998; Healy & Hoyles, 1998) έχουν πειραματιστεί με διάφορους τρόπους διδα-
σκαλίας της Γεωμετρίας, διαπιστώνοντας ότι αυτή είναι συχνά πιο περίπλοκη από ε-
κείνη των αριθμητικών πράξεων ή της στοιχειώδους άλγεβρας, αφού εντοπίζονται σο-
βαρά προβλήματα, όπως (Özerem, 2012): ελλιπής κατανόηση του προβλήματος και 
των μαθηματικών συμβόλων, αποδείξεις βασισμένες μόνο σε άμεσα οπτικά στοιχεία, 
έλλειψη στρατηγικής γνώσης κ.λπ. Ως εκ τούτου, είναι πιο σημαντικό οι οδηγίες της 
Γεωμετρίας να ενσωματώνουν νέες και δοκιμασμένες προσεγγίσεις, όπως η χρήση ο-
πτικών, πολυμεσικών και υπερμεσικών εργαλείων στην τάξη και οι σχετικές δραστη-
ριότητες να αξιοποιούν χειραπτικά αλλά και ψηφιακά εργαλεία (όπως λογισμικά Δυ-
ναμικής Γεωμετρίας αλλά και αισθητικής έκφρασης σε διαδραστικό πίνακα), όπως θα 
επιχειρήσει η παρούσα διδακτική παρέμβαση. 

Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση 

Όσον αφορά στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, και σύμφωνα με το Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών (IEP, 2021a), που βρίσκεται, κατά το σχολικό 
έτος 2021-2022, υπό πιλοτική εφαρμογή, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διερευνούν το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου και να οδηγούνται στο συμπέρα-
σμα ότι αυτό ισούται με 180ο. 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και των δυο σχετικών έργων, όπως θα παρουσια-
στούν παρακάτω, προβλέπονται σε επίπεδο σχεδιασμού να αξιοποιηθούν οι παρακάτω 
γνωστικές πρακτικές:  

• του συλλογισμού και της επιχειρηματολογίας, καθώς οι μαθητές θα πρέπει, 
μετά από μια πρώτη εκτίμηση του μέτρου της κάθε γωνίας ενός τριγώνου, να 
καταδείξουν το ορθό μέτρο κάθε γωνίας κάνοντας ακριβή μέτρηση, με το μοι-
ρογνωμόνιο και το λογισμικό. Επιπλέον, αναφορικά με το άθροισμα των γω-
νιών ενός τριγώνου - ανεξάρτητα από το είδος του, τις πλευρές και τις γωνίες 
του - μέσα από μετρήσεις οι μαθητές να μπορούν να φτάνουν στη γενίκευση, 
στο συμπέρασμα, δηλαδή, ότι το άθροισμα των γωνιών σε κάθε τρίγωνο ισούται 
με 180 μοίρες, αλλά και να μπορούν να τεκμηριώνουν το συμπέρασμά τους με 
ανάλογα επιχειρήματα. 

• της μαθηματικής επικοινωνίας, μέσω πολλών συνεργατικών δραστηριοτήτων, 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων μαθηματικών έργων, που έχουν 
σχεδιαστεί με βάση τους στόχους της διδασκαλίας. 

• της επιλογής και της χρήσης χειραπτικών και ψηφιακών εργαλείων. Οι μαθητές 
θα χρησιμοποιήσουν το μοιρογνωμόνιο και τον γνώμονα, το ψαλίδι για να κό-
ψουν τα χάρτινα τρίγωνα αλλά και το εκπαιδευτικό λογισμικό Δυναμικής Γεω-
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μετρίας (Περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας) Cabri Geometry, για να μπορέ-
σουν μέσα από πειραματισμούς στα μέτρα των γωνιών κάθε τριγώνου, να οδη-
γηθούν στο τελικό συμπέρασμα ότι το άθροισμα, σε οποιαδήποτε γενική και 
ειδική περίπτωση παραμένει το ίδιο (180 μοίρες). Οι μαθητές, επίσης με τη 
χρήση των διαφορετικών χειραπτικών εργαλείων, είναι σε θέση να δημιουρ-
γούν διάφορες αναπαραστάσεις (εικονιστικές, γεωμετρικές, συμβολικές) καθώς 
και συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων συστημάτων αναπαράστασης. 

• της οπτικοποίησης: η πρακτική της οπτικοποίησης συνδέεται με τη χρήση ποι-
κιλίας αναπαραστάσεων (IEP, 2021b) και στην προκειμένη περίπτωση οι μα-
θητές καλούνται αφενός να αναπαραστήσουν την ευθεία γωνία (έργο 1) μέσα 
από την παράθεση τριών διαφορετικών τριγώνων και να τη συνδέσουν με το 
άθροισμα των γωνιών τριγώνου, αφετέρου να σχεδιάσουν διαφορετικά τρίγωνα 
στο περιβάλλον του Cabri Geometry (έργο 2) και μέσα από την αυτόματη μέ-
τρηση των γωνιών από το λογισμικό να καταλήξουν επαγωγικά σε συμπέρα-
σμα, σχετικά με το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου. 

• Πρακτική μεταγνωστικής ενημερότητας. Η μεταγνώση είναι η κατανόηση των 
ψυχολογικών λειτουργιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, η κατανόηση της 
γνώσης και η ρύθμιση των γνωστικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η 
γνώση αφορά στο γεγονός ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου ισούται 
με 180 μοίρες, ενώ ο τρόπος και η διαδικασία που απαιτείται για να διαπιστωθεί 
αυτό αναφέρεται στη μεταγνώση. Η μελέτη του αθροίσματος των γωνιών ενός 
τριγώνου προσφέρεται για μεταγνωστικές ερωτήσεις, όπως «Μπορεί κανείς να 
μου πει πώς έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα;», «Κατανοείς τον τρόπο υπολογι-
σμού του τάδε συμμαθητή σου;», «Ποιος υπολόγισε με τον ίδιο τρόπο;», 
«Ποιος υπολόγισε διαφορετικά;», «Ποια είναι η διαφορά;», «Μπορείς να μας 
πει κάποιος την πορεία της σκέψης του, κατά την εύρεση του αθροίσματος των 
γωνιών του τριγώνου;» κ.λπ. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, προβλέπονται σε επίπεδο σχεδιασμού να 
αξιοποιηθούν και οι παρακάτω κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές που αφορούν σε δε-
ξιότητες και ικανότητες των μαθητών, ώστε: 

• «να ερμηνεύουν καταστάσεις στον προσωπικό, εργασιακό και ευρύτερα κοινω-
νικό τους βίο, χρησιμοποιώντας τα Μαθηματικά» (IEP, 2021b; c), καθώς οι μα-
θητές στο 1ο έργο καλούνται να «ερμηνεύσουν» την εικόνα που σχημάτισαν με 
την παράθεση των τριών τριγώνων με γνώμονα σκέψης το άθροισμα των γω-
νιών τριγώνου και στο 2ο έργο καλούνται να «ερμηνεύσουν» μέσα από τις ποι-
κίλες αναπαραστάσεις τριγώνων το κοινό άθροισμα των γωνιών τους. 

• «να αποδίδουν αξία στις ιδέες των άλλων, να επιχειρηματολογούν και να λαμ-
βάνουν αποφάσεις που στηρίζονται στον διάλογο και στη διαπραγμάτευση» 
(IEP, 2021b; c), καθώς τόσο στο 1ο όσο και στο 2ο έργο οι μαθητές, δουλεύο-
ντας ομαδικά, καλούνται να φτάσουν σε συμπεράσματα και πιθανές λύσεις, που 
ανακοινώνουν σε επίπεδο ολομέλειας στην τάξη. Αφού παρουσιαστούν τα α-
ποτελέσματα, ανά ομάδα, οι μαθητές καλούνται να αιτιολογήσουν το τελικό 
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αποτέλεσμα, ότι το άθροισμα, δηλαδή, των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 
μοίρες. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ασκούνται στο να λαμβάνουν αποφά-
σεις, οι οποίες στηρίζονται στον διάλογο και τη διαπραγμάτευση. 

Τέλος, καθώς «στις κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές εντάσσονται και οι κοινωνικο-
συναισθηματικές πρακτικές» (IEP, 2021c), προβλέπεται σε επίπεδο σχεδιασμού της 
διδασκαλίας, οι μαθητές μέσω της ανάπτυξης αυτών των πρακτικών:  

• να «αναπτύσσουν θετικά κίνητρα, αυτοπεποίθηση, εστίαση στις θετικές πτυχές 
των εμπειριών, υπομονή και επιμονή στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε μαθη-
ματικής κατάστασης» (IEP, 2021b; c), κυρίως κατά την υλοποίηση του 1ου έρ-
γου, που έρχονται αντιμέτωποι με μια ανοιχτή ερώτηση, με μια ποικιλία πιθα-
νών προσεγγίσεων και θα χρειαστεί να μετέλθουν των παραπάνω δεξιοτήτων 
για να ανταπεξέλθουν. 

• να «αναπτύσσουν και να ασκούν δεξιότητες που υποστηρίζουν τη θετική αλλη-
λεπίδραση με άλλους για την αντιμετώπιση μαθηματικών έργων σεβόμενοι τη 
διαφορετικότητα στη σκέψη και έκφραση» (IEP, 2021b; c), μέσα από τη συ-
νεργασία και τη θετική αλληλεπίδραση που αναπτύσσουν με τους συμμαθητές 
τους στα πλαίσια λειτουργίας των ομάδων για την εκτέλεση των μαθηματικών 
δραστηριοτήτων. 

• να «αξιοποιούν δεξιότητες αξιολόγησης, ελέγχου και αυτογνωστικής ρύθμισης 
της προόδου τους προκειμένου να οικοδομήσουν ισχυρές ταυτότητες μαθητευ-
ομένων των Μαθηματικών» (IEP, 2021b; c), καθώς η υλοποίηση και των δύο 
έργων προϋποθέτει την εκφορά και δοκιμασία - αξιολόγηση πιθανών λύσεων 
στο πλαίσιο της ομάδας πριν το τελικό συμπέρασμα, μέσα από διαπραγμάτευση 
για την ανακοίνωση της επικρατέστερης ή των επικρατέστερων στην ολομέλεια 
της τάξης 

• να «εκτιμούν την ομορφιά και την κομψότητα των Μαθηματικών» αλλά και τη 
μαγεία που εκπέμπουν οι κανονικότητες τους και  

• να «αναπτύσσουν πνεύμα περιέργειας και αγάπη για τα Μαθηματικά» (IEP, 
2021b; c), καθώς και τα δύο έργα εμπεριέχουν το στοιχείο της έκπληξης (και 
της μαγείας), γιατί παρά τη φαινομενική πολυπλοκότητά τους η λύση, τελικά, 
είναι μάλλον απλή, αρκεί να σκεφτεί κανείς επαγωγικά. 

Οι κεντρικές ιδέες ή οι αρχές στις οποίες βασίζεται η γνώση των Μαθηματικών καλού-
νται Μεγάλες Ιδέες των Μαθηματικών. Μια μεγάλη ιδέα είναι μια πρόταση ή μια ιδέα, 
που είναι κομβική για τη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών. Στην παρούσα 
παρέμβαση, οι Μεγάλες Ιδέες, που θα μελετηθούν, είναι οι παρακάτω:  

• H Απόδειξη. Ειδικά και όσον αφορά στο 2ο έργο και στα λογισμικά Δυναμικής 
Γεωμετρίας σαφώς αυτά δεν αποδεικνύουν θεωρήματα, προτάσεις και προβλή-
ματα, αλλά με την ενεργοποίηση επαγωγικών διεργασιών ευνοούν και διευκο-
λύνουν τις εικασίες και τις επαληθεύσεις σχέσεων. Με αυτόν τον τρόπο, αυτές 
οι «εμπειρικές - οπτικές αποδείξεις» μπορεί να ενισχύσουν τους συμπερασμούς 
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και να παρακινήσουν, σε δεύτερο χρόνο, τους μαθητές για αναζήτηση και δια-
τύπωση αυστηρών αποδείξεων. Αυτά τα τεχνολογικά, διαμεσολαβητικά εργα-
λεία προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ της γεωμετρικής κατασκευής και 
της απόδειξης και δρουν παρωθητικά, κατά την επίλυση προβλημάτων 
(Laborde, 2000). Σε κάθε περίπτωση, τα λογισμικά αυτά, κατά τη σταδιακή δια-
δικασία κατασκευής της λύσης και της σχετικής αιτιολόγησης και «απόδειξης», 
βοηθούν τους μαθητές να αίρουν γνωστικές αβεβαιότητες, καθώς και να στηρί-
ζουν και να τεκμηριώνουν τα επιχειρήματά τους. 

• Η Γενίκευση, καθώς μέσω επαγωγικών διαδικασιών, οι μαθητές παράγουν άφ-
θονες εμπειρικές αποδείξεις και οδηγούνται σε μαθηματικές επεξηγήσεις και 
γενικεύσεις. Ειδικά στο 2ο έργο, η προσοχή δεν επικεντρώνεται στις αποδείξεις 
καθαυτές αλλά στις δυνατότητες των Δυναμικών Λογισμικών για αβίαστες συ-
μπερασματικές μεταβάσεις από ειδικές σε γενικές περιπτώσεις, δεδομένου ότι 
κάθε τρίγωνο μπορεί εύκολα να μεταβάλλεται, μέσω του άμεσου χειρισμού του 
ποντικιού. Η απειρία επιβεβαιωτικών, επαγωγικών περιπτώσεων, μπορούν να 
γενικεύσουν το συμπέρασμα ότι το άθροισμα των γωνιών σε κάθε τρίγωνο ι-
σούται με 180 μοίρες. 
 

Μελέτη μαθησιακών αναγκών- Προαπαιτούμενα μάθησης 

Οι μαθησιακές ανάγκες, στις οποίες θα επιδιωχθεί να μπορούν να ανταποκρίνονται ό-
λοι (ή οι περισσότεροι) οι μαθητές, μετά το πέρας της διδασκαλίας, είναι οι παρακάτω:  

• οι μαθητές να επικοινωνούν με όρους μαθηματικούς μέσα από την εμπλοκή 
τους σε πολλές συνεργατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των μαθηματικών 
έργων, τα οποία αναφέρονται στο άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου.  

• οι μαθητές να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα κάθε φορά εργα-
λεία (ψαλίδι, μοιρογνωμόνιο, γνώμονα, εκπαιδευτικό λογισμικό Δυναμικής Γε-
ωμετρίας Cabri Geometry), με αφορμή τη μέτρηση των γωνιών ενός τριγώνου. 

Οι περισσότεροι μαθητές επιδιώκεται να είναι σε θέση: 

• να φτάνουν στη γενίκευση ότι ανεξάρτητα από το είδος του τριγώνου, ως προς 
τις πλευρές και τις γωνίες του, το άθροισμα των γωνιών του είναι 180 μοίρες, 
αλλά και να μπορούν να τεκμηριώνουν το συμπέρασμά τους με ανάλογα επι-
χειρήματα. 

• να φτάνουν στο συμπέρασμα μέσα από πειραματισμούς με χειραπτικά και ψη-
φιακά υλικά. με αφορμή τη μέτρηση των γωνιών τριγώνου, ότι το άθροισμα των 
γωνιών του παραμένει το ίδιο. 

Στα προαπαιτούμενα της επιδιωκόμενης μάθησης μπορούν να συγκαταλεχθούν τα ε-
ξής. Οι μαθητές:  

• να κατασκευάζουν γωνίες και τρίγωνα 
• να γνωρίζουν τις τυπικές μονάδες μέτρησης των γωνιών (μοίρες) 
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• να χρησιμοποιούν το μοιρογνωμόνιο για τη μέτρηση των γωνιών 
• να αναγνωρίζουν και ταξινομούν τα τρίγωνα ως προς τις πλευρές τους 
• να γνωρίζουν τις λειτουργίες και να αξιοποιούν Δυναμικά Περιβάλλοντα Γεω-

μετρίας (λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας) 

Διαχείριση στην τάξη διδακτικές - Πρακτικές και ενέργειες  

Θεωρείται ότι η μαθηματικοποίηση πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος της μαθημα-
τικής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί ότι και οι μέτριοι μαθητές παρο-
τρύνονται και βελτιώνουν την επίδοσή τους, ξεπερνώντας τους εαυτούς τους, όταν ε-
μπλέκονται σε προκλητικά, «καθημερινά» προβλήματα (Μπαραλής, 2011; Hope, 
2007; Gackowski, 2003).  

Κατά την επίλυση τέτοιων μαθηματικοποιημένων προβλημάτων, ως αφετηρία προσφέ-
ρεται η διατύπωση ενός προβλήματος της πραγματικής ζωής. Στην παρούσα περί-
πτωση, ο προβληματισμός των επαγγελματιών για τον ορθό τρόπο κατασκευής μιας 
τριγωνικής σκεπής, αποτελεί πρόσφορη αφόρμηση. Οι μαθητές κατασκευάζουν διά-
φορα τρίγωνα στο τετράδιό τους, μετρούν τις γωνίες τους και υπολογίζουν, μετέπειτα, 
το άθροισμά τους. Κάθε μαθητής παρουσιάζει το αποτέλεσμά του. Επειδή τα αποτελέ-
σματα θα είναι, κατά βάση, διαφορετικά από 180 μοίρες, ο δάσκαλος κατασκευάζει 
ένα τρίγωνο στον πίνακα και καλεί μαθητές να μετρήσουν τις γωνίες του και να βρουν, 
μετέπειτα, το άθροισμά τους.  

Στη συνέχεια, γεννάται ο προβληματισμός πώς είναι δυνατόν να προκύπτει διαφορε-
τικό άθροισμα από κάθε μαθητή, αφού το τρίγωνο είναι το ίδιο. Η ακρίβεια είναι το 
ζητούμενο, η οποία θα αναζητηθεί στα δυο ακόλουθα μαθηματικά έργα, τα οποία θα 
υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

1ο μαθηματικό έργο  

Δίνονται στους μαθητές, ανά ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ένα Φύλλο Εργασίας με 
οδηγίες, τρία χρωματιστά φύλλα χαρτιού Α4 (κόκκινο, μπλε, πράσινο), ένα ψαλίδι, ένα 
συρραπτικό, ένας χάρακας και ένα μοιρογνωμόνιο. Οι μαθητές, διαβάζοντας σε επί-
πεδο ομάδας τις οδηγίες, καλούνται να τοποθετήσουν τα τρία χρωματιστά χαρτιά το 
ένα πάνω στο άλλο και αφού τα συρράψουν στο μέσο του πάνω και κάτω μέρους της 
σελίδας για να παραμείνουν σταθερά στη θέση τους, ακολούθως πρέπει να κόψουν με 
το ψαλίδι, με τυχαίο τρόπο, τρία (3) τρίγωνα μαζί (Van de Walle et al., 2017; Van De 
Walle, 2005). 
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Εικόνα 1: Χειραπτικός τρόπος εύρεσης αθροίσματος γωνιών τριγώνου (Van de Walle 
et al., 2017; Van De Walle, 2005).  

Τα τρίγωνα που δημιουργούνται είναι ίσα μεταξύ τους. Στη συνέχεια, καλούνται οι 
μαθητές να χαράξουν με τον χάρακα, πάνω στο τετράδιο, μία ευθεία γραμμή και να 
τοποθετήσουν πρώτα το κόκκινο τρίγωνο πάνω στη γραμμή, ώστε να εφάπτεται η μία 
του πλευρά με τη γραμμή, κατόπιν το μπλε δίπλα του με τον ίδιο τρόπο και προσανα-
τολισμό και, τέλος, να τοποθετήσουν το πράσινο τρίγωνο, ανάμεσα στα δύο προηγού-
μενα τρίγωνα, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Οι μαθητές, παροτρύνονται, με βάση την 
εμπειρία αυτή, να σκεφτούν πόσο μπορεί να είναι το άθροισμα των γωνιών του κάθε 
τριγώνου. 

Οι εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των υπολογισμών τους 
στην ολομέλεια της τάξης, με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Ο εκπαιδευ-
τικός θέτει το ερώτημα: «Θα μπορούσατε να ανακοινώσετε το συμπέρασμα στο οποίο 
καταλήξατε αναφορικά με το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου;». Μετά και την 
ανακοίνωση των συμπερασμάτων ζητάει από τους μαθητές να παρουσιάσουν τον 
τρόπο που εργάστηκαν, αλλά και να τον ερμηνεύσουν. Τέλος, γίνεται σχολιασμός από 
τον εκπαιδευτικό και αναδεικνύεται το τελικό συμπέρασμα, το οποίο μπορεί να γραφεί 
και στον πίνακα της τάξης. 

Διδακτικές ενέργειες και πρακτικές που υποστηρίζουν τις ανατειθέμενες εργασίες 

Η εργασία των μαθητών σε ομάδες αναδεικνύει πρακτικές επικοινωνίας και αλληλεπί-
δρασης που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών, προκειμένου να εκτελέσουν το έργο που 
τους έχει ανατεθεί. Οι μαθητές, με αυτό τον τρόπο εργασίας, αναπτύσσουν δεξιότητες 
επικοινωνίας, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αφοσιώνονται στην εκτέλεση ενός 
έργου, να συζητούν, να διαπραγματεύονται στην περίπτωση που δεν έχουν την ίδια 
άποψη π.χ. για το άθροισμα ή το μέτρο μιας γωνίας, ενώ μπορεί και να βοηθάει ο ένας 
τον άλλο σε περίπτωση δυσκολίας. Με όλους αυτούς τους τρόπους αναπτύσσεται μια 
ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ τους με πολλαπλά οφέλη και μπορεί να κατανοήσουν 
ότι η μάθηση είναι μία κοινωνική διεργασία. Επίσης, αναπτύσσονται πρακτικές της 
διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης. 

Πράγματι, σε αυτό το στάδιο της διδασκαλίας αναπτύσσονται και οι πρακτικές της διε-
ρευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης, της ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας (κόψιμο 
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τριγώνων με ψαλίδι), της ομαδικής εργασίας, της μαθηματικής επικοινωνίας (οι μαθη-
τές εργάζονται και επικοινωνούν μεταξύ τους στα πλαίσια λειτουργίας των ομάδων για 
την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου), της συνεργασίας, της ισχυρής αλληλεπίδρα-
σης που επίσης αναπτύσσεται ενδοομαδικά, του επαγωγικού μαθηματικού συλλογι-
σμού, της διαπραγμάτευσης και του δημιουργικού διαλόγου.  

Οι μαθητές θα προβούν σε διερευνητικές διαδικασίες, μέσω της μέτρησης των γωνιών 
του τριγώνου τους και έπειτα θα προσθέσουν τα μέτρα των γωνιών και θα διαπιστώ-
σουν ότι, πράγματι, το άθροισμα είναι 180 μοίρες. Ο εκπαιδευτικός ζητάει την άποψη 
των λοιπών ομάδων κατά πόσο συμφωνούν με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και στο 
τέλος προβαίνει σε σύνθεση των απόψεων, ώστε να εξαγάγουν οι μαθητές το συμπέ-
ρασμα. 

Θα αξιοποιηθεί η διαχείριση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, καθώς και της δια-
πραγμάτευσης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο επίπεδο της τάξης. Προ-
ωθούνται η ενθάρρυνση των μαθητών στην άμεση ανακοίνωση των συμπερασμάτων 
τους, οι αρχές της διαπραγμάτευσης και του δημιουργικού διαλόγου, της επιχειρημα-
τολογίας και των μεταγνωστικών στρατηγικών, αφού οι μαθητές καλούνται να παρου-
σιάσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν και κατέληξαν στο συμπέρασμα. Ο εκ-
παιδευτικός σχολιάζει με βάση τις απαντήσεις των μαθητών και ανακεφαλαιώνει στο 
τέλος της διδασκαλίας  

Θα αναπτυχθούν επίσης πρακτικές διαχείρισης του λάθους, καθώς, όταν θα γίνεται η 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την κάθε ομάδα, πιθανόν να έχει γίνει λάθος στη 
μέτρηση και το αποτέλεσμα να είναι π.χ. 200 μοίρες. Ο εκπαιδευτικός ζητάει την ά-
ποψη των λοιπών ομάδων, κατά πόσο συμφωνούν ή όχι και γιατί, και στο τέλος συν-
θέτει τις απόψεις, ώστε να αναδειχθεί το τελικό συμπέρασμα. 

Χαρακτηριστικά της μαθηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται 

Οι δραστηριότητες που υλοποιούν οι μαθητές προάγουν τη μαθηματική επικοινωνία, 
γιατί οι μαθητές κάνουν χρήση μαθηματικών όρων και εννοιών (γωνίες, μέτρο γωνιών, 
μοίρες, άθροισμα, κ.λπ.), αναπτύσσουν μαθηματικούς συλλογισμούς ( για να εικάσουν, 
να πείσουν τους συμμαθητές τους, να αποδείξουν το άθροισμα των γωνιών), επιτυγχά-
νεται η μαθηματική ανατροφοδότηση (μέσω της αυτο και ετεροδιόρθωσης, τόσο σε 
ενδοομαδικό όσο και σε διομαδικό επίπεδο, όταν γίνεται ανακοίνωση των αποτελεσμά-
των στην ολομέλεια της τάξης και κατανόηση των παρεπόμενων).  

Οι μαθητές κόβουν με το ψαλίδι με τυχαίο τρόπο τρία ίσα χάρτινα χρωματιστά τρίγωνα 
και μετέπειτα σχηματίζουν στο τετράδιό τους μία ευθεία γραμμή και τα τοποθετούν 
πάνω σε αυτήν σύμφωνα με τον προτεινόμενο προσανατολισμό από τον δάσκαλο. 
Μέσα από συζητήσεις στο επίπεδο της ομάδας κάνουν υποθέσεις για το άθροισμα των 
γωνιών, ανταλλάσσουν απόψεις και, ακολούθως, με τη χρήση των μοιρογνωμονίων 
καλούται να βρουν το μέτρο των γωνιών. Βάζουν γράμματα στο εσωτερικό της κάθε 
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γωνίας (Α, Β, Γ) βρίσκουν το μέτρο της και στη συνέχεια με συμβολικό τρόπο βρί-
σκουν το άθροισμα των γωνιών. 

Τα μέλη των ομάδων, μετά και από διαλογική συζήτηση, με βάση το ερώτημα του 
εκπαιδευτικού, μπορεί να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι το αποτέλεσμα είναι 180 
μοίρες, το οποίο καταγράφει στο τετράδιό του ο γραμματέας της κάθε ομάδας. Γίνεται 
ανάγνωση του συμπεράσματος στο πλαίσιο της ομάδας και συζητείται ο τρόπος που 
εργάστηκαν και κατέληξαν σε αυτό.  

2ο μαθηματικό έργο  

Η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία και τη μάθηση, ειδικά της 
Γεωμετρίας (Mastrogiannis, 2008; Kordaki & Mastrogiannis 2006; NCTM, 2000). 
Προς αυτή την αβανταδόρικη κατεύθυνση, τα λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας επι-
τρέπουν στους μαθητές να έχουν μια διαδραστική εμπειρία με μια μεγάλη ποικιλία δισ-
διάστατων σχημάτων. Με την αξιοποίηση πολλών ψηφιακών εφαρμογών, οι μαθητές 
μπορούν να δημιουργήσουν πολλά επαγωγικά παραδείγματα διαμόρφωσης και εξερεύ-
νησης εικασιών, μολονότι η επαγωγικότητα, η δημιουργία, δηλαδή, πολλών παραδειγ-
μάτων ενός συγκεκριμένου φαινομένου δεν αποτελεί, επ’ ουδενί, απόδειξη. Πάντως, η 
εμφάνισή των λογισμικών Δυναμικής Γεωμετρίας έχει εγείρει, δικαιολογημένα βέβαια, 
πολλές προσδοκίες, όσον αφορά στη δυνατότητά τους για εφαρμογή καινοτόμων πρα-
κτικών διδασκαλίας και μάθησης (Mariotti, 2013).  

Στους μαθητές θα δοθεί σχετικό φύλλο εργασίας, δεδομένου ότι η χρήση του είναι μάλ-
λον επιβεβλημένη κατά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρα-
κτική, καθώς υπάρχουν πολλές ιεραρχικές - ακολουθιακές εντολές, που πρέπει να ε-
κτελεστούν από τους μαθητές.  

Οι μαθητές, που είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 2-3 ατόμων, ανά υπολογιστή, είναι 
εξοικειωμένοι με τα μενού και τις λειτουργίες του λογισμικού Cabri Geometry. Αρχικά 
καλούνται, αξιοποιώντας τη σχετική λειτουργία του λογισμικού, να κατασκευάσουν 
στην οθόνη ένα τρίγωνο και να ονοματίσουν τις τρεις κορυφές του (Α, Β και Γ). Στη 
συνέχεια, μετρούν, μέσω της σχετικής εντολής του λογισμικού, κάθε γωνία του τριγώ-
νου, βρίσκουν το άθροισμά τους, και ακολούθως πινακοποιούν αυτά τα τέσσερα δεδο-
μένα. 

Με τον κέρσορα σε οποιαδήποτε κορυφή του, το τρίγωνο, μέσω του συρσίματος, με-
τασχηματίζεται δυναμικά. Κάθε φορά, τα νέα δεδομένα εμφανίζονται, αυτόματα, με 
δυναμικό τρόπο στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου tab, τα νέα αυτά δεδομένα, 
κατά τη βούληση των μαθητών, πινακοποιούνται (εικόνα 2). Διαπιστώνεται ότι πά-
ντοτε, ανεξαρτήτως της μορφής του τριγώνου, το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου 
ΑΒΓ ισούται με 180 μοίρες (άρα και οποιουδήποτε τριγώνου).  
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Εικόνα 2: Άθροισμα γωνιών τριγώνου σε περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας 

Στην ολομέλεια της τάξης, οι μαθητές παρουσιάζουν τις μεθόδους και τις στρατηγικές 
που ακολούθησαν και ανέπτυξαν. Σε αυτό το τελευταίο στάδιο, οι μαθητές εξασκού-
νται περισσότερο, μεταφέρουν τη γνώση σε ανάλογα γνωστικά σχήματα, τη γενικεύουν 
και εξάγουν γενικούς συμπερασματικούς κανόνες. Μάλιστα, η διαδικασία της μεταβί-
βασης μάθησης είναι θεμελιώδης στη θεωρία του Gagne, αφού ο Αμερικανός ψυχολό-
γος θεωρούσε ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας διδακτικής απόπειρας πρέπει να 
μεταβιβάζονται ως πνευματική παρακαταθήκη και σε άλλες, παρόμοιες καταστάσεις.  

Γίνονται συνδέσεις, συνθέσεις και επεκτάσεις των μαθηματικών νόμων και ιδεών που 
παρουσιάστηκαν. Για παράδειγμα θα μπορούσε να τεθεί σε «μαθησιακή αναμονή», αν 
κάτι ανάλογο ισχύει, δηλαδή αν υφίσταται αναλλοίωτο ως προς το άθροισμα των γω-
νιών του και σε ένα τυχαίο τετράπλευρο. 

Διδακτικές ενέργειες και πρακτικές που υποστηρίζουν τις ανατειθέμενες εργασίες 

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί παρωθητικές κονστρουκτιβιστικές συνθήκες αλληλεπί-
δρασης, κρατώντας διευκολυντικό, συντονιστικό και διαμεσολαβητικό ρόλο. Αν χρεια-
στεί, εφαρμόζει και διαφοροποιητικές πρακτικές. Η αξιοποίηση της μαθηματικής επι-
κοινωνίας θα επιτευχθεί μέσω σχετικών ερωτήσεων και επεξηγήσεων. Η εισαγωγή θα 
πραγματοποιηθεί με ερωτήσεις του τύπου: «Για να δούμε και τα αποτελέσματα, όσον 
αφορά στο άθροισμα που θα μας δώσει ο υπολογιστής;», «Το αποτέλεσμα αυτό έχει 
καθολική ισχύ σε κάθε είδος τριγώνου;». Οι σχετικές ενέργειες/στηρίζονται σε εποικο-
δομιστικές πρακτικές και στη διερεύνηση και ανακάλυψη αρχών, νόμων, κανόνων και 
γενικά της μάθησης. 

Επίσης, θα αξιοποιηθούν και πρακτικές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στην τάξη, 
καθότι οι μαθητές βρίσκονται ανά 2-3 μπροστά στον υπολογιστή, σύμφωνα και με τις 
θεωρήσεις των σύγχρονων εποικοδομιστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγί-
σεων. 

Ο επαγωγικός συμπερασμός θα μονοπωλήσει τις συλλογιστικές πρακτικές της διδακτι-
κής παρέμβασης, αφού οι μαθητές θα οδηγηθούν επαγωγικά, μέσα από την απειρία των 
παρουσιαζόμενων περιπτώσεων, στο καθολικό συμπέρασμα - μαθηματική νομοτέλεια 
ότι το άθροισμα των γωνιών οπουδήποτε τριγώνου ισούται με 180 μοίρες.  
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Όπως και στο 1ο έργο, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην τάξη, θα αξιο-
ποιηθεί η διαχείριση της επικοινωνίας της αλληλεπίδρασης και της διαπραγμάτευσης. 
Οι μαθητές παροτρύνονται και ενθαρρύνονται, ώστε να παρουσιάσουν τα συμπερά-
σματά τους, μέσω των αρχών της διαπραγμάτευσης και του δημιουργικού διαλόγου, 
της επιχειρηματολογίας και των μεταγνωστικών στρατηγικών αφού καλούνται να πα-
ρουσιάσουν τον τρόπο που εργάστηκαν και κατέληξαν στα συμπεράσματα. Ο εκπαι-
δευτικός σχολιάζει και συνθέτει τις απαντήσεις των μαθητών, ανατροφοδοτεί και συ-
νοψίζει στο τέλος της διδασκαλίας, εδραιώνοντας τον σχετικό μαθηματικό νόμο. 

Χαρακτηριστικά της μαθηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται  

Οι μαθητές γνωρίζουν τη λειτουργία του λογισμικού. Γίνονται συνδέσεις με κάθε είδος 
τριγώνου και εδραιώνεται η μαθηματική επικοινωνία. Οι μαθητές εικάζουν, επιχειρη-
ματολογούν, συμπεραίνουν, αναπτύσσοντας επαγωγικούς συμπερασμούς. Εργαζόμε-
νοι ομαδικά αξιοποιούν τα πολλά πλεονεκτήματα του λογισμικού Δυναμικής Γεωμε-
τρίας Cabri Geometry. Μετασχηματίζουν δυναμικά το τρίγωνο, μέσω του συρσίματος, 
χωρίς ωστόσο να μεταβάλλονται οι βασικές ιδιότητές του. Πράγματι (Mastrogiannis & 
Kordaki, 2006), η λειτουργία του συρσίµατος (drag mode), προσφέρει δυναμικούς με-
τασχηματισμούς, διαμορφώνοντας δυναμικές όψεις των γεωμετρικών σχημάτων, µε α-
ποτέλεσμα, µόνο οπτικές διαφοροποιήσεις, καθότι οι κύριες γεωμετρικές ιδιότητες πα-
ραμένουν σταθερές και αμετάβλητες (Laborde et al., 2006). Έτσι, οι μαθητές, μελετώ-
ντας μια απειρία σχημάτων της ίδιας κλάσης, προβαίνουν σε γενικεύσεις και ανακαλύ-
ψεις ιδιοτήτων και σχέσεων. Οι μαθητές ενθαρρύνονται στις υποθέσεις, τον πειραμα-
τισμό και τις γενικεύσεις και μπορεί να διαπιστώσουν την ακρίβεια των υποθέσεών 
τους, αλλά και να εντοπίσουν ειδικές περιπτώσεις και να τις μελετήσουν (π.χ. διάφορα 
είδη τριγώνων).  

Τέλος, οι μαθητές αναφέρονται στους τρόπους που μετήλθε η ομάδα τους και πώς κάθε 
ομάδα κατέληξε στο αποτέλεσμα που ανακοινώνουν στην τάξη. Τελικά, τα μέλη των 
ομάδων μέσα από διαλογική συζήτηση και επαναδιατύπωση οδηγούνται, επαγωγικά, 
στο καθολικό νομοτελειακό συμπέρασμα ότι το άθροισμα των γωνιών σε οποιοδήποτε 
τρίγωνο ισούται με 180 μοίρες. 

Αποτίμηση της διδασκαλίας 

Τα προτεινόμενα μαθηματικά έργα αποσκοπούν στην ανάληψη τέτοιας δράσης, κατά 
την εκπόνησή τους από τους μαθητές, ώστε η μαθηματική δραστηριότητα να οδηγήσει 
κυρίως στην κατανόηση των εννοιών (της γωνίας και του τριγώνου), αλλά και στην 
επιτέλεση των διαδικασιών, εν προκειμένω της εύρεσης του αθροίσματος των γωνιών 
τριγώνου (Van de Walle et al., 2017; Van De Walle, 2005). Η συνολική δράση των 
μαθητών διαμορφώνεται στη βάση αυτής της αρχής και οι προσεγγίσεις που χρησιμο-
ποιούνται για την ανακάλυψη/ κατάκτηση της γνώσης είναι κυρίως βιωματικές. Οι μα-
θητές προσεγγίζουν τη νέα γνώση ομαδικά, μέσα από μαθηματικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης.  

25/184

________________________________________________________________________________________________________ 
 Educationext     -      I.S.S.N. : 2653 - 9403       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό    -     6ο  Τεύχος    -    Νοέμβριος  2022



Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική προβληματική, που 
αναπτύχθηκε στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά, αναφορικά με την 
αξιολόγηση της μάθησης και διδασκαλίας, στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο 
υιοθετείται η προσέγγιση της αξιολόγησης που στοχεύει στη μάθηση (assessment for 
learning) και ανατροφοδοτεί μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση για τη μάθηση 
αξιοποιεί τόσο τις διαμορφωτικές όσο και τις αθροιστικές διαδικασίες αξιολόγησης και 
συντελείται περισσότερες από μια φορές στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 
(IEP, 2021c). Έτσι, η αξιολόγηση θα είναι κυρίως διαμορφωτικού χαρακτήρα, γιατί με 
τη διαμορφωτική αξιολόγηση εντοπίζεται το «σημείο» που βρίσκεται ο μαθητής γνω-
στικά σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα και γιατί αυτός ο εντοπισμός θα αξιοποιηθεί 
για τη λήψη αποφάσεων και τον επανασχεδιασμό της διδασκαλίας (IEP, 2021c; Van de 
Walle et al., 2017; Van De Walle, 2005).  

Σε αυτό το πλαίσιο, δείκτες για τον βαθμό επίτευξης του ΠΜΑ της διδασκαλίας κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας των μαθητών για την εκ-
πόνηση του 1ου και 2ου μαθηματικού έργου, θα αποτελέσουν οι ερωτήσεις του εκπαι-
δευτικού και οι απορίες των μαθητών, ο διάλογος που θα επιδιωχθεί μεταξύ των μαθη-
τών, αλλά και του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, κάποια μικρά κουίζ ή σύντομα παι-
χνίδια, ώστε να γίνει αντιληπτός ο τρόπος σκέψης, ο συλλογισμός και η επιχειρηματο-
λογία τους, καθώς και η παρατήρηση του τρόπου εργασίας και αξιοποίησης των διαθέ-
σιμων υλικών και πόρων. Για παράδειγμα, οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού θα αφορούν 
στα έργα και μπορεί να είναι του τύπου:  

• Είστε σίγουροι πως δεν προκύπτει άλλο άθροισμα των γωνιών σε ένα τρίγωνο; 
• Πώς είσαι σίγουρος/η πως είναι σωστό το συγκεκριμένο άθροισμα γωνιών του 

τριγώνου;  
• Πιστεύεις/ετε πως υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση στο ερώτημα (1ο έργο);  
• Ποιο είναι το μέγεθος κάθε γωνίας στο τρίγωνο που σχηματίσατε;  
• Ποιο είναι το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου που σχηματίσατε;  
• Ποιο είναι το μέγεθος των γωνιών στο νέο τρίγωνο που σχηματίσατε;  
• Ποιο είναι το άθροισμα των γωνιών του νέου τριγώνου;  
• Τι παρατηρείτε σχετικά με το μέγεθος των γωνιών στα τρίγωνα που σχηματί-

σατε;  
• Τι παρατηρείτε σχετικά με το άθροισμα των γωνιών στα τρίγωνα που σχηματί-

σατε (2ο έργο);  

Επιπλέον, για το 2ο έργο, προβλέπεται η ακόλουθη διαμορφωτικού τύπου αξιολογική 
δραστηριότητα. Στο ψηφιακό περιβάλλον, οι μαθητές θα χωριστούν σε έξι ομάδες και 
θα σχηματίσουν ένα συγκεκριμένο είδος τριγώνου ΑΒΓ στο Δυναμικό Περιβάλλον του 
Cαbri Geometry. Κάθε ομάδα θα προσπαθεί, κάθε φορά, το τρίγωνο που θα μετασχη-
ματίζει να παραμένει το ίδιο, όσον αφορά στο είδος των γωνιών και των πλευρών του 
(ορθογώνιο, οξυγώνιο, αμβλυγώνιο, ισόπλευρο, ισοσκελές σκαληνό). Η δυναμική τρο-
ποποίηση του τριγώνου, θα επιστρέφει στην οθόνη τα νέα μεγέθη των γωνιών. Η κα-
ταχώρηση των δεδομένων (πινακοποίηση) σε κάθε επιθυμητό στιγμιότυπο από τους 
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μαθητές, είναι ικανή να προκρίνει την επαγωγική διαπίστωση, ότι σε κάθε τρίγωνο α-
νεξαρτήτως του είδους του, το άθροισμα των γωνιών του είναι πάντοτε ίσο με μια ευ-
θεία γραμμή (180 μοίρες). 

Στο τέλος του μαθήματος θα γίνει και η τελική/αθροιστική αξιολόγηση σε ατομικό ε-
πίπεδο μέσα από Φύλλα Εργασίας που έχει διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός με την ακό-
λουθη δραστηριότητα: Ζητείται από τους μαθητές πρώτα να ονοματίσουν την κάθε 
γωνία με κάποιο γράμμα και στη συνέχεια να υπολογίσουν το άθροισμα των γωνιών 
σε καθένα από έξι (6) σχηματισμένα τρίγωνα (ισοσκελές, σκαληνό, ισόπλευρο, ορθο-
γώνιο, αμβλυγώνιο, οξυγώνιο). 

Οι παραπάνω αξιολογικές δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν ως «μάρτυ-
ρες/δείκτες» ως προς τον βαθμό κατανόησης των μαθητών, όσον αφορά: 

• στα είδη των γωνιών. 
• στην ικανότητα μέτρησης των γωνιών. 
• στην αναλλοίωτη ιδιότητα του αθροίσματος των γωνιών ενός τριγώνου. 

Στο τέλος της διδασκαλίας και με το πέρας των παραπάνω αξιολογικών διαδικασιών 
αναμένεται να διαπιστωθεί πως όλοι οι μαθητές είναι σε θέση: 

• να επικοινωνούν με όρους μαθηματικούς μέσα από την εμπλοκή τους σε πολλές 
συνεργατικές δραστηριότητες στα πλαίσια των μαθηματικών έργων, τα οποία 
αναφέρονται στο άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου, αλλά και να υπολογί-
ζουν το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου. 

• να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα κάθε φορά χειραπτικά και 
ψηφιακά εργαλεία (ψαλίδι, μοιρογνωμόνιο, γνώμονα, εκπαιδευτικό λογισμικό 
Δυναμικής Γεωμετρίας Cabri Geometry) με αφορμή τη μέτρηση των γωνιών 
ενός τριγώνου., 

Ενώ οι περισσότεροι μαθητές είναι σε θέση: 
• να οδηγούνται στη γενίκευση ότι ανεξάρτητα από το είδος του τριγώνου, το 

άθροισμα των γωνιών του είναι 180 μοίρες και να μπορούν να τεκμηριώνουν 
το συμπέρασμά τους με ανάλογα επιχειρήματα. 

• να φτάνουν στο συμπέρασμα μέσα από πειραματισμούς με χειραπτικά και ψη-
φιακά υλικά με αφορμή τη μέτρηση των γωνιών τριγώνου, ότι το άθροισμα των 
γωνιών κάθε τριγώνου ανεξάρτητα από το είδος που ανήκει, παραμένει το ίδιο. 

Οι διδακτικές πρακτικές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου στις οποίες σχε-
διάστηκε να δοθεί κατ’ εξοχήν προτεραιότητα είναι οι ακόλουθες: 

• Διαχείριση του λάθους. 
• Διδασκαλία με έμφαση στην εννοιολογική κατανόηση. 
• Διαχείριση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στην τάξη.  

Με την εφαρμογή της διαχείρισης του λάθους πιθανολογείται πως όλοι οι μαθητές θα 
συνειδητοποίησαν πως δεν είναι επιλήψιμο να κάνουν λάθος και πως δεν πρέπει να 
αποτελεί εμπόδιο στη διάθεση συμμετοχής τους η πιθανότητα να απαντήσουν λάθος 

27/184

________________________________________________________________________________________________________ 
 Educationext     -      I.S.S.N. : 2653 - 9403       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό    -     6ο  Τεύχος    -    Νοέμβριος  2022



σε μια ερώτηση. Ενδεχομένως οι περισσότεροι από αυτούς να καταλάβουν, έτι περαι-
τέρω, πως το λάθος τους μπορεί να βοηθήσει τη μαθησιακή διαδικασία, τόσο τη δική 
τους όσο και των συμμαθητών τους. 

Σχετικά με την πρακτική της διδασκαλίας με έμφαση στην εννοιολογική κατανόηση 
αναμένεται να έχουν ξεπεραστεί, από τους μαθητές, οι περισσότερες από τις αναμενό-
μενες δυσκολίες που έχουν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Casanova, Cantoria & 
Lapinid, 2021; Ozen Unal & Urun, 2021; Clements & Sarama, 2020) ως προς την έν-
νοια της γωνίας και του τριγώνου, ενώ κάποιοι μαθητές ίσως να δυσκολεύονται ακόμα 
ως προς την περιγραφή των ιδιοτήτων του τριγώνου που συνδέονται με τις πλευρές, τις 
γωνίες και τον τύπο του τριγώνου. 

Αναφορικά με την πρακτική της διαχείρισης της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
στην τάξη, λόγω τόσο των επιλεχθέντων μαθηματικών έργων όσο και των μαθηματι-
κών δραστηριοτήτων που αυτά υπόσχονται υπό την καθοδήγηση και διευκολυντική 
παρέμβαση του εκπαιδευτικού, όποτε απαιτηθεί, αναμένεται να βελτιωθεί η ποιότητα 
της συνεργασίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης από το σύνολο των μαθητών.  

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Μέρος της ομορφιάς των Μαθηματικών είναι ότι, όταν συμβαίνουν ενδιαφέροντα 
πράγματα, αυτό γίνεται συνήθως για καλό λόγο. Οι μαθητές πρέπει να το καταλάβουν 
αυτό (Herbst, 2002). Η Γεωμετρία περικλείει περίτεχνη ομορφιά, μαγεία (π.χ. κατά την 
ανακάλυψη της ύπαρξης αναλλοίωτων) αλλά και θησαυρούς. Ο μεγάλος αστρονόμος 
και μαθηματικός Γιοχάνες Κέπλερ (1571-1630), μάλιστα, είχε εντοπίσει δύο μεγάλους 
θησαυρούς στη Γεωμετρία. Ο ένας είναι το θεώρημα του Πυθαγόρα και ο άλλος η διαί-
ρεση μιας γραμμής σε άκρο και μέσο λόγο (η γνωστή «χρυσή τομή»). Ο πρώτος συ-
γκρίνεται με χρυσάφι. Ο δεύτερος με ένα πολύτιμο πετράδι (Μαστρογιάννης, 2017).  

Γενικά, η ομορφιά των Μαθηματικών και του μαγευτικού κομματιού τους, της Γεωμε-
τρίας, κρύβεται «απρόσεκτα» και στις προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων. Η μαθη-
ματική γοητεία φανερώνεται μέσω των στρατηγικών, οι οποίες αξιοποιούνται κατά την 
εξουδετέρωση των εμποδίων, τα οποία καθορίζουν και συνιστούν τα προβλήματα, ό-
πως ο υπολογισμός του αθροίσματος των γωνιών ενός τριγώνου, όπου, κατά έναν μα-
γικό και μαγευτικό τρόπο, το μέγεθος και το σχήμα του τριγώνου δεν επηρεάζει το 
τελικό άθροισμα. Βέβαια, καλό είναι να σημειωθεί ότι την ομορφιά των Μαθηματικών 
τη βλέπουν, μόνο, οι πολύ υπομονετικοί (Gibbons, 2019), καθώς μια πιστή και συστη-
ματική ενασχόληση με αυτά είναι ικανή να αποκαλύψει, πολύ εύκολα, τα θέλγητρα και 
τη σαγήνη τους. 

Επιπλέον, και μέσω αντιπαραδειγμάτων, μπορεί να εξαφθεί η μαθητική φαντασία και 
η περιέργεια, οι οποίες είναι πιθανό να βοηθήσουν, ως σημαντικές διδακτικές και παι-
δαγωγικές προκλήσεις, να αναφανεί ο μαγνητισμός των Μαθηματικών. Στην προκει-
μένη περίπτωση, αν οι μαθητές δεν πιστεύουν ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώ-
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νου είναι 180°, προκαλούνται να βρουν ένα σχετικό αντιπαράδειγμα. Χρησιμοποιώ-
ντας μοιρογνωμόνιο ή κόβοντας τις γωνίες και τοποθετώντας τες, έτσι ώστε να σχημα-
τίσουν μια ευθεία γωνία ή και αξιοποιώντας ένα λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας μπο-
ρεί να αντιληφθούν ότι είναι αδύνατη η εύρεση ενός αντιπαραδείγματος, γεγονός που 
οδηγεί επαγωγικά στην ισχύ της νομοτελειακής αμεταβλητότητας του αθροίσματος 
των γωνιών ενός τριγώνου. 

Ακόμη, τέτοιου είδους γεωμετρικά προβλήματα, όπως ο υπολογισμός του αθροίσματος 
των γωνιών ενός τριγώνου, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της λεγομένης αδρα-
νούς γνώσης. Ως αδρανής θεωρείται η γνώση, η οποία οικοδομείται στο σχολείο, αλλά 
δε μεταφέρεται ως «γνωστική προίκα», κατά την επίλυση προβλημάτων και την εξή-
γηση παραμέτρων και φαινομένων της καθημερινής ζωής (Μαστρογιάννης, 2016). Στο 
πλαίσιο αυτής της επιζητούμενης μαθηματικοποίησης, η γνώση του αναλλοίωτου του 
αθροίσματος των γωνιών τριγώνου μπορεί να σταθεί κρίσιμα ευεργετική σε οικοδό-
μους. Για παράδειγμα, έστω ότι δυο δοκοί στηρίζουν την κορυφή του κτιρίου και α-
κουμπούν σε κάποια απόσταση από την κορυφή στο έδαφος. Αν ο τεχνίτης ήθελε να 
μάθει τη γωνία στην κορυφή, όπου οι δοκοί συναντούν το κτίριο, θα μπορούσε να με-
τρήσει τις δύο γωνίες στο έδαφος και στη συνέχεια να υπολογίσει το μέτρο της γωνίας 
στην κορυφή. Οι μαθητές μπορούν, βέβαια, να σκεφτούν και άλλα παραδείγματα, όπου 
στην καθημερινή ζωή αξιοποιείται το γεγονός ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώ-
νου παραμένει αναλλοίωτο-αμετάβλητο και ισούται με 180°.  

Η παρούσα εργασία αποπειράθηκε να καταθέσει μια πλούσια διδακτική πρόταση, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία θα υλοποιούνται, 
οσονούπω, σε όλες τις αίθουσες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης. Ωστόσο, η παρούσα προτεινόμενη (επί χάρτου) διδακτική παρέμβαση θα 
αποφέρει την απαιτούμενη και απαραίτητη ανατροφοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα εφαρμοστεί σε συνθήκες πραγματικής τάξης, ώστε να συναχθούν ακριβέστερα, ορ-
θότερα και πιο αξιόπιστα συμπεράσματα, όσον αφορά στη μαθησιακή αξία και τη δυ-
ναμική της. 

Τέλος, οι μαθητές μπορεί να παρακινηθούν, και με τη βοήθεια και Δυναμικών Περι-
βαλλόντων να ανακαλύπτουν και άλλα γεωμετρικά αναλλοίωτα (Μαστρογιάννης, 
2015), όπως η ιδιότητα του ορθόκεντρου, έκκεντρου, βαρύκεντρου και του περίκε-
ντρου των τριγώνων, η σταθερά π=3,14…, η ισότητα των κατά κορυφήν γωνιών, η 
σταθερότητα της σχέσης του Πυθαγορείου θεωρήματος, η καθετότητα των διαγωνίων 
ενός ρόμβου κ.ά. Ακόμη, η παρούσα διδακτική παρέμβαση-πρόταση μπορεί να αποτε-
λέσει το προοίμιο και την αφόρμηση για μια αδρομερή αναφορά στην έννοια του με-
τασχηματισμού, η οποία είναι θεμελιώδης στη Γεωμετρία, καθότι οι γεωμετρικές ιδιό-
τητες των σχημάτων, οι οποίες παραμένουν αναλλοίωτες, μέσω μετασχηματισμών, κα-
τηγοριοποιούν και διαφοροποιούν τη Γεωμετρία, σε Ευκλείδεια και μη (Lobachevsky, 
Riemann), σε Ομοπαραλληλική, σε Προβολική κ.λπ. (Μαστρογιάννης, 2008). Για πα-
ράδειγμα, μπορεί να ειπωθεί, κάτι που αντιβαίνει στην κοινή ευκλείδεια λογική, ότι 
στην Ελλειπτική Γεωμετρία του Riemann το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 
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μεγαλύτερο από 180ο, ενώ στην Υπερβολική Γεωμετρία του Lobachevsky το άθροισμα 
είναι μικρότερο από 180ο.  

Τέτοια «γεωμετρικά παράδοξα», όπως αυτό της Ελλειπτικής και της Υπερβολικής Γε-
ωμετρία, σχετικά με το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου, είναι πιθανό να δημιουρ-
γήσουν προκλητικές και παρακινητικές συνθήκες, ώστε να διαφανεί η ομορφιά, η κομ-
ψότητα, η πλουσιότητα και η πλουραλιστικότητα των Μαθηματικών, οι οποίες θα διε-
γείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών για μελλοντική συστηματική ενασχόληση με τα 
Μαθηματικά, αλλά και να προσθέσουν περιθώρια για τωρινή «συμφιλίωση» μαζί τους. 
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Ιστορική σκέψη και εννοιολόγηση στη διδακτική της Ιστορίας 

Καραμανώλη Ελένη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

Περίληψη 

Η ιστορική σκέψη αποτελεί έναν όρο που σχεδόν όλοι όσοι ασχολούνται με την ιστορία 
έχουν ακούσει ή χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα εντοπίζονται ποικίλες και αντικρουόμε-
νες αντιλήψεις για τη φύση της. Η πολλαπλότητα των προσεγγίσεων της πολύπλοκης 
ιστορικής σκέψης δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά απαιτεί ξεκάθαρους ορισμούς της 
γνώσης και των εκπαιδευτικών μοντέλων στα οποία επικεντρώνονται οι αξιολογήσεις 
(Εriciken & Seixas, 2015). Η ιστορική σκέψη είναι απαραίτητο να έχει κεντρικό ρόλο 
στη θεωρία και πράξη της ιστορικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ι-
στορία κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιήσουν ένα διδακτικό μοντέλο που προωθεί την ι-
στορική σκέψη, προκειμένου να διαπιστώσουν την ουσιαστική πρόοδο των μαθητών 
και να εξετάσουν αυτήν την πρόοδο εμπειρικά με σκοπό να τη μεγιστοποιήσουν 
(Seixas, 2017). Οι μαθητές μέσα από αυτή τη διεργασία θέτουν ερωτήματα που αφο-
ρούν το τι έχουν μάθει, πώς και γιατί, στοιχεία απαραίτητα, ώστε να καλλιεργηθεί η 
ιστορική τους σκέψη. 

Λέξεις-Κλειδιά: ιστορική σκέψη, έννοιες δευτέρου βαθμού, ιστορική εκπαίδευση  

Ορίζοντας την ιστορική σκέψη 

Τα δημοκρατικά κράτη για περισσότερο από έναν αιώνα έχουν βιώσει αναμετρήσεις 
ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούν ότι η σχολική ιστορία είναι απαραίτητο να χρησιμο-
ποιείται για την προώθηση του πατριωτισμού και την εθνική αλληλεγγύη και εκείνοι 
που υποστηρίζουν ότι η σχολική ιστορία είναι απαραίτητο να στοχεύει στην διαμόρ-
φωση κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. Στις αρχές του 1890 οι ιστορικοί και οι 
εκπαιδευτικοί προωθούσαν την ιστορική σκέψη ως έναν σπουδαίο σκοπό και μέθοδο 
για τη διδασκαλία της ιστορίας. Αρχικά η ιστορική σκέψη ορίζονταν ποικιλοτρόπως, 
ασαφώς και παρέμενε μία σχετικά «σκοτεινή» ιδέα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
1960 όταν μία σειρά από παράλληλες εξελίξεις στην ψυχολογία, εκπαιδευτική θεωρία 
και ιστοριογραφία οδήγησαν σε μία περαιτέρω εννοιολόγηση (Fallace, 2017; Osborne, 
2012; Seixas, 1993). 

Ο ορισμός της ιστορικής σκέψης είναι μία πολύπλοκη διεργασία δεδομένης της πολύ-
πλοκης και αμφισβητούμενης φύσης της, τα πολυάριθμα εννοιολογικά μοντέλα, ταυ-
τόχρονα συχνά συγχέεται με σχετικές αλλά ξεχωριστές έννοιες στην ιστορική εκπαί-
δευση: ιστορική νοοτροπία (Osborne, 2000), ιστορική αιτιολόγηση (Drie & Boxtel, 
2008), ιστορική κατανόηση (Lomas, 1990; VanSledright, 2014), ιστορικό γραμματισμό 
(Lee, 2011), και ιστορική συνείδηση (Seixas, 2004).  
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Η εξέλιξη της ιστορικής σκέψης στην πάροδο του χρόνου 

Από το 1970 εντοπίζονται εξελίξεις στην εννοιολόγηση της ιστορικής σκέψης. Οι επι-
στήμονες Lee και Ashby διέκριναν μεταξύ των εννοιών πρώτου βαθμού «τί είναι η 
ιστορία» (π.χ. υποδούλωση, ελευθερία) και δευτέρου βαθμού έννοιες (στοιχεία, αιτιό-
τητα/αποτέλεσμα, ηθική διάσταση, ιστορική οπτική, ιστορική σπουδαιότητα, συνέ-
χεια/αλλαγή) που διαμορφώνουν «τον τρόπο που ασχολούμαστε με την ιστορία» (Lee 
& Ashby, 2000). Η πρόοδος των μαθητών στην ιστορία αξιολογείται με ολοένα πιο 
εξελιγμένους τρόπους λαμβάνοντας ως κριτήριο αν κατανοούν και χρησιμοποιούν τις 
έννοιες δευτέρου βαθμού στην αντιμετώπιση των ιστορικών θεμάτων (Seixas, 2017). 

Μία σημαντική εξέλιξη στην εννοιολόγηση της ιστορικής σκέψης προήλθε από τους 
Καναδούς. Το 2006 ο Peter Seixas καθιέρωσε το σημείο αναφοράς της ιστορικής σκέ-
ψης και σκιαγράφησε ένα πλαίσιο με έννοιες ιστορικής σκέψης: ιστορική σπουδαιό-
τητα, στοιχεία/πηγές, συνέχεια και αλλαγή, αίτιο και αποτέλεσμα, ιστορική οπτική και 
ηθική διάσταση στις οποίες αρθρώνεται η διδακτική της ιστορίας (Seixas, 2009). Το 
πλαίσιο των ιστορικών εννοιών του Seixas είναι ένα υβριδικό μοντέλο που αντλεί από 
τις Αγγλικές, Αμερικάνικες και Γερμανικές προσεγγίσεις στην ιστορική εκπαίδευση 
(Seixas, 2017). 

Ο Seixas σχεδίασε το μοντέλο του να είναι μεταδοτικό και κατανοητό σε εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές, και αρκετά πλούσιο για να ενθαρρύνει έρευνες θεμελιωδών επιστη-
μολογικών και οντολογικών προβλημάτων της ιστορίας (Seixas, 597). 

Ερευνητικό Μέρος 

Η ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της «μελέτης περίπτωσης» 
(case study). Η μελέτη περίπτωσης αναδεικνύει το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
λαμβάνει χώρα κάποιο φαινόμενο και γι’ αυτό το λόγο θεωρείται κατάλληλο μοντέλο 
για έρευνα εκπαιδευτικής καινοτομίας (Cohen et al, 2008: 178). 

Αρχικά, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που να εξετάζει 
πολύπλευρα και πολυπρισματικά την αποτελεσματικότητα της εννοιολογικής διδακτι-
κής προσέγγισης, προσαρμοζόμενου στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, αλλά και 
βάσει των αρχών που το διέπουν σε διεθνές επίπεδο, έγινε βιβλιογραφική επισκόπηση 
και έπειτα ανάλυση του μοντέλου και της σχολικής πραγματικότητας, ώστε να μελετη-
θεί στοχευμένα αν τα εκπαιδευτικά του αποτελέσματα είναι τέτοια που το καθιστούν 
σπουδαίο εργαλείο για τη διδακτική της ιστορίας. Αντίστοιχη έρευνα έχει πραγματο-
ποιηθεί και στην Γ΄ Γυμνασίου με σκοπό τη διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμά-
των αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας. 

Στην εν λόγω έρευνα επιλέχθηκε η διδακτική παρέμβαση και οι συνεντεύξεις με 
κάποιους μαθητές του σχολείου. Η έρευνα αφορούσε 56 μαθητές/-τριες της Γ΄ 
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Λυκείου, διεξήχθη σε Λύκειο της δυτικής Θεσσαλονίκης και αφορούσε στη διδακτική 
ενότητα των Βαλκανικών πολέμων. 

Αρχικά διεξήχθη η διδακτική παρέμβαση και κατόπιν πραγματοποιήθηκαν συνεντεύ-
ξεις με όσους μαθητές/-τριες επιθυμούσαν. Οι ερωτήσεις με τις οποίες δομήθηκε ο ο-
δηγός της συνέντευξης ήταν το ερωτηματολόγιο που είχε ανοικτές ερωτήσεις (open 
questions), με σκοπό να μην περιορίζονται οι συνεντευξιαζόμενοι. Οι απομαγνητοφω-
νημένες συνεντεύξεις αποτέλεσαν το ερευνητικό υλικό. Η διδακτική παρέμβαση με ε-
στίαση στις δομικές ιστορικές έννοιες διήρκησε οκτώ διδακτικές ώρες. Ο σχεδιασμός 
της διδασκαλίας έγινε με σκοπό την ιστορική κατανόηση που θα επιτευχθεί μέσω της 
κατανόησης των ιστορικών δομικών εννοιών. Πιο συγκεκριμένα, τα γεγονότα που α-
ναλύθηκαν τοποθετήθηκαν στο κατάλληλο ιστορικό πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε η ερ-
μηνεία τους και η προσέγγιση των διαφόρων ιστορικών στοιχείων και απόψεων της 
εξεταζόμενης ενότητας με κριτική διάθεση, καθώς και αποτελεσματική χρήση και ε-
φαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε σε νέο πλαίσιο. Ο σχεδιασμός και ο προγραμ-
ματισμός της διδασκαλίας έγινε σε μικροεπίπεδο (μία διδακτική ενότητα). Η μορφή 
της διδασκαλίας ήταν διαλογική με καθοδηγούμενο διάλογο και αφηγηματική με 
σχολιασμένη αφήγηση με την εφαρμογή συνδυαστικής μεθόδου διδασκαλίας. 

Με αυτήν τη διαδικασία προσδοκάται οι μαθητές να κατανοήσουν τις δομικές ιστορι-
κές έννοιες, να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη, να προσεγγίσουν πολυ-
πρισματικά τα γεγονότα. Επίσης, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, ώστε να ελέγχουν 
κριτικά τα ιστορικά στοιχεία σε δεδομένο ιστορικό πλαίσιο.  

Αποσπάσματα διδακτικής παρέμβασης 

Ανάγνωση 1ης πηγής: Η κήρυξη του Α´ βαλκανικού πολέμου: Το διάγγελμα του Γεώρ-
γιου 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΜΟΥ  

«Αι ιεραί υποχρεώσεις προς την φιλτάτην πατρίδα, προς τους υποδούλους αδελφούς 
μας και προς την ανθρωπότητα επιβάλλουσιν εις το κράτος, μετά την αποτυχίαν των 
ειρηνικών προσπαθειών του προς επίτευξιν και εξασφάλισιν των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των υπό τον τουρκικόν ζυγόν Χριστιανών, όπως διά των όπλων θέσει 
τέρμα εις την δυστυχίαν την οποίαν ούτοι υφίστανται από τόσων αιώνων. Η Ελλάς 
πάνοπλος μετά των συμμάχων αυτής, εμπνεομένων υπό των αυτών αισθημάτων και 
συνδεομένων διά κοινών υποχρεώσεων, αναλαμβάνει τον ιερόν αγώνα του δικαίου και 
της ελευθερίας των καταδυναστευομένων λαών της Ανατολής. [...] Η Ελλάς, μετά των 
αδελφών συμμάχων κρατών, θα επιδιώξη πάση θυσία τον ιερόν αυτόν σκοπόν, 
επικαλούμενοι δε την αρωγήν του Υψίστου εν τω δικαιοτάτω τούτω αγώνι του 
πολιτισμού, ανακράζομεν Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω το Έθνος».  
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Αθήναι, 5 Οκτωβρίου 1912 Ο βασιλεύς Γεώργιος Το υπουργικόν Συμβούλιον Πηγή: Η 
Αθήνα των βαλκανικών πολέμων, 1912-1913, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 
ΕΛΙΑ, Αθήνα 1993, σ. 20. 

Αναφορικά με την έννοια των πηγών στη διδακτική παρέμβαση: 

1) Ποιες ήταν, λοιπόν, οι προθέσεις του δημιουργού της πηγής 1; Ήθελε να πληροφο-
ρήσει ή να πείσει; 

Μαθητής Α: ο δημιουργός ήθελε να μεταφέρει το κλίμα της εποχής και να πληροφο-
ρήσει για το τι πρόκειται να συμβεί ώστε να προετοιμαστεί ο λαός 

Μαθητής Κ: ο δημιουργός ήθελε να πληροφορήσει για πώς ήταν η κατάσταση όχι να 
πείσει αφού όλος ο λαός είχε την υποχρέωση να συμβάλει, ήταν πόλεμος έπρεπε να 
υπερασπιστεί την πατρίδα του 

Μαθητής Ν: ο δημιουργός ήθελε αφενός να πληροφορήσει για το σημαντικό γεγονός 
και αφετέρου να τονώσει το ηθικό των Ελλήνων 

Αναφορικά με την έννοια της συνέχειας και της αλλαγής στη διδακτική παρέμβαση:  

2) Θεωρείτε ότι ήταν ένα γεγονός που προέκυψε ξαφνικά ή ήταν απόρροια κάποιων 
γεγονότων; 

Μαθητής Μ: θεωρώ πώς δεν ήταν ξαφνικό, όλοι οι λαοί ήταν καταπιεσμένοι από τους 
Οθωμανούς και έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση όχι μόνο στην Ελλάδα 

Μαθητής Ε: δεν ήταν ξαφνικό αλλά ίσως να μην ήταν όλοι προετοιμασμένοι για αυτόν 
τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος 

Μαθητής Δ: ήταν συνέχεια και αποκορύφωμα όσων γεγονότων είχαν προηγηθεί από 
τις βιαιότητες των Οθωμανών σε πάρα πολλούς λαούς των Βαλκανίων 

Αναφορικά με την έννοια της ηθικής διάστασης στη διδακτική παρέμβαση:  

3) Κρίνετε πως αυτή η πηγή εμπεριέχει ηθική κρίση; Εντοπίζετε σημεία ηθικής κρίσης 
(λέξεις-φράσεις); 

Μαθητής Η: σίγουρα περιέχει ηθική κρίση καθώς επιδιώκει να δημιουργήσει μία συ-
γκεκριμένη εντύπωση για την κατάσταση που επικρατούσε, συγκεκριμένα στο σημείο 
που αναφέρει τους χριστιανούς, ότι δεν περνούν καλά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και ότι πρέπει μέσω των όπλων να βρεθεί μία λύση  

Μαθητής Ε: ναι, θεωρώ ότι υπάρχει ηθική κρίση στο σημείο όπου χαρακτηρίζει «ιερό» 
τον αγώνα και καταδυναστευομένων. 
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Μαθητής Ι: όλο το κείμενο έχει ηθική κρίση «ζήτω η Ελλάς, ζήτω το έθνος» 

Αναφορικά με την έννοια της ιστορικής σπουδαιότητας στη διδακτική παρέμβαση:  

 

ΕΜΠΡΟΣ, 05/10/1912 

4) Λαμβάνοντας υπόψη σας τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων της εποχής κρίνετε πως πρό-
κειται για ένα γεγονός που έχει ιστορική σπουδαιότητα ή όχι; Αιτιολογήστε. 

Μαθητής Β: φυσικά ένας πόλεμος είναι πάντα σημαντικός επηρεάζονται όλοι τίποτα 
Μαθητής Κ: αν δεν ήταν σημαντικό, δεν θα το έγραφαν οι εφημερίδες.  

Μαθητής Λ: εφόσον υπάρχει σε μία εφημερίδα, σημαίνει ότι έχει μεγάλη ιστορική 
σπουδαιότητα, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πρωτοσέλιδο σε μία εφημερίδα. 

Αναφορικά με την έννοια του αιτίας – αποτελέσματος στη διδακτική παρέμβαση:  

Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.  

«Η σημαία μας πρωτοϋψώθηκε στο Λευκό Πύργο εκείνη την ημέρα το πρωί, την ώρα 
ακριβώς που έρχονταν απ΄ τον παραλιακό δρόμο η παρέλασις νίκης. Τα κανόνια 
στημένα εκεί κοντά, χαιρετούσαν με πυροβολισμούς, τα καράβια στο λιμάνι σφύριζαν 
όλα μαζί και έφιπποι προπορεύονταν του στρατού ο βασιλεύς Γεώργιος, ο Διάδοχος 
και το Επιτελείο. Ο κόσμος που είχε ξεχυθή στους δρόμους ζητωκραύγαζε έξαλλος και 
πολλά μάτια δάκρυσαν από συγκίνησι».  
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Αλέξανδρος Δ. Ζάννας, «Ο Μακεδονικός Αγών. Αναμνήσεις», Ίδρυμα Μελετών Χερ-
σονήσου του Αίμου (επιμ.), Ο Μακεδονικός Αγώνας. Απομνημονεύματα, Θεσσαλο-
νίκη 1984, σ.163. 

Αναφορικά με την έννοια αιτίου/αποτελέσματος 

5) Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων; Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος 
είναι εμφανείς μέχρι σήμερα; 

Μαθητής Κ: στις 26 Οκτωβρίου ο Ταξίν πασάς παραδίδει τη πόλη στον ελληνικό 
στρατό, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά 

Μαθητής Β: όχι, έγινε τότε το γεγονός και τελείωσε τότε 

Μαθητής Α: εγώ νομίζω ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος είναι ελεύθερη η Θεσσαλο-
νίκη σήμερα 

Αναφορικά με την έννοια της ιστορικής οπτικής στη διδακτική παρέμβαση:  

«Παρά την καθοριστικής σημασίας συμβολή των ενόπλων δυνάμεων [...] καμία από 
τις πλευρές της ελληνικής επιτυχίας δεν θα ήταν εξασφαλισμένη, πολλώ δε μάλλον 
αυτονόητη, χωρίς τη σταθερή πολιτική κατεύθυνση που είχε χαράξει και τους άκρως 
επιδέξιους διπλωματικούς χειρισμούς που προέκρινε, σε κάθε κρίσιμη καμπή των εξε-
λίξεων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προκειμένου να αποφύγει η χώρα το μοιραίο βήμα 
που θα μπορούσε να την οδηγήσει από το θρίαμβο στην καταστροφή ―όπως συνέβη 
στην περίπτωση της Βουλγαρίας―, ο Βενιζέλος χρειάστηκε να δώσει σειρά μαχών [...] 
τόσο με τον επικεφαλής του «στρατιωτικού κόμματος» (και του μιλιταριστικού 
αντικοινοβουλευτικού πνεύματος) που δεν ήταν άλλος από τον εξαιρετικά δημοφιλή 
στους στρατιώτες του διάδοχο Κωνσταντίνο [...], όσο και με την ποικίλων καταβολών 
και αποχρώσεων εθνικιστική αντιπολίτευση, που έσπευσε να συνταχθεί με τον Αρχηγό 
του στρατού». 

Γ. Γιανουλόπουλος, «Εξωτερική πολιτική», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 
Βιβλιόραμα, Αθήνα 1990, τόμ. Α2, σ. 121-122. 

6) Ποιος ο ρόλος του Ελευθέριου Βενιζέλου στις επιτυχίες των Βαλκανικών πολέμων; 
Πώς μας τον παρουσιάζει η πηγή;  

Μαθητής Κ: σαν τον αρχηγό, με κυρίαρχο ρόλο, ύψιστης σημασίας  

Μαθητής Ν: σε αυτό που ρωτήσατε ο Βενιζέλος παρουσιάζεται ο επικεφαλής του 
«στρατιωτικού κόμματος». 

Μαθητής Β: γενικά ο Βενιζέλος με τους χειρισμούς του σε αυτό το θέμα μπόρεσε και 
οδήγησε στον θρίαμβο την Ελλάδα 
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Αποσπάσματα συνεντεύξεων 

1) Ποια ιστορική έννοια από αυτές που εξετάσαμε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
σας δυσκόλεψε περισσότερο και γιατί; 

Μαθητής Α: εμένα η έννοια της ιστορικής οπτικής, τόσα χρόνια δεν είχα συνειδητο-
ποιήσει ότι το ίδιο ιστορικό γεγονός μπορεί να ιδωθεί και να ερμηνευθεί με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους 

Μαθητής Ε: η έννοια της ηθικής διάστασης δεν ήξερα ότι ο κάθε δημιουργός με έμμεσο 
ή άμεσο τρόπο καταθέτει την προσωπική του άποψη  

Μαθητής Κ: η έννοια της πηγής δεν ήξερα ότι ιστορική πηγή μπορεί να αποτελέσει 
οποιοδήποτε ιστορικό τεκμήριο πέρα από τις γραπτές πηγές 

2) Πώς κρίνετε μία τέτοιου είδους προσέγγιση της ιστορίας, εννοιοκεντρική; 

Μαθητής Η: είναι πολύ διαφορετική από τους τρόπους που έχω διδαχθεί την ιστορία 
ως τώρα, πιο ενδιαφέρουσα αλλά και πιο δύσκολη, πιο απαιτητική 

Μαθητής Ζ: πρώτη φορά διδάσκομαι ιστορία έτσι, μου άρεσε πολύ αλλά απαιτεί εξά-
σκηση για να ανταποκριθώ καλύτερα 

Μαθητής Ι: είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση ενός μαθήματος θεωρητικού και 
άκρως βαρετού, μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ήθελα να ασχοληθώ 

3) Πώς συνέβαλε αυτού του είδους η ιστορική προσέγγιση στη βαθύτερη ιστορική κα-
τανόηση και στην ανάπτυξη της ιστορικής σας σκέψης; 

Μαθητής Β: μέσα από την ανάλυση των πηγών κατάλαβα καλύτερα και πολύπλευρα 
το ιστορικό γεγονός πέρα από την αποστήθιση 

Μαθητής Ο: είδα ότι μπορώ να ψάξω βαθύτερα το ιστορικό γεγονός και αυτό νομίζω 
θα με βοηθήσει να το κατανοήσω καλύτερα και να το θυμάμαι ευκολότερα  

Μαθητής Ν: μπόρεσα να σκεφτώ διαφορετικά, πιο πολύπλευρα, για την αντιμετώπιση 
του γεγονότος ίσως και εναλλακτικά όχι μόνο όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο 

4) Ποιες διαφορές εντοπίζετε σε αυτή τη διδακτική μέθοδο και σε αυτές που γνωρίζατε 
ως τώρα; 

Μαθητής Μ: ως τώρα διάβαζα την ιστορία για να πάρω βαθμό, με αυτόν τον τρόπο 
αναλύοντας τις πηγές νομίζω έμαθα κιόλας, κατανόησα 
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Μαθητής Λ: είναι εντελώς διαφορετική διδακτική μέθοδος δεν αποστηθίζεις αλλά μα-
θαίνεις μέσα από τις πηγές, αντλείς από τις πηγές τις ιστορικές γνώσεις 

Μαθητής Δ: καμία σχέση η ιστορία είναι τελείως βαρετή αλλά με αυτόν τρόπο μπόρεσα 
να συμμετέχω στο μάθημα και απέκτησε ενδιαφέρον 

5) Ποια στοιχεία αποκομίσατε από αυτήν την διδακτική προσέγγιση;  

Μαθητής Γ: ότι αν καταλάβεις πώς λειτουργούν οι ιστορικές έννοιες μπορείς να 
καταλάβεις όλα τα ιστορικά κείμενα, χωρίς να τα αποστηθίζεις 

Μαθητής Π: ότι η επεξεργασία των πηγών σε οδηγεί στην ιστορική γνώση 

Μαθητής Λ: ότι οι αλήθειες είναι τόσες όσες και οι ερμηνείες 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Αρχικά, είναι ξεκάθαρο ότι οι μαθητές κατανόησαν το περιεχόμενο της πηγής που τους 
δόθηκε και τις προθέσεις του δημιουργού. Αναφορικά με τις έννοιες της συνέχειας/αλ-
λαγής οι μαθητές αναγνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα ξαφνικό γεγονός καθώς έλα-
βαν υπόψη τους το κλίμα που είχε δημιουργηθεί από την πολύχρονη καταπίεση και 
ερμήνευσαν το γεγονός ως απόρροια της συνολικότερης κατάστασης. Σε αυτό το ση-
μείο είναι προφανές ότι αξιοποίησαν τις γενικότερες ιστορικές τους γνώσεις αναφορικά 
με το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Η έννοια της ηθικής διάστασης διαπιστώθηκε 
ότι δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές καθώς αιτήθηκαν περαιτέρω εξηγήσεων 
προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα που τους τέθηκε. Αυτό ίσως οφείλεται στο 
γεγονός ότι για να οδηγηθούν στην κατανόηση της έννοιας ήταν απαραίτητο πρώτα να 
καταρρίψουν το στερεότυπο ότι μία πηγή είναι ουδέτερη. Σχετικά με την έννοια της 
ιστορικής σπουδαιότητας από τις απαντήσεις των μαθητών διαπιστώθηκε ότι για την 
απάντησή τους αξιοποίησαν όχι μόνο το πρωτοσέλιδο της εποχής αλλά και τη θέση που 
έχουν τα θέματα των πρωτοσέλιδων στη σύγχρονη εποχή. Οι έννοιες αίτιο/αποτέλεσμα 
είναι σχετικά οικείες στους μαθητές και εξαιτίας αυτής της οικειότητας στόχος ήταν να 
μεταβούν στο επόμενο γνωστικό επίπεδο και να αντιμετωπίσουν τη μία έννοια σε 
σχέση με την άλλη όχι αποκομμένα και αποσπασματικά. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαντήσεις των μαθητών γίνεται αντιληπτό ότι ο στόχος επετεύχθη. Τέλος, σχετικά με 
την έννοια της ιστορικής οπτικής αποκαλύφθηκε ότι δυσκόλεψε περισσότερο τους μα-
θητές καθώς επικρατεί η αντίληψη πως υπάρχει μόνο μία αλήθεια και ο δημιουργός της 
εκάστοτε πηγής μεταφέρει και παραθέτει τις ιστορικές πληροφορίες χωρίς να παρεμ-
βάλει την προσωπική του άποψη έμμεσα ή άμεσα. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, πρακτικά ότι 
ο κάθε δημιουργός παραθέτει και τη δική του οπτική με τη χρήση συγκεκριμένων λέ-
ξεων και φράσεων. Επίσης, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν περισσότερο σε έννοιες που 
δεν τους ήταν οικείες και απαιτούσαν μεγαλύτερη ενασχόληση με το ιστορικό περιε-
χόμενο. Αναφορικά με τη διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι μαθητές δεν είχαν διδαχθεί με αυτόν τον τρόπο άλλη φορά και αναδείχθηκε 
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από τις απαντήσεις τους ότι η συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος συνέβαλε ώστε οι μα-
θητές να αντιμετωπίσουν διαφορετικά το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εντρυ-
φώντας στις ιστορικές πληροφορίες. Οι μαθητές στο σύνολό τους αναγνώρισαν ότι η 
βαθύτερη ενασχόληση με τις πηγές συνέβαλε αποφασιστικά στη βαθύτερη ιστορική 
κατανόηση και κατά συνέπεια η εναλλακτική και πολύπλευρη αντιμετώπιση των 
πηγών οδήγησε στην ανάπτυξη της ιστορικής τους σκέψης. Η διδακτική μέθοδος που 
ακολουθήθηκε διέφερε ριζικά από όλες τις προηγούμενες σύμφωνα με τους μαθητές 
και αυτό που αναδείχθηκε ως καταλυτικό στοιχείο είναι ο συνολικότερος τρόπος 
αντιμετώπισης του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της στείρας αποστήθισης 
και του βαρετού μαθήματος αντιμετωπίστηκε εκμαιεύοντας τις ιστορικές γνώσεις μέσα 
από τις πηγές. Συμπερασματικά αυτό που αποκόμισαν οι μαθητές από τη διδακτική 
διαδικασία είναι ότι η κατανόηση των ιστορικών εννοιών οδηγεί στην ιστορική γνώση 
μέσα από την κατανόηση και την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης. 

Συμπεράσματα 

Η ιστορική σκέψη μπορεί να συμβάλει στην εννοιολόγηση των ιστορικών εργαλείων, 
διαδικασιών και τρόπων σκέψης που βοηθούν τους μαθητές να αντιληφθούν ποιοι εί-
ναι, που βρίσκονται, και τι μπορούν να κάνουν –ως άτομα, ως μέλη ομάδων, και ως 
πολίτες με ρόλους και ευθύνες σε σχέση με τα έθνη και τα κράτη σε έναν κόσμο πολύ-
πλοκο, γεμάτο συγκρούσεις και ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο (Seixas, 2002). Η εμπει-
ρική έρευνα ανέδειξε ότι η ουσιαστική και επιστημονική γνώση των μαθητών, οι δια-
θέσεις και οι διασταυρούμενες ταυτότητες διαμορφώνουν τις ιστορικές τους αντιλή-
ψεις και το πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο στον οποίο ζουν (Cercadillo, Chapman & 
Lee, 2016). Τέλος, απαιτείται συνεχής συνεργασία μεταξύ μελετητών σε διαφορετικά 
πλαίσια για την ανάπτυξη στρατηγικών, για την ενημέρωση των σχολικών πρακτικών, 
για την ανάπτυξη τεχνολογικών, θεσμικών και οργανωτικών υποστηρίξεων για συνεχή 
ανανέωση της ιστορικής εκπαίδευσης. 
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Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση κρίσεων 
λόγω των φυσικών καταστροφών  στη σχολική μονάδα 

Βαρρά Ευγενία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. 

Περίληψη  

Στο παρόν άρθρο εκτίθενται τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διεξήχθη με τη συμμε-
τοχή εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης Δημόσιων 
Δημοτικών σχολείων της Α΄ Αθήνας (Περιφέρεια Αττικής) με στόχο τη διερεύνηση 
των απόψεων των εκπαιδευτικών γύρω από τη διαχείριση κρίσεων, λόγω των φυσικών 
καταστροφών στις σχολικές μονάδες. Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα οι εκπαι-
δευτικοί αντιμετωπίζουν κρίσεις στα σχολεία που υπηρετούν και ζητούν να επιμορφω-
θούν σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Αυτό συνεπάγεται τη λήψη κατάλληλων μέτρων, 
ώστε το σχολείο να αποτελεί ασφαλές περιβάλλον για τους/τις μαθητές/τριες και 
τους/τις εκπαιδευτικούς.  

Λέξεις-Κλειδιά: Επιμόρφωση, Διαχείριση Κρίσεων, Φυσικές Καταστροφές, Σχολική 
Μονάδα. 

Investigating teachers' views for Crisis management due to natural disasters 
in the school unit 

Varra Eugenia, Primary Teacher, M.Ed. 

Abstract 

This article presents the results of a survey that was conducted with the participation of 
teachers from the Primary Education units of Public Primary Schools of Athens (Region 
of Attica) with the aim of investigating the opinions of teachers regarding crisis man-
agement, due to natural disasters in Primary Education schools. As found from the re-
search, teachers face crises in the schools they serve and ask to be trained in crisis man-
agement. This entails taking appropriate measures, so that the school is a safe environ-
ment for students and teachers. 

Key-Words: Training, Crisis Management, Natural Disasters, School Unit. 

Εισαγωγή 

Η σχολική μονάδα σε όποια βαθμίδα κι αν ανήκει αντιμετωπίζει προβλήματα. Τέτοια 
προβλήματα είναι και οι κρίσεις λόγω των φυσικών καταστροφών. Οι εν ενεργεία 
εκπαιδευτικοί καλούνται να βρουν τρόπους σωστής διαχείρισης των δύσκολων 
καταστάσεων για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ποια είναι, όμως, η 
έννοια του όρου των φυσικών καταστροφών; Φυσικές καταστροφές είναι τα ακραία 
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φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις, οι πλημμύρες, το χιόνι, ο 
άνεμος και οι πυρκαγιές.  

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του ζητήματος της διαχείρισης κρίσεων στη 
σχολική μονάδα, λόγω των φυσικών καταστροφών. Για τον σκοπό αυτό έγινε εκτενής 
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σε ερευνητικό επίπεδο η εργασία μελετά τις απόψεις και 
το βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 
σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, λόγω φυσικών καταστροφών στο σχολικό περιβάλλον.  

Η διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα λόγω φυσικών καταστροφών αποτελεί ένα 
διαχρονικό ζητούμενο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέματα διαχείρισης σχολικής κρί-
σης είναι αρκετά μεγάλο. Οι οποίες έρευνες για τη διαχείριση σχολικής κρίσης διεξά-
γονται σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών και σπάνια σε επίπεδο διδακτορικών σπου-
δών. Η πλειοψηφία των ερευνών αυτών αφορά τη διαχείριση των κρίσεων και των συ-
γκρούσεων στη σχολική μονάδα ή για τη διαχείριση κρίσεων γενικότερα. Πιο συγκε-
κριμένα για τη διαχείριση σχολικής κρίσης λόγω των φυσικών καταστροφών είναι λι-
γότερες οι έρευνες. 

Θεωρητική Προσέγγιση της Διαχείρισης Κρίσεων στη σχολική μονάδα 

Στο ελληνικό δημοτικό σχολείο δεν είναι πολλοί/πολλές οι Διευθυντές/τριες που έχουν 
συγκροτήσει Ομάδες Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο τους, επειδή δεν έλαβαν ποτέ 
καμία σχετική επιμόρφωση και τα σχέδια ετοιμότητας που καταρτίζονται δεν είναι 
λειτουργικά (Καραθάνου, 2006).  

Η διαχείριση και αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο. 
Όλα τα μέλη των σχολικών μονάδων να τύχουν συστηματικής επιμόρφωσης με σκοπό 
τη διάχυση γνώσεων καθώς η σωστή εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει και σε αποφυγή 
κινδύνων στο σχολικό περιβάλλον (Barrios, Sleet και Mercy, 2003). Το κάθε σχολείο 
χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο και «ικανό να διενεργήσει την 
παρέμβαση στην κρίση» καθώς και ένα μοναδικό πλάνο επιμόρφωσης και πρακτικής 
εξάσκησης που να καταρτίζεται με βάση τη μοναδικότητα που συναντάται στα σχολεία 
(Brock και άλλοι, 2005).  

O Σαΐτης (2008) αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο επικοινωνίας και 
ενεργοποίησης των κρατικών υπηρεσιών, όπως είναι η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, 
οι Πρώτες Βοήθειες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με το σχολείο. Σύμφωνα με την έρευνα 
των Σαΐτη, Σαΐτη και Γουναρόπουλου (2008) «οι κτιριακές εγκαταστάσεις των 
σχολείων δεν ελέγχονται από ειδική κρατική υπηρεσία ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα». Στην έρευνα του Φώτου (2017) όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι 
πρέπει να επιμορφώνονται συστηματικά στην παροχή πρώτων βοηθειών. Στην έρευνα 
της Κοτσώρη (2018) οι σχολικές μονάδες δεν είναι εφοδιασμένες και στερούνται 
βασικού εξοπλισμού. 
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Σύμφωνα με τον Σφακιανάκη (2006), η αντιμετώπιση μιας κρίσης είναι μια διαδικασία 
αποτελούμενη από τη φάση της πρόβλεψης και σχεδίασης, της αποτροπής, της 
επέμβασης, της ανασυγκρότησης και της έρευνας. Η ανάκαμψη είναι η ανασυγκρότηση 
και περιέχει όλες εκείνες τις δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην αποκατάσταση 
των ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας της κρίσης όσο και στην επαναφορά του 
οργανισμού στην αρχική του υγιή κατάσταση.  

Η Χατζηχρήστου (2012) αναφέρει τις δράσεις με βάση διεθνή εμπειρία, για την 
εκπαίδευση, την πρόληψη και την παρέμβαση για τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και 
την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας των μελών της σχολικής 
κοινότητας.  

Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που οφείλει να είναι πάντα υγιής και σε 
ισορροπία. Σύμφωνα με τους Brock, Sandoval και Lewis (2005) το διδακτικό και βοη-
θητικό προσωπικό πρέπει να χειριστεί το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο της δια-
χείρισης της κρίσης, δηλαδή κάθε επίδραση που προέρχεται είτε μέσα από το σχολείο 
είτε από το κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον μετατρέποντας 
την επίδραση αυτή σε ευκαιρία για μια προσπάθεια ισορροπίας σε ένα νέο υψηλότερο 
επίπεδο. 

Οι αρχικές δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων από το Διευθυντή του σχολείου είναι οι 
παρακάτω:  

• Ανάκτηση του προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας και των αντίστοιχων βοηθη-
μάτων ανάλογα με τη φύση του κρίσιμου περιστατικού.  

• Αξιολόγηση του είδους και της έκτασης της έκτακτης ανάγκης.  
• Προσδιορισμός της απειλής για την ανθρώπινη ζωή και τις δομές.  
• Εφαρμογή ειδικών διαδικασιών του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και κινδύνου. 
• Ανάπτυξη και κοινοποίηση ενός σχεδίου δράσης κρίσιμων περιστατικών με στό-

χους και ενός χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων αυτών.  
• Ενεργοποίηση των λειτουργιών του και κατάληψη των αντίστοιχων θέσεων από 

το προσωπικό, όπως απαιτείται από το σχεδιασμό.  
• Συμπλήρωση ειδικής φόρμας διαδικασιών αντιμετώπισης για το κρίσιμο περιστα-

τικό. 
• Ορισμός ενός βοηθού ή αναπληρωτή διοικητή κρίσεων (Σαβελίδης, 2011:133). 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Βασικό ερευνητικό ερώτημα αποτελεί το κατά πόσο προετοιμασμένοι είναι οι εκπαι-
δευτικοί να διαχειριστούν την κρίση λόγω φυσικών καταστροφών στη σχολική μονάδα. 
Επίσης, εάν είναι επιμορφωμένοι οι εκπαιδευτικοί στη διαχείριση κρίσεων και κατά 

47/184

________________________________________________________________________________________________________ 
 Educationext     -      I.S.S.N. : 2653 - 9403       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό    -     6ο  Τεύχος    -    Νοέμβριος  2022



πόσο έχουν καταρτίσει σχέδιο για τη διαχείριση κρίσεων. Τέλος, σε αυτά προστίθεται 
και το αν υπάρχει σχέδιο εκκένωσης σχολικής μονάδας σε περίπτωση κρίσης. 

Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου (κλίμακας ιεράρχησης Likert), 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Οι 
εκπαιδευτικοί καλούνταν να αναφέρουν το βαθμό του κατά πόσο γνωρίζουν τις 
προτάσεις του ερωτηματολογίου μέσα από μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Οι 
κλίμακες ιεράρχησης είναι πολύ χρήσιμες. Οι απαντήσεις αφενός διαβαθμίζονται, 
αφετέρου εμπεριέχουν έναν βαθμό ευαισθησίας και διαφοροποίησης με ποσοτικά 
δεδομένα (Cohen, Manion και Morrinson, 2007). Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις ήταν χωρισμένες σε τρεις 
θεματικούς άξονες που αποτυπώνονται τόσο στο ερωτηματολόγιο όσο και στην 
ανάλυση. Ο πρώτος άξονας ήταν τα ατομικά-δημογραφικά στοιχεία. Ο δεύτερος 
άξονας ήταν οι φυσικές καταστροφές, η ετοιμότητα της σχολικής μονάδας και το 
σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Ο τρίτος άξονας ήταν η 
ανάγκη για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

Το δείγμα αποτελείται από 100 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της Α΄ Α-
θήνας. Απάντησαν περισσότερες γυναίκες, δηλαδή 61, ενώ οι άντρες ήταν μόνο 39. 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας. Το 77% των εκπαιδευτικών είμαι μόνιμοι, ενώ το 23% των 
εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές. Συγκεκριμένα, έχουμε απαντήσεις από 1 καθηγητή 
Γαλλικής γλώσσας, 6 καθηγητές Αγγλικής γλώσσας, 2 καθηγητές Γερμανικής 
γλώσσας, 4 καθηγητές Εικαστικών, 10 καθηγητές Φυσικής αγωγής, 50 Δασκάλους, 2 
καθηγητές Μουσικής, 6 καθηγητές Πληροφορικής, 2 καθηγητές Θεατρικής Αγωγής 
και 17 Δασκάλους ΕΑΕ. Oι 68 εκπαιδευτικοί δεν έχουν ασκήσει ποτέ διοικητικά 
καθήκοντα στη σχολική μονάδα που υπηρετούν, οι 15 είναι Διευθυντές/ντριες και οι 
17 είναι Υποδιευθυντές/ντριες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμ-
μετείχαν στην έρευνα δεν έχει διοικητική εμπειρία..  
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 Εικόνα 1: Η ερευνητική περιοχή των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων από όλους τους 
Δήμους της Α΄ Αθήνας, όπου διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι 44 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι έχουν βιώσει φυσική καταστροφή, ενώ οι υπόλοι-
ποι 56 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δεν έχουν βιώσει. Ανάμεσα στους 44 
εκπαιδευτικούς που έχουν βιώσει φυσικές καταστροφές οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
δήλωσαν ότι έχουν βιώσει σεισμό, ακολουθούν η χιονόπτωση και οι πλημμύρες, και 
τελευταίες σε προτίμηση έρχονται η πυρκαγιά, η ανεμοθύελλα και η κατολίσθηση. 

Από το σύνολο των 100 εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα οι 75 
συμμετέχοντες απάντησαν ότι ο σύλλογος διδασκόντων έχει ορίσει ομάδες 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, οι 4 απάντησαν ότι ο σύλλογος διδασκόντων 
δεν έχει ορίσει ομάδες. Εδώ βέβαια το 21% απάντησε ότι δε γνωρίζει αν ο σύλλογος 
διδασκόντων έχει ορίσει ομάδες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. 

Οι 29 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι γνωρίζουν σε μικρό βαθμό αν έχει συνταχθεί σχέδιο 
εκκένωσης της σχολικής μονάδας σε περίπτωση κρίσης, οι 27 εκπαιδευτικοί 
απάντησαν ότι γνωρίζουν αρκετά αν έχει συνταχθεί σχέδιο εκκένωσης και το 44% των 
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εκπαιδευτικών απάντησε ότι γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό αν έχει συνταχθεί σχέδιο 
εκκένωσης της σχολικής μονάδας σε περίπτωση κρίσης. 

Επίσης, η πλειοψηφία απάντησε ότι δεν έχει επιμορφωθεί στην αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών. Μόνο οι 31 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι έχουν επιμορφωθεί στην αντιμετώ-
πιση έκτακτων αναγκών.  

Σχήμα 1: Κατανομή των απαντήσεων των Εκπαιδευτικών με βάση  τις φυσικές κατα-
στροφές που έχουν βιώσει 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα δε διαθέτει διοικητική εμπειρία. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι είναι οι φυσικές καταστροφές. Σε μεγάλο βαθμό οι φυσικές 
καταστροφές αποτελούν για αυτούς σχολική κρίση. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων απάντησε ότι ο σύλλογος διδασκόντων έχει ορίσει ομάδες 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, σεισμών και πυρκαγιών, αντιμετώπισης και για 
παροχή πρώτων βοηθειών. 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σε μεγάλο βαθμό αναγκαία την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης. Τους ενδιαφέρει αρκετά η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για 
τη διαχείριση κρίσεων. Αισθάνονται την ανάγκη να επιμορφωθούν σε επιμορφωτικό 
φορέα για το ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων στη σχολική μονάδα. Θεωρούν 
απαραίτητη την ύπαρξη ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου στη διαχείριση κρίσεων με 
την έναρξη του σχολικού έτους. Γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο εκκένωσης της 
σχολικής μονάδας σε περίπτωση κρίσης. 
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Τελικά, διαφαίνεται ότι η διαχείριση κρίσεων, λόγω φυσικών καταστροφών στη 
σχολική μονάδα απασχολεί σοβαρά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι καθημερινά 
διδάσκουν στα σχολεία. Η παρούσα έρευνα ανέδειξε την αξία της σωστής διαχείρισης 
κρίσεων διασφαλίζοντας έτσι ένα υγιές και ασφαλές για όλους σχολικό περιβάλλον. 
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Π.Ε.70, Ph.d, M.Ed 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των 
γονέων μαθητών για την εφαρμογή της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την πε-
ρίοδο της υγειονομικής κρίσης σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της χώρας. Οι στάσεις των γονέων διερευνήθηκαν με τη μεθοδολογία της 
ποσοτικής έρευνας μέσω ερωτηματολογίου. Το σχετικό ερωτηματολόγιο αποτελού-
νταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου και απαντήθηκε από δείγμα εκατόν εξήντα έξι γο-
νέων μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα έδειξε ότι 
οι γονείς είναι σε χαμηλό βαθμό ικανοποιημένοι με τη χρησιμότητα και την αποτελε-
σματικότητα της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
μπορούν να φανούν χρήσιμα, ώστε να εντοπισθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μα-
θητών κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό 
με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της σχολικής παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης. 

Λέξεις - Kλειδιά: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη. 

Εισαγωγή 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια μορφή σύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία βασί-
ζεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης 
ή επιμόρφωσης ατόμων τα οποία λόγω δυσκολιών όπως ηλικίας, τόπου κατοικίας, υ-
ποχρεώσεων προσωπικών και οικογενειακών, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εκ-
παίδευση με τον παραδοσιακό τρόπο. Επίσης, βασίζεται στη φιλοσοφία της δια βίου 
μάθησης και το δικαίωμα όλων στην εκπαίδευση σε οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή τους 
το αποφασίσουν (Αναστασιάδης, 2005). Ο Λιοναράκης (2005) υποστηρίζει ότι η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση «διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος 
του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης» 
με χαρακτηριστικά στοιχεία την πολυμορφικότητα, την ευελιξία, την μετρησιμότητα, 
την διευκόλυνση και τον μαθητοκεντρισμό.  

Ο Keegan (1986) εξετάζοντας την έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από μια 
άλλη οπτική, αναφέρει ότι είναι η φυσική απόσταση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, η 
χρήση τεχνικών μέσων για τη μεταφορά του διδακτικού υλικού, η αμφίδρομη επικοι-
νωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η δημιουργία 
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εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευτικό οργανισμό, η απουσία σε μεγάλο βαθμό 
της μαθησιακής ομάδας και η χρήση εξατομικευμένων μορφών διδασκαλίας χωρίς να 
αποκλείεται ο συνδυασμός δια ζώσης συναντήσεων. Ο Γκελαμέρης (2016), ο οποίος 
μελέτησε την εξελικτική πορεία των μεθόδων εφαρμογής στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, αναφέρει ότι βρισκόμαστε στην πέμπτη γενιά η οποία υποστηρίζει το έξυπνο 
ευέλικτο μαθησιακό μοντέλο και το οποίο αξιοποιεί on line διαδραστικά εργαλεία. Η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση διακρίνεται σε Σύγχρονη, Ασύγχρονη και Μεικτή-Συνδυα-
στική (Αναστασιάδης, 2014). 

Θεωρητική προσέγγιση 

Η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρουσιάζει πλεονεκτήματα που συσχετί-
ζονται με τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές ή οι εκπαιδευόμενοι από 
τον δικό τους χώρο, το σπίτι ή την εργασία τους έχοντας ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, 
ανεξάρτητα από το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό τους υπόβαθρο (Πρόκου, 
2009). Η χρήση των υπολογιστών και η εξοικείωσή των μαθητών ή των εκπαιδευομέ-
νων με την τεχνολογία αυξάνει την ευελιξία και τη διαδραστικότητα τους και μειώνει 
το οικονομικό κόστος της εκπαίδευσης σε σχέση με το συμβατικό μοντέλο διδασκαλίας 
(Race, 1999). 

Ωστόσο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα στην εφαρ-
μογή της. Το γεγονός ότι εξαρτάται από την τεχνολογία, σημαίνει ότι εάν δεν διασφα-
λίζονται τα μέσα υλοποίησης της γνώσης Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο και ίντερνετ δεν 
είναι εφικτή η υλοποίησή της ή μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία. Η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση χρησιμοποιείται ως εργαλείο ευέλικτης μάθησης και δεν μπορεί να υποκα-
ταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 
212 I/9, 2020).  

Η εξ αποστάσεως μάθηση απαιτεί τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους μαθη-
τές ή τους εκπαιδευόμενους συναισθηματική ωριμότητα, αυτοδέσμευση και τήρηση 
της δεοντολογίας (Anastasiades, 2022). Οι μαθητές ή οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν 
να αξιολογήσουν το σημαντικό από το λιγότερο σημαντικό και το χρήσιμο από το λι-
γότερο χρήσιμο σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. (Αναστασιάδης, 2020). Επιπλέον, μαθη-
τές που δυσκολεύονται στην οργάνωση και τη διαχείριση του χρόνου τους αντιμετωπί-
ζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ιδιαίτερα τα άτομα 
με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες τα οποία αποπροσανατολίζονται γιατί 
χάνουν την καθημερινότητά τους και ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση (Τσίτσικας & 
Φραντή, 2021).  

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι οι απρόσωπες σχέσεις των μαθητών ή των εκ-
παιδευομένων με τον διδάσκοντα, καθώς δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία και αλληλε-
πίδραση μεταξύ τους. Για αυτό ο διδάσκων καλείται να αλλάξει τις μεθόδους διδασκα-
λίας του για να κατανοήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών ή των εκπαι-
δευομένων του και να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους σχετιζόμενος διαφορετικά 
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μαζί τους (Κόκκος, 1999). Το γεγονός αυτό αποτελεί μια νέα πρόκληση για τον εκπαι-
δευτικό στις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις της σημερινής εποχής. 

Οι Ράπτης και Ράπτη (2006) τονίζουν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού με την αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικός, κα-
θώς «ο εκπαιδευτικός γίνεται εκτός από διεκπεραιωτής της γνωστικής λειτουργίας, κα-
θοδηγητής και δημιουργός ατόμων ικανών να προσαρμόζονται συνεχώς και να μαθαί-
νουν πώς να μαθαίνουν». Ο εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει τεχνικές παρέμβασης 
πάντα με γνώμονα το όφελος του μαθητή ή του εκπαιδευόμενου. Οι τεχνικές αυτές 
είναι πολύπλευρες και απευθύνονται όχι μόνο στο μαθησιακό πεδίο αλλά και στο ψυ-
χοκοινωνικό. Οι στόχοι πρέπει να είναι σαφείς και μικροί στην αρχή έτσι ώστε να υ-
πάρξουν επιτυχίες που θα βοηθήσουν το παιδί να εξελιχτεί. Ο εκπαιδευτικός δεν χρειά-
ζεται μόνο τις παιδαγωγικές γνώσεις για να υποστηρίζει την απόκτηση γνώσης, είναι 
απαραίτητο να έχει τεχνικές γνώσεις και προσόντα που έχουν σχέση με τις νέες τεχνο-
λογίες και την πληροφορική καθώς επίσης και κοινωνική ευαισθησία να μπορεί δηλαδή 
να αναγνωρίζει τη δυναμική της ομάδας και να επικοινωνεί με τους μαθητές (Τσου-
μάνη, 2020; Τσικολάτας, 2011). Ο εκπαιδευτικός με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει νέες μεθόδους διδασκαλίας μαθητοκεντρικές και ευ-
έλικτες ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο και υποστηρίζοντας τη 
συνεργατική, τη διερευνητική και την ανακαλυπτική μάθηση. Σύμφωνα με τον Κόμη 
(2005), πρακτικές όπως η χρήση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, η ποικιλία πλη-
ροφοριών από το Διαδίκτυο και η άμεση επικοινωνία με άλλους ανθρώπους σε οποια-
δήποτε περιοχή του κόσμου, ενεργοποοιούν τον μαθητή διότι του κεντρίζουν το ενδια-
φέρον να πειραματιστεί και να ανακαλύψει τη νέα γνώση (Κόμης, 2004; Κόμης, 2005). 

Ο εκπαιδευτικός στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ο παράγοντας εκείνος που με 
την παρακίνηση, την παρώθηση και τον ενθουσιασμό του κατευθύνει τους μαθητές του 
να βρουν το δικό τους στυλ μάθησης, τους εμπνέει την αξία της αυτοκατευθυνόμενης 
μάθησης και τους εκπαιδεύει σε κατάλληλες για αυτήν δεξιότητες (Κελενίδου κ.α., 
2017), ενώ με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση τους μαθαίνει να επιλέγουν, να διαχερί-
ζονται και να αποτιμούν τις μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συνειδητά εμπλέ-
κονται (Αρμακόλας κ.α., 2015). Έτσι βοηθά τους μαθητές του να αναπτύξουν δικές 
τους στρατηγικές μάθησης, να θέτουν στόχους και να είναι αποτελεσματικοί. Επιλέγει 
να χρησιμοποιεί πλατφόρμες που ενισχύουν αυτό το είδος μάθησης, δημιουργεί φό-
ρουμ συζήτησης και μικρές ομάδες εργασίας (Παπαδημητρίου κ.α., 2016).  

Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν 
διαθεματικά πολλές έννοιες. Αυτό βοηθάει τους μαθητές να μελετήσουν τις έννοιες και 
να τις κατανοήσουν καλύτερα βλέποντας μέσα από την οπτική διαφορετικών επιστη-
μών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αναλυτική και συνθετική τους σκέψη (Κόμης, 
2004), ενώ είναι επίσης σημαντικό ο εκπαιδευτικός να εξηγεί στους μαθητές του το 
πως το περιεχόμενο του μαθήματος σχετίζεται με σημαντικά τεχνολογικά και κοινω-
νικά προβλήματα. Οι νέες τεχνολογίες όταν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κατάλληλα 
σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε παιδαγωγικές αντιλήψεις, 
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είναι σε θέση να γίνουν πολύτιμο εργαλείο έκφρασης, επικοινωνίας, διερεύνησης, πει-
ραματισμού και αναζήτησης στα χέρια των μαθητών όλων των βαθμίδων (Μουζάκης, 
2006; Jonassen, 1998).  

Μεθοδολογία 

Σκοπός 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των 
γονέων των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο 
της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Κατά την έρευνα τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Πως αξιολογούν οι γονείς τη χρησιμότητα της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; 

2. Ποια είναι η άποψη των γονέων για την αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; 

Το δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας ήταν ένα βολικό δείγμα και αποτελείται από εκατόν εξήντα έξι 
(166) γονείς, σαράντα άνδρες και εκατόν είκοσι έξι γυναίκες από εννέα περιοχές της 
Ελλάδας και συγκεκριμένα την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την 
Κρήτη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τέσσερα άτομα από τη 
νησιωτική Ελλάδα. Οι γονείς συμμετείχαν στην έρευνα εθελοντικά. 

Εργαλεία μέτρησης 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύ-
που με 12 ερωτήσεις για τις ανεξάρτητες μεταβλητές και κλίμακα μέτρησης με 15 ε-
ρωτήσεις για την εκτίμηση της άποψης των γονέων με απαντήσεις από 1 έως 4 όπου το 
4 δήλωνε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και το 1 τη μικρότερη ικανοποίηση. 

Πιλοτική έρευνα 

Πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα για τον έλεγχο του ερωτηματολογίου κατά την 
οποία δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα και η έρευνα υλοποιήθηκε κανονικά. 

Διεξαγωγή της έρευνας 
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2021. Το ερωτημα-
τολόγιο ήταν σε μορφή «Google form» και στάλθηκε μέσω διαδικτύου στους γονείς. 

Επεξεργασία ερωτηματολογίων – Στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πρόγραμμα IBM SPSS 26 και διενεργήθηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες, t-test, one way 
anova, correlations. 

Περιορισμοί έρευνας 

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας εκφράζουν μόνο τις απόψεις των 
γονέων που αποτέλεσαν το βολικό δείγμα της έρευνας. Για τη γενίκευση των συμπε-
ρασμάτων είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι απόψεις μεγαλύτερου πλήθους γονέων, 
διότι το δείγμα θεωρείται μικρό και περιορισμένης γεωγραφικής διασποράς.  

Αποτελέσματα 

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 166 γονείς και την πλειονότητα αποτέλεσαν γυναί-
κες (126). Η μέση ηλικία ήταν 41,1 έτη (±6,3). Οι γονείς που συμμετείχαν ήταν από 22 
διαφορετικούς νομούς της χώρας Το 69,9% των γονέων του δείγματος είχε παιδί στο 
δημοτικό ενώ το υπόλοιπο 30,1% των συμμετεχόντων είχε παιδί που ήταν μαθητής στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των γονέων πάνω από το 
85% ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ σχετικά με την οικονομική κατά-
σταση των γονέων ένα ποσοστό 12% δήλωσε μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κάτω 
από 1.000 ευρώ, το 36,1% δήλωσε από 1001-1499 ευρώ, το 27,7% δήλωσε 1500-1999 
ευρώ, το 12% δήλωσε 2000-2499 ευρώ και τέλος μηνιαίο εισόδημα άνω των 2500 ευρώ 
δήλωσε το 12% του δείγματος. 

Διερευνήθηκαν πιθανές στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις σε σύγκριση με 
όλες τις μεταβλητές της έρευνας. Έγινε σύγκριση με το Τ κριτήριο και διαπιστώθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην ερώτηση που αφορούσε τις οδηγίες που έλαβαν 
για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι γονείς δήλωσαν ότι «ήταν ικα-
νοποιητικές». Συγκεκριμένα οι γυναίκες ήταν πιο ικανοποιημένες σε σχέση με τους 
άνδρες (p=0,024, t=2,30, df=68,82). Έγινε στατιστικός έλεγχος correlation (συντελε-
στής συσχέτισης) και διαπιστώθηκε ότι κάποιες απόψεις των γονιών συσχετίζονται 
γραμμικά με την ηλικία τους.  

Στις ερωτήσεις που αφορούσαν την υποστήριξη του παιδιού τους, ανέφεραν ότι «ήταν 
εύκολο για εμένα να υποστηρίξω το παιδί μου με την τεχνολογία της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης» (r=-,195, p=0,012) και «η επικοινωνία μου ως γονέας με τους εκπαιδευ-
τικούς κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν καλή», (r=-2,67, 
p=0,001) φάνηκε ότι όσο μεγαλύτεροι ήταν οι γονείς σε ηλικία τόσο μικρότερη ικανο-
ποίηση δήλωσαν. Επίσης, έγινε σύγκριση με το Τ κριτήριο και βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στις απόψεις των γονέων με παιδιά στην πρωτοβάθμια και γονέων 
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με παιδιά στη δευτεροβάθμια. Οι γονείς με παιδιά στο δημοτικό είχαν λιγότερη ικανο-
ποίηση (p=0,011, df=111,4, t=-2,59) ενώ στην ερώτηση που αφορούσε την επικοινωνία 
τους ως γονείς με τους εκπαιδευτικούς κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης αυτή φάνηκε ότι ήταν καλή και οι γονείς παιδιών δημοτικού δήλωσαν μεγαλύ-
τερη ικανοποίηση (p=0,036, df=111,7, t=2,11). Έγινε σύγκριση με το Τ κριτήριο ανά-
μεσα σε γονείς μαθητών που έμεναν στην Αθήνα και σε αυτούς που έμεναν σε μικρό-
τερες πόλεις. Οι γονείς που διέμεναν σε μικρότερες πόλεις δήλωσαν τη μικρότερη ικα-
νοποίηση.  

Έγινε στατιστικός έλεγχος ANOVA και βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στις απόψεις των γονέων ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα και συγκεκριμένα 
όσο υψηλότερο ήταν το εισόδημα τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση δήλωσαν. Αυτή η 
διαφορά καταγράφηκε και στο συνολικό σκορ του ερωτηματολογίου δηλαδή στη γε-
νική άποψη (p=0,006, f=3,72), και στους επιμέρους άξονες την χρησιμότητα (p=0,001, 
f=4,690) την αποτελεσματικότητα (p=0,002, f=4,590) και την αλληλεπίδραση (p=,024, 
F=2,880) της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Η υγειονομική κρίση της πανδημίας του ιού COVID-19 έφερε την κοινωνία αντιμέ-
τωπη με μια νέα πραγματικότητα στην εκπαίδευση και αυτή είναι η εφαρμογή της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Ωστόσο, η παρούσα μελέτη έδειξε ότι 
η κοινωνία της Ελλάδας δεν φάνηκε ότι ήταν ακόμα έτοιμη να δεχτεί τις αλλαγές αυτές, 
τουλάχιστον στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το δείγμα της έ-
ρευνας αντλήθηκε από αρκετά μέρη της Ελλάδας και έδειξε ότι οι απόψεις των γονέων 
σχετικά με την τηλεκπαίδευση δεν είχαν σημαντικές αποκλίσεις στην πλειονότητα των 
ερωτήσεων. Είναι απαραίτητο επίσης, να τονίσουμε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό των γονέων ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και δι-
δακτορικό τίτλο σπουδών και αυτό θα μπορούσε πιθανά να συμβάλει στο να εκφρα-
στούν οι γονείς περισσότερο θετικά ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα ως προς το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα δηλαδή πως αξιολογούν 
οι γονείς τη χρησιμότητα της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η άποψη των γο-
νέων βαθμολογείται λίγο πιο πάνω από το μέσο. Οι γονείς δηλώνουν ότι δεν έμειναν 
ικανοποιημένοι από την διδασκαλία με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης διότι πίστευαν 
ότι η ποιότητα του μαθήματος δεν ήταν ίδια με αυτή που οι μαθητές θα είχαν σε μια 
δια ζώσης διδασκαλία. Δεν θεωρούν ότι η τηλεκπαίδευση είναι χρήσιμη και δεν βοηθά 
ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον τη μόρφωση των παιδιών τους. Παρόμοια ευρήματα έχουν 
καταγράψει στη μελέτη τους οι Garbe, Ogurlu, Logan & Cook (2020) με τους γονείς 
να δηλώνουν ανήσυχοι για το πρόγραμμα σπουδών καθώς επίσης και για την ποσότητα 
εργασίας που δινόταν για το σπίτι η οποία εξαρτιόταν από τον εκπαιδευτικό και έτσι 
άλλοι έδιναν πάρα πολύ εργασία για το σπίτι, άλλοι λιγότερη και άλλοι καθόλου. Οι 
περισσότεροι γονείς όμως, και ιδιαίτερα των μεγάλων πόλεων και κυρίως γυναίκες 
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δηλώνουν ότι οι οδηγίες που πήραν από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς για την 
τηλεκπαίδευση ήταν ικανοποιητικές.  

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα δηλαδή ποια είναι η άποψη των γονέων 
για την αποτελεσματικότητα της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα αποτελέ-
σματα κινούνται σχεδόν στο μέσον της κλίμακας. Οι γονείς πιστεύουν ότι η αποτελε-
σματικότητα της τηλεκπαίδευσης δεν είναι τόσο μεγάλη διότι δεν βοηθάει τα παιδιά να 
αλληλεπιδράσουν ούτε μεταξύ τους ούτε με το δάσκαλό τους όπως στη φυσική τάξη. 
Πιστεύουν επίσης ότι ναι μεν βοηθάει την απόδοσή τους και τη συμμετοχή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία όχι όμως, στο βαθμό που θα ήθελαν οι ίδιοι οι γονείς. Και 
θεωρούν ότι κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών τους για μάθηση σε μικρό βαθμό. 
Θεωρούν όμως, ότι η τηλεκπαίδευση είναι μια πολύ καλή εμπειρία για τα παιδιά και 
γενικά είναι ικανοποιημένοι με τη λειτουργία της. Με το εύρημα αυτό συμφωνεί και η 
έρευνα των Demir & Demir (2021) όπου το 66% των γονέων πιστεύει ότι η εξ αποστά-
σεως σχολική εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική εκπαίδευση, θεω-
ρώντας όμως ότι ήταν όμως μια καλή πρακτική κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 
βοήθησε τους μαθητές να μην αποξενωθούν από το σχολείο. Ωστόσο, σε έρευνα του 
Λιακέα (2013) αναφέρεται ότι οι μαθητές δήλωσαν ότι «το πρόγραμμα της συμπληρω-
ματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρακολουθούσαν καθώς επίσης και τα λο-
γισμικά, τους βοήθησαν να κατανοήσουν καλύτερα μαθηματικές έννοιες χωρίς να κα-
ταναλώνουν πολύ χρόνο και χωρίς άγχος», τονίζοντας ότι «δεν θα ήθελαν το μάθημα 
να γίνεται με αυτόν τον τρόπο αλλά μόνο συμπληρωματικά» (Κελενίδου κ.α., 2017). 

Η τηλεκπαίδευση άλλαξε τα μέχρι τότε δεδομένα, διότι ο εκπαιδευτικός μπήκε μέσα 
στο σπίτι του κάθε μαθητή. Παραβιάστηκε η ιδιωτικότητα της οικογένειας και ο γονέας 
επιφορτίστηκε με επιπλέον ευθύνες. Οι γονείς δεν ήταν ενημερωμένοι ούτε για τις με-
θόδους διαδασκαλίας, ούτε και για το μελλοντικό προγραμματισμό της τηλεκπαίδευ-
σης ως προς τη διάρκειά της και να διαμορφώσουν μια νέα ρουτίνα για το παιδί τους, 
έτσι ώστε να ξέρει τι ώρα πρέπει να ξυπνάει κάθε πρωί, να ετοιμάζεται όπως όταν 
πήγαινε στο σχολείο και να κάθεται σε ένα διαφορετικό χώρο λίγο απομακρυσμένο 
από τους υπόλοιπους έτσι ώστε να παρακολουθήσει το μάθημά του, κάνοντας τα δια-
λείμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του δασκάλου. Στις οικογένειες που υπήρχαν δύο ή 
περισσότερα παιδιά που παρακολουθούσαν το εξ αποστάσεως μάθημα και οι γονείς 
δεν διέθεταν περισσότερους από έναν υπολογιστή, χρειάστηκε να επιστρατευτούν κι-
νητά τηλέφωνα και τάμπλετ.  

Η χρήση της τηλεκπαίδευσης αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς υπήρξαν οικο-
γένειες που ο ένας ή και οι δύο γονείς έχασαν τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν 
είχαν πλέον την οικονομική άνεση να υποστηρίξουν τα παιδιά τους για να κάνουν ι-
διαίτερα μαθήματα, κάτι που στις περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών είναι ζωτι-
κής σημασίας. Υπήρχαν περιοχές που δεν είχαν καλό σήμα, το ίντερνετ δεν λειτουρ-
γούσε ή υπήρχε διακοπή ρεύματος με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν το μάθημα. Ένας ακόμα φόβος που απασχόλησε τους γονείς ήταν ή 

59/184

________________________________________________________________________________________________________ 
 Educationext     -      I.S.S.N. : 2653 - 9403       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό    -     6ο  Τεύχος    -    Νοέμβριος  2022



ξαφνικά μεγάλη ελευθερία που απέκτησαν οι μαθητές με τη χρήση της τηλεκπαίδευσης 
και του διαδικτύου. 

Οι περισσότεροι γονείς έμειναν ικανοποιημένοι από τις οδηγίες που είχαν δοθεί από 
την εκπαιδευτική κοινότητα ως προς την τηλεκπαίδευση. Ένας από τους δύο γονείς 
βρισκόταν πάντα κοντά στο παιδί του για να μπορεί να το βοηθάει σε τεχνικά προβλή-
ματα που μπορεί να προέκυπταν. Η τεχνολογία, ο ιός covid-19 και τα νέα δεδομένα 
οδήγησαν όλους ή τουλάχιστον τους περισσότερους να επανεκπαιδευτούν σε νέα δε-
δομένα. Κλήθηκαν να μάθουν πως να χρησιμοποιούν καινούργια ψηφιακά μέσα, και-
νούρια sites και apps, όλα ήταν καινούρια, αλλά όλα ήταν απαραίτητα. 

Συμπερασματικά, οι γονείς κουρασμένοι από όλη αυτήν την κατάσταση φάνηκαν αρ-
νητικοί ως προς την αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν πρέπει 
όμως να ξεχνάμε ότι κανένας εκπαιδευτικός ή παιδί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν 
είχε κάνει ή παρακολουθήσει μάθημα μέσω τηλεδιάσκεψης. Το όλο εγχείρημα ήταν 
καινούργιο για όλους και όπως είναι φυσικό όλες οι πλευρές αισθάνθηκαν φόβο, αγω-
νία και επιφυλακτικότητα για το άγνωστο. Όλοι χρειάζονται χρόνο για να προσαρμο-
στούν και να ξαναβρούν τα βήματά τους. Γι’ αυτό και χρειάζεται έπαινος των παιδιών 
εκ μέρους των γονέων και των εκπαιδευτικών και κατανόηση της κάθε πλευράς για την 
άλλη. Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για 
επέκταση της παρούσας μελέτης, ώστε να διερευνηθούν οι στάσεις και οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων των μαθητών για την περίοδο της τηλεκπαίδευσης 
με στόχο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα τα οποία θα οδηγήσουν στη βελτίωση 
της παρεχόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μελλοντικές προκλήσεις. 
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Teachers’ professional development and school effectiveness as direct 
consequences of a learning-centred leadership 

Sourmahou Paraskevi, M.A., Dentist, High school teacher 

Abstract 

The role of a leader in school environments is very crucial, as he or she can create fertile 
conditions that will promote school effectiveness and learning benefits. One style of 
educational leadership which acts as a catalyst for improving the quality of educational 
practices, supporting school's goals, is the learning-centred leadership. In addition, a 
learning- centred leadership can enhance and encourage the professional development 
of schoolteachers. This paper sets out to argue in favor of how learning-centred-leader-
ship can promote teachers’ professional improvement and achieve effective school out-
comes. First, it lists the characteristics and strategies that distinguish a learning-centred 
leader. Next, it describes the special characteristics of a learning-centred leader’s strat-
egies compared to other forms of educational leadership. Finally, the effectiveness and 
utility of learning-based leadership in terms of school outcomes and organizational 
learning is the last section of this paper. 

Key-Words: Learning-centred leadership, students, school effectiveness 

H επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η αποτελεσματικότητα του 
σχολείου ως ευθέα παρεπόμενα μιας μαθησιοκεντρικής ηγεσίας  

Σουρμάχου Παρασκευή, M.A., Οδοντίατρος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης  

Περίληψη  

Ο ρόλος του ηγέτη στα σχολικά περιβάλλοντα είναι πολύ καθοριστικός, καθώς μπορεί 
να δημιουργήσει γόνιμες συνθήκες, οι οποίες θα προάγουν την αποτελεσματικότητα 
του σχολείου και τα μαθησιακά οφέλη. Ένα στιλ εκπαιδευτικής ηγεσίας, που λειτουρ-
γεί καταλυτικά υπέρ της βελτίωσης του των εκπαιδευτικών πρακτικών, υποστηρίζο-
ντας τους σκοπούς του σχολείου, είναι η μαθησιοκεντρική ηγεσία. Επιπλέον, μια ηγε-
σία με στόχευση στη μάθηση είναι ικανή να ενισχύσει και να ενθαρρύνει την επαγγελ-
ματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών των σχολείων. Η παρούσα εργασία, θέτει ως 
σκοπό να επιχειρηματολογήσει υπέρ του τρόπου, μέσω του οποίου η ηγεσία με επίκε-
ντρο τη μάθηση μπορεί να προωθήσει την επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών 
και να επιτύχει αποτελεσματικά σχολικά αποτελέσματα. Αρχικά, αναφέρει τα χαρα-
κτηριστικά και τις στρατηγικές που διακρίνουν έναν ηγέτη, ο οποίος επικεντρώνεται 
στη μάθηση. Ακολούθως, περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στρατηγικών 
μιας μαθησιοκεντρικής ηγεσίας, σε σύγκριση με άλλες μορφές εκπαιδευτικής ηγεσίας. 
Τέλος, η αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα της ηγεσίας που βασίζεται στη μά-
θηση, όσον αφορά στα σχολικά αποτελέσματα και την οργανωτική μάθηση αποτελεί 
την τελευταία ενότητα της παρούσας εργασίας. 
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Λέξεις-Κλειδιά: Μαθησιοκεντρική ηγεσία, μαθητές, αποτελεσματικότητα, σχολείο 

Introduction 

During the last decade, two critical factors have received increasing attention, as for as 
school effectiveness (Seashore Louis, Dretzke & Wahlstrom, 2010): a) professional 
community and b) teaching quality. Bodies of research (Gore et al., 2021; Call, 2018; 
Young, 2018; Kunter et al., 2013) have shown that these two factors are crucial to stu-
dent achievement and essential to improve schools, teaching and learning. Expect for 
these factors, both leadership and management, as part of professional community, are 
important for improving students’ achievements (Bellibaş, Gümüş & Kılınç, 2020; 
Falbl et al., 2019).  

Management is seen of as a succession of planning and operations carried out under 
specific conditions over a predetermined length of time, while leadership develops and 
demonstrates the means to achieve common goals, providing support and inspiration 
(Sourmahou, 2022). Davies (2009) provides a report on Anglo-Saxon etymology to ex-
plain what leadership means. The distinction between the words leaden, which means 
lead and mark, and lad, which indicates a path or a journey, is particularly intriguing. 
That aspect is very fascinating and sets ways for the whole school environment to 
achieve the best for children. Furthermore, it inclines to specific actions in the context 
of organization and society. It incorporates people, careful resource management and 
time management, among other things (Leithwood & Riehl, 2004). 

Davies (2009) points out studies showing that the leaders of educational organizations 
have been the key factors behind the school’s achievements. When leadership and man-
agement are poor, teachers must work harder, but when there are good and effective 
teachers both school staff and students are more motivated, communication is clear and 
everyone works together towards a common goal (Sourmahou, 2022; Davies, 2009; 
Leithwood & Riehl, 2004; Fidler & Atton, 1999). Leadership is essential for the quality 
of the curriculum and for teachers’ instructions. It should provide a particular direction 
and show the horizon for future school achievements. Therefore, a style of leadership 
is necessary which focuses on real schoolwork, teaching and learning. Learning-centred 
leaders care about the activities that take place in the classroom and see them as an 
important area of school. On the other hand, they are aware of the outside trends which 
affect students learning; therefore, they work through special strategies in order to im-
prove the organization’s outcomes according to students’ needs (Ismail et al., 2018; 
Davies, 2009). 

As a teacher of state secondary vocational schools, I have faced different problems dur-
ing the process of teaching and learning inside the classroom regarding the different 
students’ educational needs. I had to meet all these needs within a general curriculum 
and within strict timeframes. On top of that, I was to manage a bulk of material to be 
taught addressing at the same time all the issues mentioned above. My needs of guid-
ance, further training in different teaching approaches and an essential consultation with 
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support have guided me to studying about learning-centred leadership. I realize through 
my literature review that leaders affect what happens in classrooms directly and that the 
total outcomes of an educational organization are interrelated (Davies, 2009).  

Such a leadership role does not extend to strategic resource acquisition or curriculum 
coordination. (Abdulaziz Alfayez et al., 2021). Learning–centred leaders broaden their 
activities in the development of teachers’ learning and ensure a support environment 
having a direct involvement in the business of teaching and learning (Robinson, 2007 
Abdulaziz Alfayez et al., 2021). They observe and retain feedback that helps teachers 
evaluate their work and make appropriate changes (Ismail et al., 2018). School staff 
uses such kind of data to coordinate the school programme and students become aware 
of their strengths and weaknesses (Robinson, 2007). In addition, learning-centred lead-
ers present themselves as role models to their peers, so this leadership style is also in-
spiring (Davies, 2009; Abdulaziz Alfayez et al., 2021).  

That status is very essential for real leaders who inspire, guide and activate their col-
leagues by activating themselves in the real process of teaching and learning. Therefore, 
this assignment tries to examine how such leadership interventions create the funda-
ments of effective school outcomes. Furthermore, learning-centred leaders can play a 
vital role in the development and progress of the school and the professional develop-
ment of teachers through their decisions and actions. 

Learning – centred leader  

As schools have teaching and learning as their main function, a learning–centred lead-
ership is essential and might help dysfunctional schools where students and staff are 
absent and little of value is being learned. They can transform into attractive organiza-
tions for students with a shared love of learning and achievement (Bush, 2008). Douglas 
and Jeffrey’s article (2018) clarifies emergent constructs of teacher leadership for learn-
ing based on evidence of teacher leaders' instructional leadership activities that contrib-
ute to schools' organizational capacity for instructional improvement and learning. The 
evidence revealed how teacher leaders build and maintain professional networks, build 
positive professional community and trust, and encourage professional growth. 

Further the survey accentuated the promise of "teacher leadership for learning" as a 
means to build organizational learning and capacity to improve instruction. Robinson’s 
study (2007) examined leadership in elementary, middle and high educational contexts. 
The results showed that the closer leaders are to the core of teaching and learning, by 
monitoring or coordinating the curriculum, the more they evaluate and articulate learn-
ing development and professional improvement. Learning-centred leadership promotes 
teachers’ learning and provides opportunities for staff improvement. Such leaders are 
likely to give chances for discussions of the teaching and learning processes and they 
actively participate in that communication, giving guidance and instructional advice. 
Therefore, they gain respect from the staff (Robinson, 2007). 
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Learning-centred leaders use specific strategies to motivate teachers, and lead directly 
or indirectly to improved outcomes, modelling being one of them. Teachers watch lead-
ers’ actions and expect consistency. Leaders know they are watched, so they act as 
‘playing to the audience’ (Southworth, 2009). They use their clairvoyance to their ad-
vantage, they choose their words and members of the leadership staff often arrive first 
at their school and leave it among the last ones. Modelling promotes teachers with the 
leaders’ example, so leaders can affect staff (NCSL, 2004a;b; Southworth, 2009).  

In Leithwood, Harris & Hopkins (2020) review of successful school leaders, suggested 
four distinct core practices in which instructional leaders engage: Set directions; Build 
relationships and develop people; Develop the organization to support desired prac-
tices; Improve instructional programs. As underscored by Leithwood, Harris & Hop-
kins (2020), it is not the practices per se that contribute to the desired outcomes; rather, 
it is the many ways through which school leaders adapt them to the context in which 
their work is situated. Specifically, “Evidence indicates that the most productive pat-
terns of distribution inevitably differ from school to school, as contexts vary” 
(Leithwood, Harris & Hopkins, 2020). 

Using assessment data, test scores, or even individual student interviews, monitoring is 
another tactic that incorporates analysis and impact on progress. Monitoring is defined 
(Fitz-Gibbon, 1996) as “keeping track of a system's performance, typically by using 
performance indicators focused on outcomes”. However, monitoring is generally un-
derstood to mean not only regular collection of performance indicators, but also feed-
back to the responsible unit (Kusek & Rist, 2004; Fitz-Gibbon, 1996). More specifi-
cally, the leader visits the classroom and encourages peers to share their concerns in the 
classroom. They are role models for others because they are interested in learning (Cra-
vens & Zhao, 2022; Juma, Ndwiga & Nyaga, 2021; Davies, 2009). Monitoring means 
visiting classrooms, observing teachers at work, providing feedback and it creates close 
relationships between leaders and teachers. In general, monitoring is a diagnostic eval-
uation of coworkers' strengths, shortcomings and talents, and it also offers teachers sup-
port by having them mentor one another in specialized skills (Davies, 2009; South-
worth, 2009). 

Juma, Ndwiga & Nyaga (2021) research article reports on instructional leadership as a 
controlling function in secondary schools. All the 41 secondary schools in Rangwe Sub 
County were included in the study and the targeted respondents were teachers and prin-
cipals. The study found that school principals engaged their deputies, heads of depart-
ment, and directors of studies to conduct their day-to-day instructions in their schools. 
It was also revealed that classroom visits and observation of teaching and learning sig-
nificantly influence student learning outcomes in secondary schools.  

Some teachers have met difficulties in particular matters, while others have been more 
experienced in them. Monitoring is a chance of cooperation between colleagues, to-
wards professional improvement and students’ progress. Leaders encourage teachers to 
speak about what they have done or analyse what has happened in classrooms. Thus, 
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teachers become conscious of the matters they have not taken into consideration before. 
This is a process of analysis of what happened and what teachers know; it is an articu-
lation of knowledge from their own experience (Southworth, 2009; NCSL, 2004a; b; 
Ofsted, 2003).  

Yet, Jenssen & Paulsen (2022) explore how Norwegian school leaders develop their 
capacity for instructional leadership, a leadership style that is strongly related to school 
effectiveness and school improvement across a range of national school systems. Thus, 
in this study, school leaders assessed instructional leadership related to three distinctive 
core practices: observation and supervision, collaborative learning engagement, and 
time allocation for data use. The results indicate that when school leaders adapt core 
practices of leadership to their work context, their capacity, as instructional leaders, 
increases.  

Regarding all these matters, it is derived that dialogues include encouragement and pro-
vide feedback by questioning about teaching and they are powerful tools of professional 
knowledge and its re-construction. Therefore, principles of practice focusing on teach-
ing and learning have requirements of cognitive knowledge and everyone can realize 
the complexities of the mission of a learning-centred leader (Wright, 2020). A learning-
centred leader aims to facilitate and support teaching and learning and focuses on staff 
development. Hopkins (2013) points out that articulation of interventions around stu-
dents’ learning and achievements comes with professional knowledge of pedagogical 
issues, which are characteristics of a learning-centred leader who also has the ability to 
inspire by modelling their own position and promoting enquiry and improvement in an 
integrated environment. It can be considered as an artistry which embodies the practice 
of practitioners in order to become more effective in their task. It is not exactly an ap-
plication of pieces of knowledge; the result comes from reflection and enquiring of 
professionals’ actions and this process cannot be taught, it can, perhaps, be coached by 
formulating the circumstances of rethinking, exchanging ideas and practices during 
staff discussions. A learning–centred leader becomes a chairman of staff meetings and 
helps members of staff use their intelligence avoiding competitions and defensive po-
sitions. School leaders may make judgments of actions and values and define school 
expectations through dialogues. It is a process of exploring teaching performance and 
reconstructing its building by modelling and coaching with the upper scope the en-
hancement of school mission (Tomlinson, 2004). It is a kind of knowledge in practice 
and of practice which underlines visions and values within a wider context (Simkins, 
2005). Thus, it is knowledge for practice that is derived from the knowledge exchange 
and the scrutiny of special situations and problems which lead to best outcomes (Sim-
kins, 2005).  

Cravens & Zhao (2022) survey seeked a deeper understanding of how principals strive 
for instructional leadership with organisational management strategies in China today. 
Drawing from 116 interviews of district supervisors and school principals from two 
regions, the researches first conducted qualitative analysis to map the dimensions and 
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sub-dimensions of Chinese principal practices inductively, then compared them with 
extant conceptual frameworks designed to capture instructional leadership, learner-cen-
tred leadership, and organisational management. The findings indicated that to reach 
instructional leadership effectiveness, Chinese school leaders use a distinctive set of 
management tactics that prioritise building tiered organisational structures, developing 
teacher leadership, responding to top-down mandates, and leveraging external net-
works.  

Bolam (2002) states that professional development is widely regarded as the impact of 
the improvement of an organization staff performance. Its definition can be considered 
as ongoing education, training, meeting new trends, exchanging ideas, in the institution 
place or in external positions (Ismail et al., 2018). Professional development can meet 
leaders’ needs in implementing new techniques to retain staff effectiveness. Updating 
them requires watching and mentoring inside good interpersonal relations and within a 
kind of leadership exercise which regards such implementation as semantic for school 
improvement (Bush & Middlewood, 2013). Therefore, leaders should adopt sensitive 
management to handle their colleagues and promote coherence and collaboration. 

Educational management follows the rationale of decision-making through some steps 
that include the essential perception of a problem, its analysis, suggestions of alternative 
solutions and finally, selection of the suitable solution. All these steps and activities 
demand data collection, evaluation and monitoring of the effectiveness of the chosen 
decision (Bush & Bell, 2002; Bush, 2010). Bolam et al. (1995) state that educational 
management is an executive function of carrying out agreed policy. It is a set of activi-
ties towards resources to help school achieve its goals. Successful educational manage-
ment requires day by day strategic activities. Bush (2010) also claims that successful 
leaders have a shared vision of future process and achievements supported by the whole 
school community. Educational management is not considered a cluster of technocratic 
activities; it is rather a search of adopting better techniques in learning process. 

Learning – centred leader’s strategies 

Leaders of educational institutes, as educators, provide a public service and should have 
adequate morality and respect for human rights; they must act according to the law and 
promote democracy through their work. They should also respect colleagues and teach-
ers’ rights and their ethical duty is to serve knowledge and education with particular 
responsibilities (Davies, 2009). Such leaders should transform schools into national or 
international organizations with a self- governing authority in order to meet students’ 
needs (Rayner, 2007). 

Its relationship with the learning –based approach has been embodied in those strategic 
actions, like structural conversations, meetings and collaboration for solving holistic 
issues of the school (Wilson, 1997; Bush & Middlewood, 2013). 

All these strategies target to school development and enhancement of its capability. The 
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similarity of the strategic approach with the instructional approach is evident in these 
involvements. 

Confidence and knowledge improvement go with educational change and organization 
transformation, as well (Bellibaş, Gümüş & Kılınç, 2020). Transformational leadership 
focuses on common values and emotions and it cares for the development of the school 
capacity and staff improvement and uses techniques and facilities of communication 
and modelling practices, encouraging teachers for efforts of development (Clair, 2020; 
Leithwood & Jantzi, 1997). Intellectual activities lead to awareness of dysfunctions and 
sharing of knowledge, support and new ways of teaching and learning (NCSL, 2004a; 
b; Waters, Marzano & McNulty, 2003; Bass, 1997). Collaborative conditions are estab-
lished among the members of the staff and through all these strategies, the learning-
centred leadership style is approached.  

All these aspects about sharing goals and actions lead to distributed leadership. Helpful 
support is offered to colleagues who are less experienced (Bush & Middlewood, 2013; 
Hopkins, 2013). Distributed leadership creates many leaders in a school - every teacher 
inside their classroom - and by promoting coaching and support it enhances organiza-
tional learning and knowledge development and exchange (Waters, Marzano & 
McNulty, 2003; NCSL, 2004a; b; Southworth, 2002). This is a trait of learning–centred 
leaders which facilitates the progress of total pedagogical knowledge with dialogues 
and feedback. If one investigates leadership styles in the educational field, one clearly 
recognizes learning-centred leadership discipline and strategies within each style. Ad-
ditionally, the purpose of van Schaik’s et al. (2020) research study was to develop a 
typology of how school leaders foster collaborative teacher learning by examining both 
learning-centred leadership and distributed leadership practices that are supportive of 
collaborative teacher learning. Data were gathered by means of interviews with ten 
school leaders and a questionnaire that was completed by 39 teachers from six second-
ary schools in the Netherlands. The aim of the interviews was to identify to what extent 
school leaders applied learning-centred leadership and distributed leadership practices. 
The questionnaire measured teachers' perceptions of the role of school leaders in 
teacher learning. The outcomes of this study constructed a typology that provides in-
sights into how school leaders foster collaborative teacher learning. Four types of 
school leaders were distinguished: (a) integrators of teacher learning, (b) facilitators of 
teacher learning, (c) managers of teacher learning, and (d) managers of daily school 
practice. Our findings suggest that integration of learning-centred leadership and dis-
tributed leadership practices can help school leaders to support collaborative teacher 
learning. 

Saiti (2015) examined approaches of management which succeed to enhance school 
performance by handling sources of conflicts. The findings surfaced that whenever 
leadership styles provide interaction, collaboration and enhancement of discussing 
problems schools constructed better performance. Trust is a key principle of effective-
ness of the whole staff. Confidentiality and enhancement of interpersonal trustful 
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relationships are semantic, as leaders have the power, and the risk of misusing it is 
always an alternative background (Bush & Middlewood, 2013; Bush, 2010). Therefore, 
leaders, as senior professionals, can even lend their enriched experience to those who 
need guidance. Further and additionally, Bellibaş, Gümüş & Kılınç (2020). study ex-
amined the effect of learning-centered leadership practices of school principals on the 
change in teachers’ instructional practices, as well as the mediating role of teacher col-
laboration. A cross-sectional survey method was employed. Confirmatory factor anal-
ysis and structural equation modelling were used to analyse the data gathered from 447 
teachers working at public schools from 15 provinces in Turkey. Results indicated that 
learning-centered leadership had a direct effect on the change in teacher practices and 
an indirect effect through teacher collaboration. Moderate direct and indirect effects of 
learning-centered leadership were evident in the changes observed in teacher practice 
(Bellibaş, Gümüş & Kılınç, 2020). 

Clair (2020) agrees that teaching and research create considerable value in higher edu-
cation, He presents leadership as something that matters, and which is best achieved 
when it is “shared and distributed.” That is to say that leadership is not about leaders. 
It is something that emerges when organizational members engage thoughtfully, with 
reflection and assessment, as they work collaboratively to sustain and move their insti-
tutions forward (Clair, 2020). 

Benefits of learning–centred leadership in schools 

Leadeship that is centered on learning gives others the intellec-
tual knowhow, as peers borrow books, share opinions, perceptions, experiences 
and criticism. It focuses on the power of influence and direction and as such, it guides 
mentors teachers towards retaining critical attention to teachers’ behavior or activities 
(Bush & Middlewood, 2013; Bush, 2010). Classroom observation is an active leader’s 
interaction and search of opportunities of evidence in teaching process. Taking a step 
back and listening to peers' and students' concerns and fears about the complexities of 
learning leads to better outcomes and encourages staff and learners to reflect critically 
on the “how” and “why” (Ismail et al., 2018; Stoll & Kools, 2017). This position re-
quires critical judgment and evaluation of behavior and competencies and it is con-
nected with counseling and training within a context. Feedback can help leaders to de-
velop teachers’ performance realizing their strengths and needs which are narrowly 
connected with students’ achievements (Tomlinson, 2004; Stoll & Kools, 2017). 

Furthermor, Ismail et al. (2018) study examined the relationship between school lead-
ers' instructional leadership and teachers' functional competency in high prestige 
schools in the Northern part of Peninsular Malaysia. The research design employed for 
this study was descriptive method of the correlational survey type. This survey was 
administered to 225 teachers from 12 secondary and primary schools to collect the nec-
essary data. The findings revealed that there is a very strong significant relationship 
between school leaders' instructional leadership and teachers' functional competency. 
The findings further suggested that there is an averagely strong significant relationship 
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between school leaders' instructional leadership and teachers' knowledge; and a positive 
with weak but significant relationship between school leaders' instructional leadership 
and teachers' skills. This study recommends that school leaders adopt instructional lead-
ership in their practices to improve teachers' functional competency (Ismail et al., 
2018). 

The aforementioned aspect is enhanced by Adeyemo (2012) who carried out a descrip-
tive survey in secondary schools in Shomolu Local Government Area of the Lagos 
State. His study showed that wherever staff learning was developed, an improvement 
of school outcomes occurred defining the perspective which has surfaced that students’ 
achievements have become the measure to evaluate teachers’ work and implementation 
of development and reflection activities. Therefore, leaders, as models, often create 
ethos of enquiry and continuous shared learning (Bush & Middlewood, 2013). This 
model is motivating and takes place in a school environment, firstly by negotiating and 
developing counseling skills. A leader with such behavior appears to be a coach who 
enables colleagues to perform at their best (Tomlinson, 2004). It is regarded not only 
as an organizational training, as Day et al. argued (2007), but also as an opportunity to 
develop a rigorous way to establish new patterns of behavior and skills that may prove 
more creative innovating. Ambiguity and questions of current assumptions and perfor-
mance are the content of coaching discussions which lead to innovation and staff and 
students’ improvement (Clair, 2020; Tomlinson, 2004). Another significant viewpoint 
arises from these; as teachers attempt to gain knowledge, they better understand their 
students’ efforts. When leaders have an active participation in the most vital areas of 
school - classrooms - they can detect teaching difficulties arising from students’ needs, 
who may be students with special educational needs or foreign students. That may lead 
to curriculum change so as to include better teaching activities (Özdemir, Gün & 
Yirmibeş, 2021). The result deriving from these leadership interventions is a much more 
lively and helpful way of teaching for all these students (Davies, 2009; Southworth, 
2005; 2002; NCSL, 2004a; b; Waters, Marzano & McNulty, 2003; Dufour, 2002). 

Feedback is essential information about teaching methods, classroom control, even 
more interpersonal relationships. Feedback analysis is followed by interpretation and 
honest evaluation of skills. Such leadership approach allows teachers to change and act 
for follow up development and next step planning, through reviewing the situations 
(Tomlinson, 2004). On one hand, learning-centred leaders guide teachers to seize the 
opportunities according to existing and changeable external conditions and promote the 
aspect that the core occupation of an educational organization is teaching and learning 
(Bellibaş, Gümüş & Kılınç, 2020).  

On the other hand, as Waters (1998:34) claims ‘simply telling someone how to feed-
back critical observations to colleagues is not sufficient’. Professionals have a degree 
of authority, so matters of teachers’ acceptance of interventions are created. Managers 
might have been trained in gaining such skills, but they need the staff’s positive attitude 
and the structure of strong interpersonal relations. Therefore, learning –centred 
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interventions alone within schoolwork are not enough for the best school performance. 
Support, advice and recognition of teachers’ efforts are needed and the results of obser-
vations should be used as key factors for performance development (Elliot, 2001).  

Further, Pan, Nyeu & Cheng (2017) study discuss how principals are solidifying whole 
person education as the espoused value, how they are enforcing school-based curricu-
lum and effective instruction and encouraging teacher professional learning. Principals 
are sharing power by recruiting stakeholders’ participation in guiding school develop-
ment, while also building relationship as social capital and soliciting support from the 
community to establish the conditions to improve teaching and learning. 

According to a research study which was carried out by Al-Safran, Brown & Wiseman 
(2014), all people involved in a school environment were influenced by one another. 
Principals influenced teachers and teachers influenced students. Leaders influenced 
both teachers and students by modelling positive behavior and by offering their support 
to them. The study also found that high-performing schools were led by principals who 
spent more time in the classroom, supervising and coordinating interactions, while ad-
vising teachers and students. This study is strong evidence of the effectiveness of 
learner-centered leadership styles (Özdemir, Gün & Yirmibeş, 2021; Davies, 2009; 
Southworth, 2005). Yet, leaders should be trained to act upon observation; otherwise, 
conflicts arise with the people observed. Western (2008) points out the significance of 
critical theory in leadership when it is used for progress purposes. If observations are 
used for control, they become tools of power misuse and deprivation of employees’ 
freedom (Bush & Middlewood, 2013). 

Elmore (2000) discovered the utility of such interventions by examining headteachers’ 
activities in high performance schools in Texas, where the student population was in 
high diversity. Headteachers, in those districts, created positions in order to find urgent 
solution to help students to meet demanding new standards. They used data on learners’ 
performance in order to capture reasons for possible problems and successes. The same 
article pointed out some principles that lead to improvement in schools outcomes. 
Among them, it is worth pointing out the application of the instructional focus in eve-
ryone in the institute and the suggestion of direct observation of teaching practice. 
These findings reveal that school outcomes depend on leaders’ interventions and style 
that centralize their activities on the problems of students’ performance and on solu-
tions, using data analysis and monitoring in order to increase the degree of school ac-
countability. Morrison (2013) finds that effective leaders are ambitious leaders who are 
also interested in improving teaching and learning. They have a high status role, but 
they also create a collective atmosphere with all implementations mentioned above. If 
teachers become administrators, they often lose their connection with teaching and 
classroom environment, but colleagues need leadership for effective teaching out-
comes. Thereby, principals who are empowered by a learning-centred leader’s 
knowledge and strategies gain their colleagues’ credibility and succeed towards stu-
dents’ benefit (Berry, Daughtrey & Wieder, 2010). 
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Coldman (2016) carried out an interpretative action research project. Through this pro-
cess the researcher tried to answer questions with regard to the school's developing 
leadership practices and how these were impacting on the teaching and learning process 
in the school. The findings are indicative of broad based practice in the school, where 
leaders are engaged in leading learning in a purposeful collaborative culture, with de-
veloping and supporting one another's practice as the norm. 

Evidence demonstrates, also, that leaders are continuing to develop their practices as 
leaders of learning, and as such, the conclusions are, that learning centred leadership is 
continuing to develop at the school, in ways consistent with its principles and practices 
(Poom-Valickis, Eisenschmidt & Leppiman, 2022; Clair, 2020; Coldman, 2016). 

Finally, Berry, Daughtrey & Wieder (2010) revealed –through evidence from case stud-
ies in Japan- that discussions and exchanging ideas led to the development of teaching 
activities and higher students’ gains. What emerges is the fact that teachers received 
better control for their occupation and that affected students positively. Conclusively, 
guidance was offered by a learning-centred leader who often played the roles either of 
a behavior model or a coach. Executive coaching means helping professional people 
reflect on their work in a rigorous way in order to establish new patterns of behavior as 
a consequence (Caplan, 2003). They connect knowledge and ability with faith and pur-
poseful clarity without sparing their responsibilities in strict managerial bureaucratic 
behaviors and actions. 

Bellibaş, Gümüş & Kılınç (2020) confirmed that principals' leadership practices with 
specific emphasis on teaching and learning were important for enhancing a school cul-
ture in which teachers' participation in decisions and their enthusiasm for undertaking 
leadership practices are supported. Additionally, Özdemir, Gün & Yirmibeş, (2021) 
study which took place in 79 lower secondary schools in Turkey provinces, suggests 
that principals have a crucial role in improving student achievement by enhancing sit-
uations in which teachers work, namely, organisational and family paths. It suggests 
that principals’ leadership practices still matter for teacher professional community and 
parental involvement in non-western countries. 

The findings of another study indicate that development programmes for school leaders 
should concentrate more on shaping the views, knowledge and skills needed to develop 
a collaborative and learning-centred school culture (Poom-Valickis, Eisenschmidt, & 
Leppiman 2022). 

In developing countries, learning–centred interventions along with other issues being 
addressed has led teachers to obtain better teaching techniques and update their educa-
tion (Bush & Middlewood, 2013; Stoll, Fink & Earl, 2003; Hopkins, Ainscow & West, 
1994). Furthermore, the central question that Clair survey (2020) addresses, is how re-
sources can be arrayed to support the implementation of learning-centred leadership. 
The most important aspect of addressing this question is ensuring the conditions are 
right to support engagement within and beyond the institution. The implications of this 
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idea are explored in the context of faculty professional development, building a leader-
ship team, as well as communications and development. Learning allows a coherent 
narrative to be built, linking these areas together and ensuring these different aspects of 
resource utilisation are supporting the institutional vision (Clair, 2020). 

Finally, it can be told that, due to a review of the research, leaders impact a variety of 
educational results and instructional leadership practices links to student learning, 
through student-centered climate and professional learning culture. A successful lead-
ership can play a very important and often underappreciated role in improving school 
quality and student learning (Shaked, 2021; Grissom, Egalite & Lindsay, 2021; Louis, 
2015; Leithwood & Riehl, 2004). 

Conclusion 

I used to be a teacher in a Greek state secondary school and the focus of the whole 
learning process was on the national examinations; therefore, the bulk of the material 
to be taught was huge and the curriculum function orientated upon this scope and task 
(Greek Ministry of Education, 2022; Katsaros, 2008). I have faced the need for a learn-
ing-centred leader’s approach who cares for the teachers’ and students’ performance 
and the improvement of the quality of knowledge provided, rather than the approach of 
a leader seeking to offer knowledge without promoting better understanding and solv-
ing individual problem. Schools are organizations which promote teaching and learning 
and this establishes their core target. As organizations they need a leader to improve the 
teaching and learning processes and therefore, school outcomes.  

As Leithwood & Riehl (2004) claim, ‘at the core of most definitions of leadership there 
are two functions: providing directions and exercising influence’. Learning-centred 
leaders appear themselves as models through their own care of teaching and learning. 
They use feedback; they discuss and care for the learning improvement by offering 
directions. Observation and monitoring are strategies of learning–centred leaders which 
lead to feedback and teachers’ reflection within the discussions and feedback analysis; 
this is also pointed out in NCSL (2004a; b). Their own influence of the teaching and 
learning processes derives from their modelling and monitoring activities. Their addi-
tional tool embodies discussions in which colleagues share ideas, suggest new ways of 
teaching approaches, admit inadequacies and look for alternative solutions. Reflection 
is derived and self-awareness as well. Any achievement or individual weakness can be 
recognized through those activities and the result refers to both teachers’ and students’ 
development. A learning-centred behavior on the part of the leaders influences teachers 
and teachers, in turn, influence their students through their modelling adopted by the 
principal.  

On the other hand, teachers should be able to develop the ability to analyse students’ 
attainment. This ability helps them to receive the suitable and useful feedback to re-
construct their teaching and make future plans according to the learners’ needs. Learn-
ing-centred leaders’ involvement helps teachers realize their strengths and weaknesses, 
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perform their best and support their students’ better performance. Teachers build their 
career at schools. Learning-centred leaders’ involvement helps teachers realize their 
strengths and weaknesses. When such leadership is implemented with trust and inter-
personal relationships (Poom-Valickis, Eisenschmidt, & Leppiman 2022; Western, 
2008), improvement unavoidably gives better school performance. 

Leadership is the relationship between those who aim to lead and those who select to 
take after. However, in some cases, the relationship is one-to-one, while sometimes it’s 
one-to-many (Kouzes & Posner, 2011). In any case, leaders must learn how to mobilize 
others to desire to battle for shared goals. Inspiring others requires a dynamic handle 
where leaders build up interpersonal associations and empower activity (Searle & Han-
rahan, 2011). It is clear that leaders are not the same as everyone else. Leadership is a 
demanding and requesting job with tremendous pressure, colossal weights, grave duties 
and great responsibility. Ιn closing let it be noted, as the sixth president of the United 
States, from 1825 to 1829, John Quincy Adams, said (De Groot, 2015), “If your actions 
inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a (true) 
leader!” 
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Εκπαιδευτική Ηγεσία και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών 

Κοντογιαννάκη Βικτωρία, Π.Ε. 70, M.Sc. 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την εκπαιδευτική ηγεσία και την επαγγελματική ανά-
πτυξη των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά δίνεται η έννοια της ηγεσίας και 
της εκπαιδευτικής ηγεσίας και παρουσιάζεται ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη ως ο κύριος 
υπεύθυνος για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των σχολικών μονάδων. 
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πώς συμβάλλει η ηγεσία στην επαγγελματική ανάπτυξη 
και μάθηση των εκπαιδευτικών και στις διαδικασίες και πρακτικές που υιοθετούνται 
σε σχέση με την προώθηση της επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευ-
τικών. Κυριότερες εξ αυτών: οι  επιμορφώσεις που υλοποιούνται εντός και εκτός της 
σχολικής μονάδας, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας, η ύπαρξη μέντορα και κριτικού 
φίλου, η ύπαρξη σχολικής κουλτούρας και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Τέλος, 
παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι βιβλιογραφικές αναφορές. 

Λέξεις – Κλειδιά: Εκπαιδευτική Ηγεσία, Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Educational Leadership and Professional Development of Teachers 

Victoria Kontogiannaki, P.E. 70, M.Sc 

Abstract 

This article deals with educational leadership and the professional development of 
teachers. More specifically, initially the concept of leadership and educational leader-
ship is given and the role of the director-leader as the main person responsible for the 
effectiveness and efficiency of school units is presented. The focus is on how leadership 
contributes to teachers' professional development and learning and the processes and 
practices adopted in relation to promoting teachers' professional learning and develop-
ment. The most important of these: the trainings implemented inside and outside the 
school unit, the creation of cooperation networks, the existence of a mentor and critical 
friend, the existence of a school culture and effective communication. Finally, the con-
clusions and bibliographic references are listed. 

Key - Words: Educational Leadership, Professional Development 

Εισαγωγή 

Καίριο ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαδραματίζει ο  διευ-
θυντής της σχολικής μονάδας, έχοντας  διττό ρόλο: του διευθυντή-μάνατζερ,  που έχει 
κυρίως να διεκπεραιώσει διοικητικά καθήκοντα (Θεοφιλίδης, 2012) και του διευθυντή-
ηγέτη, που ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία και τον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές, 
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επιδεικνύει συνεργασία με το προσωπικό του και δημιουργεί το κατάλληλο πεδίο εκ-
μάθησης μαθητών και εκπαιδευτικών (Μπινιάρη, 2012). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεωρείται επιτακτική ανάγκη στις μέ-
ρες μας, λόγω των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα σε οικονομικό, πολιτικό και κοινω-
νικό επίπεδο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο απαιτητικό περιβάλλον.  

Η έννοια της ηγεσίας και η αποτελεσματικότητά της στις σχολικές μονάδες 

Ποικιλία ορισμών έχει δοθεί για την έννοια της ηγεσίας. Δεν υπάρχει ένας κοινά απο-
δεκτός ορισμός (Bass, 1985). Κοινός παρονομαστής όλων των ορισμών: η επιρροή ε-
νός ατόμου στη συμπεριφορά των άλλων και η πραγματοποίηση των στόχων του ορ-
γανισμού (Cheng, 1996). Είναι μία από τις σημαντικότερες έννοιες στη διοίκηση, που 
είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών (Brauckmann & 
Πασιαρδής, 2008). Σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999) ηγεσία είναι η διαδρομή κατά 
την οποία η συμπεριφορά και οι πράξεις κάποιων ανθρώπων επηρεάζονται από ένα 
άτομο προκειμένου να επιτευχθούν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι. Επομένως, μιλάμε 
για επιτυχημένο ηγέτη όταν το άτομο αυτό επιχειρεί και καθοδηγεί άλλα άτομα και 
αυτά με τη σειρά τους αποκρίνονται θετικά σε αυτή την καθοδήγηση. Ομοίως και η 
εκπαιδευτική ηγεσία δεν μπορεί να οριστεί επακριβώς, μιας κι ο καθένας δίνει διαφο-
ρετικό ορισμό (Bush, 2003). Σύμφωνα με τον Caldwell (2006) εκπαιδευτική ηγεσία 
είναι μία πορεία που στοχεύει στον συντονισμό των ανθρώπων στην έμπνευση και στην 
αλλαγή.  

Η Αθανασούλα – Ρέππα (2008) συνοψίζοντας τους ορισμούς περί ηγεσίας αναφέρει 
ότι οι περισσότεροι εξ αυτών συγκλίνουν στα εξής: κατά πρώτον η ηγεσία είναι μια 
ομαδική διαδικασία, που εμφανίζεται αλληλεπιδραστικά μεταξύ των ατόμων και κατά 
δεύτερον η σκόπιμη επιδίωξη των ηγετών να επηρεάσουν τη συμπεριφορά άλλων ατό-
μων. Συμπερασματικά, διαφαίνεται πως σε όλες τις θεωρίες σχετικά με την ηγεσία το 
κοινό γνώρισμα είναι η επιρροή ενός ατόμου με στόχο την πραγμάτωση των στόχων 
που έχουν καθοριστεί (Bass & Stodgill, 1990).  

Η αποτελεσματική ηγεσία παίζει καθοριστικό ρόλο στο αίσθημα συνοχής της ομάδας, 
όπως επίσης και στην προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού (Bass, 1990). Η σημασία 
της ηγεσίας λοιπόν είναι καίριας σημασίας για τους ανθρώπους (εκπαιδευτικούς) και 
τους σχολικούς οργανισμούς. Στους εκπαιδευτικούς οφείλεται η ποιότητα της εκπαί-
δευσης που προσφέρουν στους μαθητές τους, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τον πρω-
τεύοντα στόχο τους (Ματσαγγούρα & Μακρή-Μπότσαρη, 2003). Επιπλέον, ο τρόπος 
άσκησης ηγεσίας έχει βαρύνουσα σημασία για την επιτυχία ενός σχολείου που συνδέ-
εται με την αλλαγή, έχοντας ως στόχο τη συμπόρευσή του με το σχολικό συγκείμενο 
(Παπακωνσταντίνου, 2008), κάτι το οποίο απαιτεί την ύπαρξη ίδιου οράματος μεταξύ 
του ηγέτη και του προσωπικού του, έχοντας ως εκκίνηση τη στροφή προς την αλλαγή. 

Ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη στις σχολικές μονάδες 
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Ο διευθυντής-ηγέτης ευθύνεται για τη σωστή λειτουργία της σχολικής μονάδας και 
είναι υπεύθυνος στο να συντονίζει τη σχολική ζωή. Πρέπει να αποτελεί πρότυπο προς 
μίμηση (Ανθοπούλου, 1999). Στις μέρες μας, λόγω των απαιτήσεων που έχει η κοινω-
νία μας, παρατηρείται στροφή του «παλιού» διευθυντή προς τον νέο ρόλο του διευθυ-
ντή-καινοτόμου που βάζει στόχους έχοντας όραμα (Μπάκας, 2006). Μέχρι προσφάτως 
στηριζόταν στις εμπειρίες του. Πλέον, ο διευθυντής-ηγέτης καλείται να διαθέτει γνώ-
σεις γύρω από τη διοίκηση και δεξιότητες, ώστε να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων 
και στην εφαρμογή τους (Παπακωνσταντίνου, 2012). Δεν είναι υπεύθυνος μόνο για τις 
τέσσερις (4) λειτουργίες της διοίκησης: προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και 
έλεγχο (Κουτούζης, 2008), αλλά και για την καθοδήγηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών 
και την αξιολόγηση (Φ.353.1/324/105657/Δ1, ΦΕΚ 1340/2002). Προΐσταται στη σχο-
λική ζωή, είναι εκείνος που ενημερώνει, κατανοεί, παρωθεί, διαμορφώνει θετικό κλίμα, 
βρίσκει λύσεις σε προβλήματα, γνωρίζει τη διοικητική επιστήμη και αξιολογεί (Κα-
τσουλάκης, 1999). Μέλημα του διευθυντή, κατά τον Κουτούζη (2012), είναι ο εντοπι-
σμός, η ιεράρχηση, η διαμόρφωση κουλτούρας και η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών 
της σχολικής μονάδας, ώστε να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες.  

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ο εμπλουτισμός των ήδη κατακτηθέντων γνώ-
σεων, η καλυτέρευση της διδασκαλίας, η συνεργατική διάθεση, καθώς και η επίγνωση 
των εκπαιδευτικών του μεγαλείου του επαγγέλματός τους αφορούν στην επαγγελμα-
τική ανάπτυξη (Fullan & Hargreaves, 1992). Από τα προαναφερθέντα γίνεται κατα-
νοητό πως αποτελεί μία διαδικασία διαρκώς εξελισσόμενη, η οποία λαμβάνει χώρα σε 
όλη την επαγγελματική διαδρομή του εκπαιδευτικού και περικλείει μαθησιακές και εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες. Έχει στενή σύνδεση με την επαγγελματική μάθηση. Πρό-
κειται για έννοιες πανομοιότυπες που συχνά ταυτίζονται (Παπαναούμ, 2014). Η επαγ-
γελματική ανάπτυξη οδηγεί ή θα πρέπει να οδηγεί στην επαγγελματική μάθηση, ω-
στόσο δε συμβαίνει πάντα αυτό (Easton, 2008). Σύμφωνα με τον Day (2003), στην 
έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης περιλαμβάνονται: α) η μάθηση μέσω της εμπει-
ρίας των ίδιων εκπαιδευτικών β) οι άτυπες ευκαιρίες ανάπτυξης στη σχολική μονάδα 
και γ) οι τυπικές ευκαιρίες για επιμορφωτικές δραστηριότητες που προσφέρει η υπη-
ρεσία. Υπό αυτό το πρίσμα η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται με την ενδοϋπηρε-
σιακή επιμόρφωση ή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τους Υφαντή και 
Βοζαΐτη (2010) οι άτυπες δραστηριότητες έχουν βιωματική μορφή εντός της σχολικής 
μονάδας και οι τυπικές πραγματοποιούνται ύστερα από τη θέσπισή τους από τους επί-
σημους φορείς χάραξης επιμορφωτικής πολιτικής. Από μία άλλη σκοπιά η επαγγελμα-
τική ανάπτυξη έχει ως πρωταρχικό μέλημά της τη βελτίωση των προσόντων του εκπαι-
δευτικού απέναντι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Έτσι, σε μία κοινωνία 
που διαρκώς μεταβάλλεται, ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόζεται, να ελίσσεται, 
να συνεργάζεται με ομαδικό πνεύμα και διάθεση για καινοτομίες (Coolahan, 2002).  

Γιατί καθίσταται αναγκαία η επαγγελματική ανάπτυξη 
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Οι εκπαιδευτικοί καθ’ όλη την επαγγελματική τους πορεία θα έρθουν αντιμέτωποι με 
προκλήσεις, προβλήματα και πρωτόγνωρες καταστάσεις, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι 
καταρτισμένοι και να επιμορφώνονται διαρκώς. Όπως αναφέρει και ο Rogers (1999), 
δεν ξέρουμε από πριν όλα όσα θα χρειαστούμε καθ’ όλη την πορεία της ζωής μας. Είτε 
λόγω χρόνου είτε λόγω του ότι πολλά πράγματα δεν είναι προβλέψιμα κι επομένως 
μέχρι να ασχοληθούμε με αυτά δεν είναι κατανοητά. Γι’ αυτό θα πρέπει να μη σταμα-
τήσουμε να μαθαίνουμε. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί έχουν να διαχειριστούν ποικίλες μεταρρυθμιστικές αλλαγές 
στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα και στα διδακτικά βιβλία, τη χρήση υπολογι-
στών, διαδραστικών πινάκων κι άλλων προηγμένων μέσων κάνοντας επιτακτική την 
ανάγκη προώθησης της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, κάτι το οποίο σύμφωνα με 
την OECD (2005) θα αποτελέσει την προϋπόθεση για εξασφάλιση ανωτέρου επιπέδου 
μάθησης και παραμονής στην εργασία ανώτερης ποιότητας εκπαιδευτικών. Ο ρόλος 
της λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει αλλάξει κι ως εκ τούτου καλούνται στη 
σημερινή εποχή οι εκπαιδευτικοί, εκτός από το να είναι υπεύθυνοι για τις σχολικές 
επιδόσεις των μαθητών τους, να επιλύσουν κοινωνικά θέματα, όπως την ένταξη μειο-
νοτήτων στην εκπαιδευτική κοινότητα, την εξάλειψη των κρουσμάτων βίας και ρατσι-
στικών καταβολών. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να 
αναπτυχθούν επαγγελματικά για να ανταπεξέλθουν σε όσα προστάζει το νέο σχολείο. 

Διαδικασίες και Πρακτικές  που υιοθετούνται σε σχέση με την προώθηση της 
επαγγελματικής μαθησης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες, επιμορφωτικά και βιωματικά σεμινάρια 

Σύμφωνα με τη Lieberman (1996) η συμμετοχή στα παραπάνω αποτελεί μία πρακτική 
που συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (άμεση διδασκαλία). 
Ο διευθυντής  προτρέπει όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν μέρος 
σε συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες και βιωματικά σεμινάρια που αφορούν στη διδασκαλία 
και σε εκπαιδευτικά/παιδαγωγικά θέματα και λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλοντα εκτός 
της σχολικής μας μονάδας.  

Ενδοσχολική επιμόρφωση 

Μία πρακτική επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί η μάθηση στο σχολείο, σύμφωνα 
με τη Lieberman (1996). Πρόκειται για μια μορφή συνεργατικής εκπαίδευσης που 
παρέχει ενδυνάμωση στους εκπαιδευτικούς τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο (Παπαναούμ, 2005). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανταλλάζουν γνώσεις, 
δεξιότητες και εμπειρία εξετάζοντας τις πρακτικές που χρησιμοποιούν έχοντας ως 
σκοπό την υλοποίηση του οράματος του σχολείου μετατρέποντας έτσι τα σχολεία σε 
κοινότητες μάθησης (Bolametal, 2005; Hargreaves, 1994; Vescio, Ross & Adams, 
2008 όπ. αναφ. στο Caena, 2011). Έτσι, καλλιεργείται μια κουλτούρα μάθησης και 
συνεργασίας ανάμεσά τους συμβάλλοντας στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο 
σχολείο.  
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Δημιουργία δικτύων συνεργασίας 

Έρευνες που έχουν γίνει τελευταία δείχνουν πως η επαγγελματική ανάπτυξη παρέχει 
στους εκπαιδευτικούς και στις σχολικές μονάδες δυνατότητες να δημιουργήσουν 
δίκτυα συνεργασίας μεταξύ τους (Bonner, 2006; Garet, Porter, Desimore, 
Birman&Yoon, 2001; Peckover, Peterson, Cristiansen & Covert, 2006; Sparks, 2004 
όπ. αναφ. στο Colbert et al., 2008), κάτι το οποίο τους οδηγεί στην ανταλλαγή 
πληροφοριών με άλλους εκπαιδευτικούς, στην απόκτηση νέων στρατηγικών που 
αφορούν στη διδασκαλία τους, καταστώντας τους πιο αποτελεσματικούς (OECD, 
2009).  

Ύπαρξη μέντορα 

Η ύπαρξη μέντορα στις σχολικές μονάδες επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς όπως αναφέρει ο Βουγιούκας 
(2011) δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς προς αυτή την κατεύθυνση. Ο 
μέντορας καθοδηγεί και συμβουλεύει τους εκπαιδευτικούς στο να ανταπεξέλθουν στις 
δυσκολίες που τους παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους 
(Kwan & Lopez-Real, 2005). Θα ήταν λυτρωτικό- για τους νεοεισερχόμενους κυρίως 
εκπαιδευτικούς- μιας και όπως επισημαίνει η Κεδράκα (2008) ο μέντορας τους στηρίζει 
και τους βοηθά να βάζουν στόχους με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή τους.  

Κριτικός φίλος 

Η σχολική μονάδα μπορεί να μετατραπεί σε «κοινότητα μάθησης» με τη βοήθεια του 
κριτικού φίλου. Σύμφωνα με τον McBeath (1998, όπ. αναφ. στο Swaffield, 2002) ο 
κριτικός φίλος εισβάλλει στο σχολείο αρχικά ως φίλος με σκοπό να παράσχει 
υποστήριξη και μετά την παγίωση της σχέσης μετακινείται στον ρόλο του κριτικού. 
Είναι υποστηρικτικός και οδηγεί το σχολείο προς τον προσανατολισμό της 
καλυτέρευσης και της διαρκούς ανάπτυξης. Δυστυχώς, υπάρχει έλλειψη του κριτικού 
φίλου στις σχολικές μονάδες, θα μας ενέπνεε και θα μας δραστηριοποιούσε, θα 
στεκόταν αρωγός και θα ενίσχυε κάθε προσπάθεια. Η εμπιστοσύνη, η αποδοχή στην 
ύπαρξη κριτικού φίλου, καθώς επίσης και η αίσθηση του κοινού συμφέροντος, 
μπορούν να συμβάλουν στη νομιμοποίηση του κριτικού φίλου. 

Ύπαρξη σχολικής κουλτούρας 

Η κουλτούρα του σχολείου αναφέρεται τόσο στην εξωτερική διάσταση της σχολικής 
μονάδας (υλικοτεχνική υποδομή και αισθητική κτιρίου) όσο και στην εσωτερική της 
διάσταση που είναι και η ουσία της κουλτούρας και αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις 
και στα συναισθήματα (Ανθοπούλου, 1999). Σύμφωνα με την Ανθοπούλου (1999) ο 
διευθυντής είναι ο κύριος διαμορφωτής της. Ο διευθυντής ενθαρρύνει και 
συμπαρίσταται, προάγει τη συνεργασία, εμπλέκει όλους τους εκπαιδευτικούς στη λήψη 
αποφάσεων,  αναθέτει διάφορες δραστηριότητες,  μεριμνά για τις επιμορφωτικές μας 
ανάγκες και αξιολογεί την εργασία μας (Θεοφιλίδης, 2012). 
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Ο ίδιος αποτελεί πρότυπο προς μίμηση. Είναι ειλικρινής, δημοκρατικός, μας σέβεται 
όλους ανεξαιρέτως, δεν κάνει διακρίσεις, επικρατεί η διαφάνεια και διαθέτει 
ενσυναίσθηση, δεξιότητα που σύμφωνα με τον Goleman (2000) κατανοείς το πώς 
νιώθει ο άλλος βάζοντας τον εαυτό σου στη δική του ματιά/οπτική. 

Αποτελεσματική επικοινωνία 

Μέσω της επικοινωνίας ο ηγέτης συντονίζει τους ανθρώπους και τις δράσεις της σχο-
λικής μονάδας, ώστε να υλοποιήσει τους στόχους της.  

Σύμφωνα με τους Σαΐτη & Σαΐτη (2012) το σχολείο πρέπει να καθίσταται «ανοικτό» 
στην κοινωνία. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο συνεργασίας με τους διάφορους «με-
τόχους» (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική κοινωνία, άλλα σχολεία) τόσο πε-
ρισσότερο ωφελείται ο μαθητής, αλλά και βελτιώνεται η σχολική μονάδα σε ποιότητα 
και αποτελεσματικότητα. 

Κάθε ηγέτης πρέπει να πιστεύει στην ανοικτή και ελεύθερη επικοινωνία με τους «με-
τόχους» και να εργάζεται προκειμένου να καθιερώσει ένα θετικό σχολικό κλίμα όπου 
όλοι θα νιώθουν ευπρόσδεκτοι. Να διαμορφώνει τέτοιες σχολικές δομές, ώστε να ενι-
σχύσει τη συμμετοχή των γονέων κυρίως και να χρησιμοποιεί εναλλακτικές μορφές 
επικοινωνίας (Young & Warren, 2003). 

Συμπεράσματα 

Η επαγγελματική ανάπτυξη και μάθηση των εκπαιδευτικών έχει πολλά οφέλη τόσο για 
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη) όσο και για 
τις σχολικές μονάδες, όπου εργάζονται (πρόοδος των μαθητών, βελτίωση εκπαιδευτι-
κού έργου και επίτευξη στόχων, αλλαγή και ανάπτυξη, εισαγωγή καινοτομίας). Κύριος 
υπεύθυνος καθίσταται ο διευθυντής-ηγέτης ο οποίος πρέπει να εμπνέει, να στηρίζει, να 
συντονίζει, να ενδυναμώνει, να παρακινεί το προσωπικό του στοχεύοντας στην αποτε-
λεσματικότητα και αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας της οποίας ηγείται. Η συνερ-
γασία, η επικοινωνία, η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, η σύνδεση θεωρίας 
και πράξης εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών και των σχολι-
κών μονάδων, είναι βασικά γνωρίσματα της αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης. 
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Πολιτική της Αποκέντρωσης στην εκπαίδευση: Συγκριτική προσέγγιση 

Κοντογιαννάκη Βικτωρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc. 

Περίληψη 

Με το παρόν άρθρο επιδιώκεται η πραγμάτευση των προβληματισμών που απορρέουν 
από την πολιτική εκπαιδευτικής αποκέντρωσης και τη συνακόλουθη ενδυνάμωση της 
αυτονομίας της σχολικής μονάδας, ως αποτέλεσμα της συνολικότερης βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, γίνεται αναφορά για το πώς μπορούν να ανα-
πτυχθούν, να ενισχυθούν και να φέρουν αποτελέσματα τα σχολεία, εφαρμόζοντας πο-
λιτικές και πρακτικές αποκέντρωσης και ενισχύοντας τη σχολική αυτονομία. Έχοντας 
κατά νου όλα τα παραπάνω, αρχικώς γίνεται αναφορά στην έννοια της εκπαιδευτικής 
αποκέντρωσης και της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και εν συνεχεία, ακολου-
θούν παραδείγματα από κράτη με αποκεντρωτικό σύστημα όπως αυτά της Μεγάλης 
Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Ισπανίας. Κλείνοντας, καταγράφονται οφέλη (πλε-
ονεκτήματα) και μειονεκτήματα σχετικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικής αποκέντρω-
σης και σχολικής αυτονομίας στην εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική Πολιτική, Αποκέντρωση, Αυτονομία 

Decentralization policy in education: a comparative approach 

Victoria Kontogiannaki, Primary Teacher, M.Sc. 

Abstract 

This article seeks to deal with the issues arising from the decentralization policy and 
the consequent strengthening of the autonomy of the school unit, as a result of the over-
all improvement of the educational system. In addition, there is a reference to how 
schools can be developed, strengthened and effective, implementing policies and prac-
tices of decentralization and strengthening school autonomy. Bearing in mind all of the 
above, the concept of educational decentralization and the autonomy of school units is 
initially referred to and then followed by examples from states with a decentralized 
system such as those of Great Britain, Australia and Spain. In closing, benefits (ad-
vantages) and disadvantages regarding the implementation of educational decentraliza-
tion and school autonomy in education are recorded. 

Key-Words: Educational Policy, Decentralization, Autonomy 

Εισαγωγή 

Οι πολιτικές της αποκέντρωσης στοχεύουν στο να ενισχυθεί η τοπική και εκπαιδευτική 
κοινότητα, να γίνει σωστή διαχείριση των πόρων, να ισχυροποιηθεί η διοικητική και 
παιδαγωγική ηγεσία, να βελτιωθούν οι επιδόσεις των μαθητών και ο επαγγελματισμός 
των εκπαιδευτικών και να ενισχυθούν οι μειονεκτικές κοινωνικοοικονομικές ομάδες. 
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Αυτές οι αλλαγές υπόκεινται στην αρχή ότι η αυτονομία, τα διαφορετικά μοντέλα σχο-
λείων και η επιλογή σχολείου από τους γονείς θα ενθαρρύνουν την καινοτομία και την 
ποιότητα της διδασκαλίας και θα αυξήσουν τις επιδόσεις του σχολείου ((World Bank, 
2015; Keddie, 2015; Kikis-Papadakis, Kollias & Hatzopoulos, 2015). H αυτονόμηση 
αναγνωρίζει ότι το σχολείο αποτελεί μονάδα παραγωγής εκπαίδευσης και υπεύθυνη να 
διαμορφώνει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησής της μέσα στο περιθώριο ελιγμών που 
της επιτρέπεται (Moos, 2009). 

Έννοια της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης 

Η αποκέντρωση στο εκπαιδευτικό σύστημα σχετίζεται με μια σειρά αλλαγών και με-
ταβίβασης εξουσιών, που εκτείνονται από τη λήψη αποφάσεων στα όργανα της διοί-
κησης έως το σχεδιασμό και την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, με στόχο 
τη βελτίωση του σχολείου και της εκπαιδευτικής πράξης (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2005). 
Έτσι, σε ένα πλήρως αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, η σχολική μονάδα αυτο-
νομείται και γίνεται το «κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος» που αφενός υποδέ-
χεται κριτικά την κρατική εκπαιδευτική πολιτική και αφετέρου δια-μορφώνει την «ε-
σωτερική» εκπαιδευτική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας (Μαυρογιώργος, 2007; 2008). 

Αποκέντρωση σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Στον χώρο της εκπαίδευσης, η αποκέντρωση στο να λαμβάνονται αποφάσεις από την 
κυβέρνηση στο επίπεδο της σχολικής μονάδας είναι γνωστή ως «αυτονομία της σχολι-
κής μονάδας» (World Bank, 2009). Αφορά στο μοντέλο εκπαιδευτικής αποκέντρωσης, 
όπου το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισή του, 
συνεργάζεται με τους γονείς και την τοπική κοινότητα, έχοντας τη διοικητική ευθύνη 
εκλεγμένα ή διορισμένα σχολικά συμβούλια (Caldwell, 2014), τα οποία έχουν τη δια-
χείριση των προϋπολογισμών και της εξουσίας να πάρουν σημαντικές εκπαιδευτικές 
αποφάσεις (Weidman & DePietro – Jurand, 2011). 

Λειτουργία της αποκέντρωσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας: 

• Πλήρη αυτονομία: Εξουσιοδότηση των διευθυντών στο να λαμβάνουν αποφά-
σεις (με τη συνεργασία ή μη των μελών της εκπαιδευτικής και τοπικής κοινό-
τητας), που θα είναι όμως υπόλογοι στις κεντρικές και τοπικές αρχές (World 
Bank, 2015) 

• Επαγγελματική αυτονομία: Εξουσιοδότηση των εκπαιδευτικών στη λήψη απο-
φασιστικών αρμοδιοτήτων 

• Αυτονομία σε τοπικό επίπεδο: Λαμβάνονται αποφάσεις από τους γονείς και την 
κοινότητα 

• Συμμετοχική διοίκηση: Διαμοιρασμός μεταξύ της διεύθυνσης της σχολικής μο-
νάδας, των εκπαιδευτικών και των γονέων έχοντας την ευκαιρία ανάπτυξης κοι-
νών στόχων (World Bank, 2015) 
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Η αυτονομία της σχολικής μονάδας παρέχει τη δυνατότητα στο σχολείο, να λαμβάνει απο-
φάσεις για τη διοίκηση του, την οικονομική διαχείριση, το προσωπικό, και να έχει κυρί-
αρχο λόγο για την επιλογή των σχολικών εγχειριδίων, τα αναλυτικά προγράμματα, τις με-
θόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, την επιμόρφωση κ.α., πάντα βέβαια μέσα στα θε-
σμικά πλαίσια λειτουργίας της (World Bank, 2015). 

Περιπτώσεις αποκεντρωμένης πολιτικής και σχολικής αυτονομίας 

Στις χώρες που ακολούθησαν αποκεντρωτικές πολιτικές διαφάνηκε διαφορετική πο-
ρεία ως προς τις εφαρμογές τους. Η πορεία από το συγκεντρωτικό σύστημα στο απο-
κεντρωτικό εστιάστηκε α) στην προσπάθεια να ιδιωτικοποιηθεί η εκπ/ση β) στη δυνα-
τότητα να επιλέγεται το σχολείο από τους γονείς των μαθητών και γ) στην αποκέ-
ντρωση προς τη σχολική μονάδα (Hargreaves, 1994, όπ. αναφ. στο Κατσαρός, 2008). 

Παρουσίαση λειτουργίας αποκέντρωσης σε διάφορα κράτη 

Μεγάλη Βρετανία 

Από τη δεκαετία του 1980 οι κυβερνήσεις στη Μεγάλη Βρετανία εφάρμοσαν μια σειρά 
σημαντικών μεταρρυθμίσεων σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν τις αναποτελεσματικό-
τητες που ξεκινούσαν με την εσφαλμένη κατανομή πόρων (Turner, 2004). Σε αυτή την 
κατεύθυνση, το εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίστηκε σαν μια ελεύθερη αγορά και 
οι σχολικές μονάδες ως ιδιωτικοί οργανισμοί που κυριαρχεί ο ανταγωνισμός για προ-
σέλκυση μαθητών ή «πελατών» σύμφωνα με τη γλώσσα της αγοράς (Μούτσιος, 2001; 
Turner, 2004). Η ελεύθερη επιλογή του σχολείου αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο ό-
λων αυτών των μεταρρυθμίσεων (Μούτσιος, 2001). Το σύστημα το να εγγράφονται 
ανοικτά δίνει δικαίωμα στα σχολεία να κάνουν εγγραφές μαθητών μέχρι ένα όριο, α-
νεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους και δίχως οι εκάστοτε τοπικές αρχές να είναι 
σε θέση να λαμβάνουν μέτρα ώστε να υπάρχει εξισορρόπηση του μαθητικού δυναμικού 
στις διάφορες περιοχές αρμοδιότητάς τους. Την πλειοψηφία (στα συμβούλια) έχουν οι 
γονείς και οι όποιες αποφάσεις (πρόσληψη/απόλυση διευθυντή και εκπ/κών, διαχείριση 
οικονομικών, αναζήτηση χορηγιών κ.ά.) λαμβάνονται από την «Επιτόπια Διοίκηση των 
Σχολείων». Η χρηματοδότηση των σχολείων γίνεται εφάπαξ, ανάλογα με τις εγγραφές 
των μαθητών (ό.π.). 

Πολιτείες της Αυστραλίας 

Στην Αυστραλία, λόγω του Ομοσπονδιακού της χαρακτήρα, οι αλλαγές εξαπλώθηκαν 
σε διαφορετικό ρυθμό από πολιτεία σε πολιτεία (Μούτσιος, 2001). Οι σημαντικότερες 
αποκεντρωτικές μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα το 1980 κι έπειτα, όταν η κυβέρνηση της 
Δυτικής Αυστραλίας παραχώρησε αρμοδιότητες στα σχολεία, με σημαντικότερες τη 
διαχείριση των πιστώσεων και το δικαίωμα επιλογής προσωπικού. Από το 1989, η Νέα 
Νότια Ουαλία οδηγήθηκε σε αναδιοργάνωση του εκπ/κού συστήματος με την εισα-
γωγή της ελεύθερης επιλογής σχολείου, τον ανταγωνισμό της προσέλκυσης μαθητών 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ριζικές αλλαγές ση-
μειώθηκαν στη Βικτόρια, όπου έγινε παραχώρηση της πλήρης διαχείρισης των 
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αρμοδιοτήτων στα σχολεία, τα οποία οδηγήθηκαν σε ανταγωνισμό για προσέλκυση 
μαθητών, εξεύρεση πόρων και υψηλές επιδόσεις. Τα σχολεία ελέγχουν πλήρως τις 
προσλήψεις προσωπικού και τη διαχείριση των πιστώσεων, η οποία γίνεται με την α-
πόδοση εφάπαξ ποσού σχολείο, αναλόγως των εγγραφών των μαθητών. Σημαντικό εί-
ναι πως οι πιστώσεις ανά μαθητή δίνονται είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό σχολείο, 
λόγω του μεγάλου ποσοστού ιδιωτικής εκπ/σης (ό.π.). Τέλος, στη Νέα Ζηλανδία, πα-
ρόμοιες μεταρρυθμίσεις έχουν απελευθερώσει τις εγγραφές και τα σχολεία έχουν από-
λυτη ευθύνη διαχείρισης των πιστώσεών τους. Είναι υπεύθυνα για τις προσλήψεις και 
απολύσεις προσωπικού, την προμήθεια σχολικών εγχειριδίων και γενικότερα ρύθμισης 
κάθε θέματος που αφορά στις λειτουργικές τους ανάγκες. Τα σχολικά συμβούλια συ-
νάπτουν ειδικές συμβάσεις (charter) με την κεντρική κυβέρνηση, οι οποίες περιγρά-
φουν την πολιτική και τη φυσιογνωμία του σχολείου (ό.π.). 

Ισπανία 

Η Ισπανία διατηρεί ένα αποκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης, λόγω του Συντάγματός 
της (1978) που προβλέπει σημαντικές εξουσίες στις δεκαεπτά (17) Αυτόνομες Επαρ-
χίες της χώρας, οι αρμοδιότητες όμως καθεμιάς, στα θέματα εκπ/σης, ποικίλλουν από 
επαρχία σε επαρχία (Μούτσιος, 2001), ωστόσο σήμερα μπορούν να θεωρηθούν ως «τα 
νέα κέντρα της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης», τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις εφαρ-
μόζουν ακόμη πιο συγκεντρωτικές πολιτικές από ό,τι εφάρμοζε τις περασμένες δεκαε-
τίες το κρατικό Υπουργείο (Luengoet. al., 2005). Από το 2002, έχει αρχίσει μία συστη-
ματική προσπάθεια μεταρρύθμισης του εκπ/κού συστήματος, με την εισαγωγή μηχανι-
σμών της αγοράς στοχεύοντας στη βελτίωση των εκπ/κών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα 
με τον Bernal (2005), ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολικών μονάδων, η σχολική αυ-
τονομία, η ελεύθερη επιλογή σχολείο, αλλά και ο κρατικός έλεγχος, θεωρούνται μέτρα 
που βελτιώνουν την εκπαίδευση και μειώνουν το κόστος. Η προώθηση μέτρων όπως ο 
έλεγχος του αναλυτικού προγράμματος για την επίτευξη κεντρικά σχεδιασμένων μα-
θησιακών στόχων, ακυρώνουν τη σχολική αυτονομία (Luengoet et al., 2005). Η ελεύ-
θερη επιλογή σχολείου εφαρμόζεται στο σχολικό σύστημα, όμως με έλεγχο από τις 
τοπικές αρχές ως προς τον αριθμό των εγγραφών και τα κριτήρια επιλογής σε περιπτώ-
σεις υπερκάλυψης των προσφερόμενων θέσεων (Villarroya, 2003). 

Οφέλη και μειονεκτήματα εφαρμογών εκπαιδευτικής αποκέντρωσης και σχολι-
κής αυτονομίας 

Με την εκπαιδευτική αποκέντρωση και την ενίσχυση της αυτονομίας των σχολείων 
δίνεται η δυνατότητα ύπαρξης πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς και το να συμ-
μετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και στις διοικητικές λειτουργίες του σχολείου, 
αναλαμβάνοντας πιο ουσιαστικά καθήκοντα εκτός από τα διδακτικά. Με την αποκέ-
ντρωση οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποφάσεις και χαράσσουν εκπαιδευτική πολιτική 
(Κατσαρός, 2008). 

Σύμφωνα με τον Ανδρέου (1996), η εκπαιδευτική αποκέντρωση οδηγεί στην ενίσχυση 
του ρόλου των συλλόγων διδασκόντων, οι επιμορφωτικές δράσεις προγραμματίζονται 
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έχοντας ως μέλημα στο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μα-
θητών, η επιλογή των διδακτικών μέσων γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες της κάθε σχο-
λικής μονάδας και τέλος, παρέχεται η δυνατότητα του να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό 
έργο (Ανδρέου, 1996). 

Σε διάφορες χώρες όπου σημειώθηκε η εφαρμογή πολιτικών αποκέντρωσης παρατη-
ρήθηκε πως όσο γίνεται παραχώρηση αυτονομίας από το κράτος σε κάποιους τομείς, 
υπάρχει επιβολή πιο μεγάλου ελέγχου σε άλλους, ιδιαιτέρως μέσω του ελέγχου των 
αναλυτικών προγραμμάτων (Μούτσιος, 2001). Στη Μεγάλη Βρετανία επιβάλλεται έ-
λεγχος στα αναλυτικά προγράμματα και στις μεθόδους διδασκαλίας, μέσω των μεταρ-
ρυθμίσεων (Turner, 2004). Με τον νόμο του 1988 εισάγεται ένα εθνικό σύστημα που 
αξιολογεί τους μαθητές και δυνατό πλαίσιο επιθεώρησης, που κάθε τέσσερα (4) έτη 
οδηγείται στη δημοσίευση των εκθέσεων των σχολικών μονάδων (Μούτσιος, 2011). 
Το να δημοσιοποιούνται εθνικοί πίνακες και να κατατάσσονται τα σχολεία ανάλογα με 
τις επιδόσεις που σημειώνουν οι μαθητές, οδήγησε στην πόλωση και στη χρησιμοποί-
ηση αθέμιτων πρακτικών μεταξύ των σχολικών μονάδων για να προσελκύσουν γονείς 
(Θεριανός & Φωτόπουλος, 2011). Τα σχολεία διακρίθηκαν σε «καλά» και «κακά», εμ-
φανιζόμενα με ανταγωνιστικές πρακτικές και δυσφημίζονταν μεταξύ τους, στοχεύο-
ντας το να εξασφαλίσουν πιο πολλούς μαθητές (Benn & Chitty, 1997, όπ. αναφ. στο 
Θεριανός & Φωτόπουλος, 2011). Οι σχολικές μονάδες για να διατηρήσουν την υψηλή 
τους κατάταξη, έδιωχναν πιο εύκολα τους μη επιθυμητούς μαθητές, δεν πραγματοποι-
ούσαν εγγραφές σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή με προβλήματα στην οικογένειά 
τους. Έτσι, υπήρξε η δημιουργία σχολείων που επιλέγουν μαθητές βάσει της κοινωνι-
κής τους τάξης ή της εθνικής καταγωγής, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά (Κατσα-
ρός, 2008) και αντί να γίνεται η επιλογή σχολείων από τους γονείς, επιλέγουν τα σχο-
λεία τους γονείς (Θεριανός & Φωτόπουλος, 2011).  

Σε πολλές χώρες η ύπαρξη ελεύθερης επιλογής σχολείου κατέδειξε ότι η επιλογή του 
σχολείου από τους γονείς γίνεται βάσει: α) του πιο κοντινού σχολείου στο σπίτι τους 
λόγω μετακίνησης, β) φίλων και γ) του ότι κοστίζουν τα ιδιωτικά σχολεία (Villarroya, 
2003). Στις χώρες όπου οι γονείς επιλέγουν ελεύθερα το σχολείο και δίνεται η δυνατό-
τητα ύπαρξης του εκπαιδευτικού κουπονιού, υποβόσκει η ιδιωτικοποίηση της εκπαί-
δευσης (Ball & Youdel, 2011), κάτι το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό νεοφιλελεύθε-
ρης πολιτικής. Οι υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς στον εκπαιδευτικό χώρο διαμη-
νύουν πως μέσω του ανταγωνισμού υπάρχει ποιότητα και αποτελεσματικότητα και πως 
οι σχολικές μονάδες πρέπει να οδηγούνται σε ανταγωνισμό για να βρουν «πελάτες» 
που είναι ελεύθεροι να κάνουν επιλογή μιας ευρείας γκάμας υπηρεσιών (Lauglo, 1995). 
Έτσι, γίνεται υπονόμευση των σκοπών της δημόσιας εκπ/σης, δηλαδή το να παρέχουν 
γνώσεις και κοινές εμπειρίες σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, ανεξαρτήτως κοινω-
νικοοικονομικής ή φυλετικής προέλευσης (Goldhaber, 1999). 

Επιπλέον, όταν τα σχολεία μπαίνουν στη διαδικασία ανταγωνισμού αυτό έχει ως συνέ-
πεια να διαταράσσονται οι σχέσεις των εκπαιδευτικών, καθώς σημειώνεται αύξηση της 
συναισθηματικής πίεσης και του εργασιακού άγχους, λόγω του ότι εντατικοποιείται η 
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εργασία (Ball & Youdel, 2011), π.χ. στη Σουηδία αυξήθηκε το ποσοστό στρεσογόνων 
καταστάσεων και πρόωρων συνταξιοδοτήσεων πολλών εκπαιδευτικών (Lundahl, 
2002). Επιπροσθέτως, η εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων του κάθε εκπαιδευτικού ε-
πηρεάζεται από τον ανταγωνισμό των σχολείων, μιας και παρατηρείται στροφή προς 
τη «διδασκαλία για τις εξετάσεις», λόγω της ύπαρξης ελέγχου από το κεντρικό σύ-
στημα εξέτασης με εθνικούς διαγωνισμούς (Ball & Youdel, 2011).  

Τέλος, τα σχολεία οδηγούνται στην αφαίρεση αντικειμένων στις τέχνες, στις ανθρωπι-
στικές επιστήμες και στη φυσική αγωγή επειδή επικεντρώνονται στο να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις των μαθητών τους στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, κάτι το οποίο δεν οδη-
γεί στο να διαμορφωθούν ολοκληρωμένοι και μορφωμένοι πολίτες, τα οποία απαιτού-
νται από τη δημοκρατική κοινωνία (Ravitch, 2010). 

Συμπεράσματα 

Με τις παραπάνω αναφορές διαπιστώνουμε πως όσον αφορά στην αποκεντρωτική πο-
λιτική και στη σχολική αυτονομία, ακολουθείται διαφορετική πορεία σε κάθε κράτος. 
Η ισχύς και η εφαρμογή της αποκέντρωσης βρίσκεται σε συνάρτηση της κουλτούρας 
που είναι διαθέσιμη από την κοινωνία σχετικά με τα όρια μέσα στα οποία θεωρεί ότι 
το κράτος πρέπει / οφείλει να ασκεί παρέμβαση. Ομοίως, αυτό συναρτάται και με την 
οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται (Forsberg, 2009). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η αποκεντρωτική πολιτική στην εκπαίδευση έχει πλεονεκτή-
ματα και μειονεκτήματα και συνδέεται άμεσα με την αυτονομία των σχολείων, τις δια-
φορές ως προς το περιεχόμενο του σχολείου, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέ-
σεων των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση και την ενίσχυση του ρόλου των γονέων ως 
προς την επιλογή σχολείου.  
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Διδακτικό σενάριο στη λήψη αποφάσεων αξιοποιώντας τη βιωματική μάθηση 
και τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Γαλάνη Δέσποινα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.80-Οικονομίας 
Γράβας Ευθύμιος, Οικονομολόγος & Διδάσκων στο Παν/μιο Δυτ. Αττικής, Διδάκτορας 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται ένα διδακτικό σενάριο για την έννοια της λήψης απο-
φάσεων με βιωματική μέθοδο διδασκαλίας και με τη χρήση των ΤΠΕ.  Η λήψη αποφά-
σεων είναι μια έννοια που διδάσκεται τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Το σε-
νάριο έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής των νέων προγραμμά-
των σπουδών του ΙΕΠ και έχει εφαρμοστεί στη σχολική τάξη στο μάθημα της Κοινω-
νικής και Πολιτικής Αγωγής (Πολιτική Παιδεία) στην Α’ Λυκείου στο Πρότυπο ΓΕΛ 
Αναβρύτων.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οικονομολόγους και κοι-
νωνιολόγους που διδάσκουν τα σχετικά αντικείμενα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Βα-
σικό του στοιχείο είναι η χρήση του παιχνιδιού ως μέθοδος διδασκαλίας, των ΤΠΕ κα-
θώς επίσης και η εφαρμογή άλλων καινοτόμων και μαθητοκεντρικών μορφών διδα-
σκαλίας όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η συνεργατική μάθηση.  Η εφαρ-
μογή του συγκεκριμένου σεναρίου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και 
κυρίως ενεργοποίησε εκείνους τους μαθητές που δύσκολα συμμετέχουν στη μαθη-
σιακή διαδικασία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Λήψη αποφάσεων, Παιγνιώδης διδασκαλία 

Teaching scenario for decision making using experiential teaching method 
and ICTs 

Galani Despoina, Gravas Efthymios  

Abstracts 

In this article, a teaching scenario is developed regarding decision-making, using the 
experiential teaching method and ICT. Decision making is a concept taught in both 
Greek Gymnasium and Lyceum. The scenario has been created in the context of the 
pilot implementation of the new study programs of the IEP and has been implemented 
in the school classroom in the context of the Social and Political Education (Civil Edu-
cation) course in the Anavryta Model School. It can be used by economists’ teachers 
and sociologists who teach the relevant subjects in school. Its main element is the use 
of the game as a teaching method, ICT as well as the application of other innovative 
and student-centered forms of teaching such as cooperative teaching and exploratory 
learning. The implementation of the specific scenario kept the interest of the students 
undiminished and mainly activated those students who hardly participate in the learning 
process. 
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Key-Words: Teaching scenario, Decision making, game-based learning. 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της  πράξης του ΙΕΠ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρό-
γραμμα σπουδών» εκπονήθηκαν νέα προγράμματα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Σχολείου και 
του εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να ανταποκρίνονται αυτά στις ανά-
γκες της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης.  Πριν τη γενίκευση της εφαρμογής τους 
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια ευρείας έκτασης πιλοτική εφαρμογή.  Στα πλαί-
σια αυτής της πιλοτικής εφαρμογής δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε το διδακτικό σε-
νάριο που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζονται 
τα νέα προγράμματα σπουδών και θέτουν στο επίκεντρο της διδασκαλίας και της μά-
θησης τους μαθητές χωρίς αποκλεισμούς, είναι οι υψηλές προσδοκίες κατάλληλα προ-
σαρμοσμένες σε κάθε μαθητή/τρια, η συνοχή, η μάθηση με νόημα και σύνδεση με την 
κοινότητα, η συμπερίληψη, τα στοιχεία της διδακτικής μεθοδολογίας, και οι μεταγνω-
στικές δεξιότητες. Τα στοιχεία της διδακτικής μεθοδολογίας αναφέρονται στη δημιουρ-
γία περιβαλλόντων καθοδηγούμενης μάθησης, αυτενέργειας, συνεργατικής δράσης σε 
ομάδες, διερευνητικής μάθησης, βιωματικής προσέγγισης, συνεργατικής επίλυσης 
προβλήματος, επικοινωνιακής προσέγγισης, και μετασχηματιστικής λογικής (ΙΕΠ- 
http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida). Το παρόν άρθρο αναπτύ-
χθηκε εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΕΠ για τα νέα προγράμματα 
σπουδών.  Πιο συγκεκριμένα αξιοποιήθηκε  η βιωματική και η συνεργατική μάθηση. 
Ένα είδος βιωματικής μάθησης είναι το παιχνίδι το οποίο  μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
είτε στην αρχή ή στο τέλος του μαθήματος  (Σταματόπουλος, 2006). Η βιωματική δι-
δασκαλία εφαρμόζεται στο παρόν άρθρο με τη χρήση ενός παιχνιδιού το οποίο θα χρη-
σιμοποιηθεί στην αρχή της διδασκαλίας με στόχο την ενεργοποίηση των μαθητών και 
τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.  Ο μαθητής/τρια γίνεται ενεργό μέλος 
της δυναμικής του σχολείου συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στην απόκτηση της 
γνώσης.  Πιο συγκεκριμένα μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες τους, διερευνούν τα συ-
ναισθήματά τους, αναστοχάζονται και αποκτούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων  
(Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006).  Επίσης αξιοποιήθηκε η συνεργατική δράση σε ομά-
δες.  Σύμφωνα με τον Dillenburg (1999) η συνεργατική μάθηση αναφέρεται σε μια 
διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές μαθαίνουν κάτι όλοι μαζί σε μικρές ή μεγάλες 
ομάδες υλοποιώντας μια δραστηριότητα, λύνοντας ένα πρόβλημα ή μελετώντας κάποιο 
υλικό.  Το σενάριο υλοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής όπου οι μαθητές χωρί-
στηκαν σε ομάδες των 5 ατόμων ώστε να συνεργαστούν και να προωθήσουν τόσο τη 
δική τους μάθηση όσο και την μάθηση των υπολοίπων μελών της ομάδας χωρίς αντα-
γωνισμό μεταξύ τους αφού όλοι δουλεύουν για ένα κοινό στόχο (Johnson & 
Johnson,1989).  Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έμαθαν πως όλες οι αποφάσεις που 
καλούνται να πάρουν στη ζωή τους δεν έχουν τη ίδια βαρύτητα και πως πολλές από 
αυτές για να τις λάβουν θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποια βήματα.  Επιπρόσθετα, για 
την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών από τους καθηγητές, απαιτείται  μαζί 
με τη χρήση καινοτόμων και μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας και η 
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ενσωμάτωση σε αυτές των ΤΠΕ.  Στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία όταν ενσωμα-
τώνονται οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) ενισχύεται το 
μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών (Dillenbourg, 1996).   Όσον αφορά την αξιολό-
γηση δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, ως μιας παι-
δαγωγικής λειτουργίας ενσωματωμένης δυναμικά στη διδακτική πράξη, η οποία απο-
βλέπει στο συνεχή έλεγχο της επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελε-
σμάτων (μετακίνηση από την αξιολόγηση της μάθησης στην αξιολόγηση για τη μά-
θηση). Ως παιδαγωγικό εργαλείο συναρτάται με την αξιοποίηση των λαθών των μαθη-
τών/τριών που ανατροφοδοτεί τη διδακτική πορεία (ΙΕΠ- http://iep.edu.gr/el/nea-
programmata-spoudon-arxiki-selida).  Η συγγραφή του άρθρου είναι σημαντική λόγω 
της ανάγκης διάχυσης ενός σεναρίου θεματολογίας της οικονομικής επιστήμης καθώς 
υπάρχει περιορισμένος αριθμός διδακτικών σεναρίων οικονομικών εννοιών στη σχο-
λική κοινότητα.  Εφαρμόστηκε με επιτυχία στη σχολική τάξη και μπορεί να αξιοποιηθεί 
από εκπαιδευτικούς οικονομολόγους ή κοινωνιολόγους που διδάσκουν το μάθημα της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (Πολιτική Παιδεία) στο Λύκειο και επιθυμούν από 
τους μαθητές τους τόσο να συμμετέχουν ενεργά και με ενδιαφέρον στη μαθησιακή δια-
δικασία όσο και να αξιοποιούν τις δυνάμεις τους προκειμένου να εμβαθύνουν σε μια 
συγκεκριμένη οικονομική έννοια. 

Περιγραφή του σεναρίου 

Α. Ταυτότητα διδακτικού σεναρίου: 

Τίτλος: λήψη αποφάσεων 

Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης: 3 διδακτικές ώρες 

Χώρος διεξαγωγής του σεναρίου: εργαστήριο πληροφορικής 

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Απαιτείται στο εργαστήριο πληροφορικής να υπάρχει σύν-
δεση στο διαδίκτυο.  Να υπάρχει εξοικείωση των μαθητών/τριών με μηχανές αναζήτη-
σης στο διαδίκτυο, με τη διαδικασία μορφοποίησης κειμένων, με την χρήση κοινόχρη-
στων εγγράφων.  Να γνωρίζουν τη λειτουργία του OnLine συνεργατικού εργαλείου 
google forms. Υλικά: μάρκες σε διάφοα χρώματα για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. 

Β. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και συμβατότητα με ΠΣ 

Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  

Θεματικό πεδίο:  Λήψη αποφάσεων (κεφ. 2 ΠΣ) 

Θεματική ενότητα: Αρχές λήψης αποφάσεων και διαδικασία και κριτήρια λήψης απο-
φάσεων 

Γ. Σκεπτικό σεναρίου και σύντομη περιγραφή: 

101/184

________________________________________________________________________________________________________ 
 Educationext     -      I.S.S.N. : 2653 - 9403       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό    -     6ο  Τεύχος    -    Νοέμβριος  2022

http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida
http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida


Οι μαθητές/τριες λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινά, ωστόσο, πολλές από τις αποφά-
σεις που έχουν λάβει μπορεί να μην έχουν ληφθεί προσεκτικά υπόψη. Είναι σημαντικό 
για τους μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι η χρήση αυτής της δεξιότητας θα τους επι-
τρέψει να ταξινομήσουν τα προβλήματά τους, να σκεφτούν τις επιλογές που έχουν, να 
αναλύσουν τα θετικά και αρνητικά των επιλογών  και στη συνέχεια να λάβουν μια 
απόφαση και τέλος να προβληματιστούν σχετικά με τις επιλογές που έκαναν. Όταν 
εφαρμόζεται σε θέματα της καθημερινότητας, αυτή η διαδικασία δίνει στους μαθη-
τές/τριες τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις ατομικά ή συλλογικά, για να βελ-
τιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. 

Οι μαθητές/τριες θα μάθουν πως το μοντέλο λήψης αποφάσεων περιέχει πέντε βασικά 
βήματα. Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό μιας απόφασης, την εξέταση όλων των επι-
λογών, στη συνέχεια την εξέταση κάθε επιλογής και την παράθεση αρνητικών και θε-
τικών επιλογών. Αφού εντοπίσουν τις επιλογές, οι μαθητές/τριες θα πάρουν μια από-
φαση. Είναι σημαντικό για τους μαθητές/τριες να επεξεργαστούν και να προβληματι-
στούν σχετικά με την απόφασή τους. 

Δ. Μέθοδοι διδασκαλίας: 

Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου χρησιμοποιείται βιωματική μέθοδος 
διδασκαλίας η οποία  χαρακτηρίζεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας σε 
αντίθεση με τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας που συσχετίζονται με την μετωπική 
διδασκαλία και την απομνημόνευση της ύλης (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 
2008).  Η βιωματική μάθηση φέρνει σε άμεση επαφή το μαθητή με το γνωστικό αντι-
κείμενο μέσα από μια συνέντευξη, ένα παιχνίδι, ένα τραγούδι, ένα παιχνίδι ρόλων μέσα 
από την έρευνα ή την παρατήρηση.  Το παιχνίδι, μέσα από τη βιωματική μάθηση, θε-
ωρείται ως ένα είδος δυναμικής μάθησης το οποίο δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τις 
παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας.  Θα χρησιμοποιηθεί στην αρχή της διδακτικής ώ-
ρας ώστε να ενεργοποιηθούν οι μαθητές και να δημιουργηθούν τα κίνητρα μάθησης 
και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την κατάκτηση της νέας γνώσης.  Η βιωματική 
μάθηση μέσα από παιχνίδια βοηθάει στην κατανόηση νέων εννοιών με απλό τρόπο, 
βοηθάει τους μαθητές να φαντάζονται, το μάθημα γίνεται διασκεδαστικό και η προ-
σοχή του μαθητή επικεντρώνεται στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης θα χρησιμοποιη-
θεί η ερωτηματική-διαλογική μέθοδος διδασκαλίας ή αλλιώς ερωταποκρίσεων αφού τα 
δύο συστατικά της είναι η ερώτηση και η απόκριση (Λιαντίνης, 1990).  Η μέθοδος αυτή 
βοηθάει στο να επικεντρωθεί η συμμετοχή των μαθητών στο συγκεκριμένο θέμα, να 
δημιουργηθεί κλίμα ενδιαφέροντος στην έναρξη του μαθήματος και να δώσει άμεση 
επανατροφοδότηση ο καθηγητής στους μαθητές η οποία συμβάλλει στη δραστηριοποί-
ηση των κινήτρων μάθησης (Νήμα, Καψάλης, 2002).  Επιπλέον δίνεται προτεραιότητα 
στη συμμετοχή των μαθητών και στη δυνατότητα αξιολόγησης των υπαρχουσών γνώ-
σεων.  Οι ερωτήσεις που θέτει ο καθηγητής είναι ανοιχτού τύπου και έτσι ο μαθη-
τής/τρια μπορεί  να σκεφτεί, να ερευνήσει, να προβληματιστεί και να εκφράσει ελεύ-
θερα τις απόψεις του.   
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του σεναρίου είναι η εργασία των μαθητών 
σε ομάδες ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτενέργεια, τη συνεργασία, το διά-
λογο, τη διατύπωση ερωτημάτων και αποριών και την ομαδική εργασία συνδυάζοντας 
γνώσεις και εμπειρίες (Ματσαγκούρας, 2003).  Επιπρόσθετα στην ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία ενσωματώνονται οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοι-
νωνιών) που ενισχύουν το μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών (Dillenbourg, 1996).   

Ε. Στόχοι του σεναρίου: 

Διδακτικοί στόχοι: 

Να γνωρίζουν την αξία της πληροφορίας στη λήψη των αποφάσεων. 

Να διακρίνουν τις καθημερινές από τις στοχαστικές αποφάσεις. 

Να γνωρίζουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να λάβουν μια 
στοχαστική απόφαση. 

Να εφαρμόζουν τα βήματα λήψης μιας απόφασης όταν τους δίνεται ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα. 

Να αναπτύσσουν επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες. 

Να αποκτήσουν συνείδηση της ομαδικής ταυτότητας. 

Να κατανοούν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας. 

Να επιλύουν προβλήματα 

Στόχοι σχετικοί με τις ΤΠΕ: 

Να διευρύνουν τον ψηφιακό τους γραμματισμό αξιοποιώντας εργαλεία όπως google 
forms 

Να αξιοποιούν το διαδίκτυο σε στόχο τη κατάκτηση της οικονομικής ορολογίας 

Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο 

Διδακτική πορεία για την υλοποίηση του σεναρίου 

1η ώρα: Διδακτικός στόχος:  Η αξία της πληροφορίας στη λήψη αποφάσεων.  

Στην πρώτη ώρα θα αξιοποιηθεί η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας και συγκεκριμένα 
το παιχνίδι και θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής. Ο καθηγητής φέρ-
νει στη τάξη μια σακούλα στην οποία έχει τοποθετήσει μάρκες σε διάφορα χρώματα 
(από επιτραπέζια παιχνίδια).  Δεν δίνεται καμία  πληροφορία στους μαθητές για τις 
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μάρκες. Το μόνο που βλέπουν είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά χρώματα. Τρεις  μαθη-
τές καλούνται στον πίνακα (μαθητής Α, μαθητής Β και ο μαθητής Γ που έχει βοηθητικό 
ρόλο).  Ο καθηγητής ζητάει από τον πρώτο μαθητή (μαθητή Α) να τραβήξει όσες πε-
ρισσότερες μάρκες μπορεί, μία κάθε φορά από τη σακούλα, σε 60 δευτερόλεπτα.  Ο 
μαθητής Γ γράφει στον πίνακα τις μάρκες που επέλεξε ο μαθητής Α.  Για παράδειγμα 
2Κ  (κόκκινες) 3Μ (μαύρες) 4Κ (κίτρινες) κλπ.  Στη συνέχεια ο καθηγητής αλλάζει 
τους όρους.  Η πληροφορία που δίνει είναι πως η κίτρινη μάρκα αξίζει 10 ευρώ, η 
κόκκινη 20 ευρώ και η μπλε 30 ευρώ. Καλεί το δεύτερο μαθητή (μαθητή Β) να τραβή-
ξει όσες περισσότερες μάρκες μπορεί σε 60 δευτερόλεπτα.  Ο μαθητής Β όπως είναι 
αναμενόμενο θα προσπαθήσει να επιλέξει μάρκες με τη μεγαλύτερη χρηματική αξία. 
Ο μαθητής Γ γράφει στον πίνακα τις μάρκες που επέλεξε ο μαθητής Β.  Σε αυτό το 
σημείο γράφουν και την αξία των μαρκών στον πίνακα και για τους δύο μαθητές.  Εκεί 
διαπιστώνεται πως ο δεύτερος μαθητής συγκέντρωσε περισσότερα χρήματα γιατί είχε 
μια επιπλέον πληροφορία αυτή της τιμής της κάθε μάρκας.  Οι μαθητές που συμμετέ-
χουν στο παιχνίδι είναι μόνο τρεις όμως οι υπόλοιποι παρακολουθούν με αμείωτο εν-
διαφέρον, καθώς παροτρύνουν τους συμμαθητές τους να είναι πιο γρήγοροι, ποιο 
χρώμα μάρκας να διαλέξουν κλπ. Γίνεται συζήτηση στην τάξη για την αξία των πλη-
ροφοριών στη λήψη των αποφάσεων.  Οι μαθητές αναφέρουν προσωπικές εμπειρίες 
για αποφάσεις που πήραν και πώς αυτές οι αποφάσεις θα ήταν διαφορετικές εάν είχαν 
περισσότερες πληροφορίες.   

2η ώρα: Διδακτικός στόχος: Καθημερινές αποφάσεις και αποφάσεις που απαιτούν πε-
ρισσότερη σκέψη. 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων γύρω από ένα υπολογιστή.  Ο καθη-
γητής μοιράζει στους μαθητές το φύλλο εργασίας 1 (δραστηριότητα 1) με στόχο να 
συνειδητοποιήσουν πως κάποιες αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς ιδιαίτερη σκέψη (κα-
θημερινές αποφάσεις) ενώ κάποιες άλλες πρέπει να ληφθούν μέσω κάποιας διαδικα-
σίας αξιολογώντας διάφορες παραμέτρους (στοχαστικές αποφάσεις).  Οι μαθητές σε 
ομάδες θα σκεφτούν υποθετικά προβλήματα στα οποία καλούνται να λάβουν αποφά-
σεις.  Για να υπάρχει διαδραστικότητα και μεταξύ των ομάδων καλείται η μια ομάδα 
να γράφει την απόφαση που καλείται να πάρει και μια άλλη ομάδα να κάνει το χαρα-
κτηρισμό.  Για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο «google forms» και συ-
γκεκριμένα τα «υπολογιστικά φύλλα».   Έτσι τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται με-
ταξύ τους για την επιδίωξη του κοινού τους στόχου.  Η αλληλεπίδραση αυτή δεν πε-
ριορίζεται μόνο στην ίδια ομάδα αλλά επεκτείνεται και σε άλλη ομάδα της τάξης που 
καλείται να χαρακτηρίσει την απόφαση.  Εναλλακτικά εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα 
χρήσης του εργαστηρίου πληροφορικής μπορεί να δοθεί εκτυπωμένο φύλλο εργασίας 
που παρατίθεται παρακάτω. 

Φύλλο εργασίας 1 – Δραστηριότητα 1 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
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1. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/131RN391mvn2NHGDaA1WxwMLMdTDc
W_L4_ygQFxzMtWI/edit#gid=0 

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα βάζοντας τικ στο «εύκολη» ή «θέλει περισσότερη 
σκέψη».  Αν συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό που έβαλαν οι συμμαθητές σας μην αλ-
λάζετε τίποτα.  Αν διαφωνείτε γράψτε το δικό σας χαρακτηρισμό και να είστε έτοιμοι 
να αιτιολογήσετε. 

3. Προσθέστε και άλλα πιθανά θέματα για τα οποία πρέπει να λάβετε κάποια απόφαση 
Κάθε ομάδα είναι σημαντικό να προσθέσει δύο θέματα. 

4. Το χαρακτηρισμό της απόφασης ως «εύκολη» ή «θέλει περισσότερη σκέψη» θα την 
δώσει η ομάδα που κάθεται ακριβώς στην απέναντι θέση. 

Λήψη αποφάσεων Εύκολη (καθημερινή) Θέλει περισσότερη σκέψη 
(στοχαστική) 

Το να μείνεις στην τάξη 
μόλις χτυπήσει το κου-
δούνι ή να βγεις στην αυλή 
με τους φίλους σου 

  

Το να επιστρέψεις σπίτι με 
τα πόδια αντί να πάρεις το 
λεωφορείο 

  

Τι ώρα να ξυπνήσεις το 
πρωί μια καθημερινής 

  

Το να περάσεις το βράδυ 
στέλνοντας μηνύματα σε 
φίλους ενώ το πρωί έχεις 
τεστ  

  

Το να δεχθείς πίεση από 
συνομήλικους για δοκιμή 
τσιγάρων 

  

3η ώρα: Διδακτικός στόχος: Εφαρμογή σταδίων λήψης απόφασης 

Γίνεται συζήτηση για τις αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε και απαιτούν περισ-
σότερη σκέψη και προβληματισμό (στοχαστικές αποφάσεις).  Επιλέγονται κάποιες α-
ποφάσεις που παρέθεσαν οι ομάδες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την ολομέλεια της 
τάξης ως δύσκολες αποφάσεις.  Ο καθηγητής προβάλλει την παρακάτω διαφάνεια με 
τα στάδια λήψης μιας απόφασης για να τονίσει πως για αυτές τις αποφάσεις πρέπει να 
ακολουθηθούν τα στάδια λήψης μιας απόφασης.   
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Αυτή την διδακτική ώρα θα χρησιμοποιηθεί ένα υποθετικό παράδειγμα και οι μαθητές 
θα πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα στάδια προκειμένου να λάβουν μια απόφαση.  Η 
απόφαση που καλούνται να λάβουν είναι σε ποια πόλη θα φοιτήσουν εφόσον έχουν 
πετύχει σε κάποια σχολή.  Όλες οι ομάδες δουλεύουν στο κοινό υπολογιστικό φύλλο 
του εργαλείου “google forms”.  Με αυτόν τον τρόπο η αλληλεπίδραση δεν περιορίζεται 
μόνο μεταξύ των μελών της μιας ομάδας αλλά επεκτείνεται μεταξύ όλων των ομάδων.  
Οι κάθε ομάδα βλέπει τι έγραψαν οι άλλες ομάδες και τους δίνεται η δυνατότητα να 
ανταλλάξουν πληροφορίες και να αναπτύξουν νέες ιδέες. Με αυτόν τον τρόπο διευκο-
λύνεται η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η εξέλιξη των παιδιών στον γνωστικό 
και συναισθηματικό τομέα.  Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα εργαστηρίου μπορεί να 
εκτυπωθεί και να δουλέψουν οι μαθητές το παρακάτω φύλλο εργασίας. 

Φύλλο εργασίας 2 – Δραστηριότητα 2 

Καλείστε να επιλέξετε εάν θα σπουδάσετε στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη λίγες μέρες 
πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού σας.  Κάνετε κλικ στο σύνδεσμο που σας 
δίνεται και μελετήστε τα βήματα που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/131RN391mvn2NHG-
DaA1WxwMLMdTDcW_L4_ygQFxzMtWI/edit - gid=0 

Συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται  

Εισάγετε στο συνεργατικό έγγραφο πληροφορίες  για τις οποίες δεν σας έχουν καλύψει 
οι συμμαθητές σας. 

Εάν χρειάζεστε περισσότερες γραμμές στο φύλλο excel μπορείτε να τις προσθέσετε 

Βήμα 1ο: προσδιόρισε την απόφαση που καλείσαι να λάβεις 

………………………………………………………………………………………… 

Αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί μόνο από εμένα ή εμπλέκονται και άλλοι; 

………………………………………………………………………………………… 

 Ποιες είναι μερικές από τις αξίες μου που μπορεί να επηρεάσουν την απόφασή μου; 
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………………………………………………………………………………………… 

Ποιες πληροφορίες και πόρους χρειάζομαι για να με βοηθήσουν στην απόφασή μου; 

………………………………………………………………………………………… 

Βήμα 2: Καταιγισμός ιδεών για πιθανές επιλογές 

………………………………………………………………………………………… 

Βήμα 3: Προσδιορίστε τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα για κάθε επιλογή 

Επιλογή 1 

Θετικά αποτελέσματα Αρνητικά Αποτελέσματα 
  
  
  
  

Επιλογή 2 

Θετικά αποτελέσματα Αρνητικά Αποτελέσματα 
  
  
  
  

Βήμα 4: Λάβετε μια απόφαση και ακολουθήστε τη διαδικασία 

Αναλύστε τα αποτελέσματα κάτω από κάθε επιλογή. Πάρτε μια απόφαση και υπερα-
σπιστείτε την επιλογή σας. (Συμπληρώστε επιπλέον ερωτήματα) 

Αυτή η επιλογή υποστηρίζει τις αξίες μου; 

Αυτή η επιλογή προωθεί τους στόχους μου; 

Αυτή η απόφαση θα βοηθήσει την πρόοδό μου; 

………………………………………………………………………………………… 

Βήμα 5: Σκεφτείτε την Απόφαση που πήρατε 
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Αφού πήρατε την απόφασή σας, σκεφτείτε το αποτέλεσμα της απόφασης. Έχει επιλυθεί 
η ανάγκη που προσδιορίσατε στο βήμα 1; Αν όχι ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε ορι-
σμένα βήματα της διαδικασίας. 

Ποια ήταν η απόφασή μου; 

………………………………………………………………………………………… 

Ποιοι ήταν οι κύριοι παράγοντες, αξίες ή πεποιθήσεις που επηρέασαν την απόφασή 
μου;………………………………………………………………………………...…… 

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της απόφασής μου; Θα το ξαναέκανα; Γιατί ή γιατί όχι? Υ-
πήρχαν λύσεις που μου έλειψαν; Εξηγώ: ………………………………..…………… 

Υπήρξαν απροσδόκητα αποτελέσματα; Εξηγώ. ………………………………………. 

Ήταν καλή για μένα αυτή η απόφαση; Πώς επηρέασε το περιβάλλον μου; Το μέλλον 
μου? ……………………………………………………………………………….…… 

Αξιολόγηση των μαθητών 

Η αξιολόγηση των μαθητών στηρίζεται στη διαμορφωτική αξιολόγηση  η οποία απο-
βλέπει στο συνεχή έλεγχο της επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελε-
σμάτων, έχουμε δηλαδή μια αξιολόγηση για τη μάθηση.  Γίνεται σε όλη τη διάρκεια 
της μαθησιακής διαδικασίας και μέσα από τη διάγνωση των αναγκών των μαθητών 
μας, στοχεύουμε στην ενδυνάμωσή τους.   Οι μαθητές αξιολογούνται για τη συμμετοχή 
τους στους διαλόγους που αναπτύσσονται, για τη συνεργασία στις ομάδες που σχημα-
τίζουν, για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύ-
ουν.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις ε-
λέγχει την πρόοδο του μαθητή, εντοπίζοντας μαθησιακά κενά, παρανοήσεις ή ελλείψεις 
και παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση.  Η αξιολόγηση είναι συνεχής και αφορά 
όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπρόσθετα παρακολουθεί την πορεία της 
ομάδας μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών στο συνεργατικό εργαλείο υπολογιστικά 
φύλλα των  google forms.  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται πως κάποιες ομάδες έχουν 
επαναπαυτεί στη δουλειά των άλλων ομάδων, τις προσεγγίζει κάνοντας ερωτήσεις για 
την πρόοδο της ομαδικής εργασίας τους, επιλύει απορίες, δίνει διευκρινήσεις, επιβρα-
βεύει την υπάρχουσα δουλειά τους ώστε να συνεχίσουν την ομαδική εργασία και να 
πετύχουν τους στόχους του μαθήματος. 

Συμπεράσματα 

Με τα νέα προγράμματα σπουδών μπαίνουν οι βάσεις για μια πιο ποιοτική εκπαίδευση 
η οποία θα ενεργοποιεί τους μαθητές/τριες χωρίς διακρίσεις.  Το νέο σχολείο καλείται 
να εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, να είναι δημιουργικό, ανοικτό στην 
κοινωνία και στις τεχνολογικές, στις πολιτισμικές και στις επιστημονικές εξελίξεις.  Για 
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τους εκπαιδευτικούς αποτελεί μεγάλη πρόκληση η δημιουργία περιβαλλόντων μάθη-
σης που να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών ( Κασσωτάκης, 2006).  
Για να μην είναι οι μαθητές μας παθητικοί δέκτες θα πρέπει η διδασκαλία να εμπλου-
τίζεται με δραστηριότητες, ομαδικές εργασίες και συμμετοχή σε συζητήσεις μέσα στην 
τάξη και χρήση νέων τεχνολογιών. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε 
στην τάξη λαμβάνοντας τις παραπάνω προκλήσεις και τις βασικές αρχές που τέθηκαν 
από το ΙΕΠ για τα νέα προγράμματα σπουδών.  Το αποτέλεσμα ήταν οι μαθητές να 
συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία σε όλα τα στάδιά της. Η βιωματική 
μάθηση μέσα από το παιχνίδι τους κέντρισε το ενδιαφέρον και το σπουδαίο ήταν πως 
μαθητές που σε άλλες περιπτώσεις αδιαφορούσαν για το μάθημα, συμμετείχαν στις 
ομαδικές εργασίες και πήραν πρωτοβουλίες. Επίσης, επειδή η επιλογή του παραδείγ-
ματος λήψης απόφασης για την πόλη στην οποία θα σπουδάσουν αφορούσε τους ίδιους 
και το μέλλον τους τους δόθηκε η δυνατότητα να ερευνήσουν, να βρουν πληροφορίες, 
να λύσουν προβλήματα και να πάρουν αποφάσεις για ένα θέμα που αφορά όλους τους 
νέους αυτής της ηλικίας.  Επιπρόσθετα τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν τα 
βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να πάρουν αποφάσεις που θα βελτιώσουν 
τη ζωή τους. Τέλος, η βιωματική μάθηση σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ είναι σπουδαίο να 
εφαρμόζεται κατά τη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων ώστε οι μαθητές να κα-
τακτήσουν τις οικονομικές έννοιες μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι ευχάριστη 
για τους μαθητές, τους κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον και τους ενεργοποιεί σε όλα τα 
στάδια της μαθησιακής διαδικασίας. 
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Εφαρμογή διαπολιτισμικού προγράμματος ενσυναίσθησης με θέμα: 
«Το παζλ της διαφορετικότητας». 

Κυριακού Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 M.Ed. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέες Τεχνολογίες 

ΕΚΠΑ 

Περίληψη 

Ξεκινώντας από την πεποίθηση ότι οι βιωματικές τεχνικές μάθησης είναι οι προσφο-
ρότερες στην καλλιέργεια της αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποιώντας από 
την άλλη τα θετικά σημεία της ποιοτικής έρευνας σχεδιάστηκε το πρόγραμμα: «Το 
Παζλ της διαφορετικότητας». Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε μαθητές και γονείς της 
Δευτέρας τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου μιας ημιαστικής περιοχής όπου το θέμα της 
διαφορετικότητας έχει να κάνει τόσο με την αποδοχή των αλλοδαπών παιδιών όσο και 
των παιδιών με διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό και μαθησιακό υπόβαθρο. Τα απο-
τελέσματα αυτής της ποιοτικής έρευνας κατέδειξαν την αναγκαιότητα εφαρμογής βιω-
ματικών διαθεματικών προγραμμάτων στα σχολεία για την ισότιμη αλληλοαποδοχή 
και αλληλοκατανόηση της διαφορετικότητας των μαθητών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ενσυναίσθηση, Συναισθηματική Νοη-
μοσύνη, Βιωματική μάθηση, διαφορετικότητα 

Kyriakou Anastasia 

Abstract 

Starting from the belief that experiential learning techniques are the most suitable for 
cultivating the acceptance of diversity and utilizing the positive points of qualitative 
research on the other hand, the program was designed: "The Diversity Puzzle". The 
program was addressed to students and parents of the second grade of a Primary School 
in a semi-urban area where the issue of diversity has to do with the acceptance of foreign 
children as well as children with different socio-economic and learning backgrounds. 
The results of this qualitative research demonstrated the necessity of implementing ex-
periential cross-curricular programs in schools for equal mutual acceptance and mutual 
understanding of students' diversity. 

Key-Words: Intercultural Education, Empathy, Emotional Intelligence, Experiential 
learning, diversity 

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση «αγκαλιάζει» τόσο όλες τις ομάδες μα-
θητών που είναι ευπαθείς στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό όσο και το γηγενή μαθητικό 
πληθυσμό. Συνακόλουθα, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός 
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προσανατολισμός δεν έχει χαρακτήρα αφομοιωτικό αλλά συνιστά ένα «άνοιγμα» της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς διατρέχει όλα τα γνωστικά αντικείμενα και βασίζεται 
στην αξιοποίηση των διαφορετικών εμπειριών και των ιδιαιτεροτήτων ως πηγής γνώ-
σης και προσωπικής ανάπτυξης.  

Αποσαφήνιση όρων 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Ως Διαπολιτισμική Εκπαίδευση μπορεί να χαρακτηριστεί εκείνο το είδος εκπαίδευσης 
που απορρέει από την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, προσπαθεί να δώσει 
ίσες ευκαιρίες και αμβλύνει τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές, και να εκτιμώ-
νται ως εμπλουτισμός γι αυτό και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα περιεχόμενα των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση προέκυψε από την ανά-
γκη συνύπαρξης και αμοιβαίας κατανόησης μαθητών διαφορετικών πολιτισμικών κα-
ταγωγών, νοοτροπίας και αντιλήψεων που συναντιόνται στον ίδιο σχολικό χώρο. Σύμ-
φωνα με τον Μάγο (2004), τέσσερις είναι οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης: (α) ενσυναίσθηση, (β) αλληλεγγύη, (γ) σεβασμός της πολιτισμικής ετερότητας, 
και (δ) εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, των εθνικών στερεοτύπων και προ-
καταλήψεων. 

Ενσυναίσθηση και Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της έννοιας της Ενσυναίσθησης που έχουν δοθεί από τους 
Daniel Batson, Jean Decety, Nancy Eisenberg, D. Μ. Berger, Greenson, Martin 
Hoffman, Carl Rogers κ,ά. Η ενσυναίσθηση αφορά την κατανόηση συγκίνηση ανάμεσα 
στα μέλη των άλλων ανθρώπων, τον τρόπο που χαρακτηρίζεται είναι παράγωγο του 
τρόπο όπου τα συναισθήματα τους χαρακτηρίζονται. Η ικανότητα να φανταστεί τον 
εαυτό του ως ένα άλλο πρόσωπο είναι μια εκλεπτυσμένη ευφάνταστη διαδικασία. Ω-
στόσο, η βασική ικανότητα να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι τα συναισθήματα τους όσο 
και των άλλων είναι μάλλον έμφυτη και μπορεί να επιτευχθεί ασυνείδητα. Παρόλα 
αυτά, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να εκπαιδευτεί, και επιτυγχάνεται με διάφορους βαθ-
μούς έντασης και με την ακρίβεια αναγνώρισης συναισθημάτων. 

Όμως για να φτάσουμε στην ενσυναίσθηση χρειάζεται να έχουμε την ικανότητα να 
αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα μας και να τα διαχειριζόμαστε. Εδώ θα αναφερθούμε 
στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης η οποία εμπεριέχει την έννοια της προ-
σωπικής και της κοινωνικής επάρκειας. Λέγοντας προσωπική επάρκεια αναφερόμαστε 
ουσιαστικά στο «γνώθι σ’ αυτόν» στην ικανότητα να αξιοποιούμε τα μηνύματα που 
παίρνουμε απ’ τα συναισθήματα, να διαχειριζόμαστε τις πιέσεις και τις προκλήσεις, 
την ευελιξία να διαχειριζόμαστε τις εξελίξεις κ.ά. Με την κοινωνική επάρκεια εννο-
ούμε τις κοινωνικές δεξιότητες, την ενσυναίσθηση, την υγιή επικοινωνία η οποία δεν 
παρασύρει τον άνθρωπο από τα συναισθήματά του, την αποδοχή της διαφορετικότη-
τας. Αυτά τα δυο σκέλη είναι αλληλένδετα και όχι πάντα ξεχωριστά γιατί η μια πλευρά 
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συμβάλλει στην ανάπτυξη της άλλης . H συναισθηματική νοημοσύνη σύνφωνα με το 
βιβλίο του Γκόλεμαν είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει το άτομο διαφορετικές συναι-
σθηματικές καταστάσεις, να αναγνωρίζει την επιρροή των συναισθημάτων στην συ-
μπεριφορά, να έχει τον έλεγχο των συναισθημάτων σε ιδιαίτερες καταστάσεις .Περι-
γράφει ικανότητες διακριτές αλλά και συμπληρωματικές της ακαδημαϊκής νοημοσύ-
νης, των καθαρά γνωστικών ικανοτήτων που μετρούνται με το δείκτη νοημοσύνης. Οι 
πτυχές τις συναισθηματικής νοημοσύνης είναι: α) η κατανόηση του εαυτού, των στό-
χων, των προθέσεων και της συμπεριφοράς και β) η κατανόηση των άλλων και των 
συναισθημάτων τους . 

Οι πέντε συναισθηματικοί τομείς του IQ σύμφωνα με τον (Goleman) είναι: 1. αναγνώ-
ριση των συναισθημάτων, 2. διαχείριση των συναισθημάτων, 3. ανάπτυξη των κινή-
τρων, 4. αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων, 5. 
διαχείριση των σχέσεων με βάση τα συναισθήματα των άλλων  

Έχει αποδειχτεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί και να εξα-
σκηθεί. 

Ενσυναίσθηση και Εκπαιδευτική Διαδικασία. 

Η ενσυναίσθηση αποτελεί μία από τις πιο θεμελιώδεις αρχές της διαπολιτισμικότητας. 
Εμπλέκεται στην εκπαιδευτική πρακτική και αποτελεί βασικό συστατικό μίας επιτυ-
χούς διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Η ανάγκη της διαφαίνεται τόσο στους εκπαι-
δευτικούς φορείς και στον εκπαιδευτικό της τάξης όσο και στο σύνολο της σχολικής 
ομάδας-μαθητές.  

Ο εκπαιδευτικός σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο προσαρμόζει τις παιδαγωγικές μεθό-
δους και τους στόχους αγωγής στη διαπολιτισμική τους διάσταση. Η αναγκαιότητα α-
νάπτυξης διαπολιτισμικής ικανότητας εκ μέρους του εκπαιδευτικού γίνεται εμφανής 
ήδη από τη στιγμή που εντοπίζονται πολιτισμικές διαφορές και επικοινωνιακές προ-
κλήσεις. Κύριο μέλημα αποτελεί η κοινωνικοποίηση όλων των μελών και η επίτευξη 
αυτού του στόχου προϋποθέτει την ενσυναίσθηση. Η διαπολιτισμική επάρκεια και ε-
τοιμότητα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρακτική εφαρμογή της ενσυναί-
σθησης στη σχολική πραγματικότητα.  

Σημαντική είναι και η αντιμετώπιση των εθνικά και πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 
από την υπόλοιπη τάξη - ομάδα. Μέσα από διδακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις επι-
τυγχάνεται σταδιακά η ενσυναίσθηση και στα μέλη της σχολικής τάξης. Διευκολύνεται 
με τον τρόπο αυτό η επικοινωνία μεταξύ τους και η εξάλειψη φυλετικών και εθνοτικών 
συγκρούσεων και διαφορών1.  

1 Αντωνοπούλου Ν., Η ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
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Βιωματική μάθηση 

«Μόνο ό,τι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις 
στη ζωή σου και το χαρακτήρα σου». Dewey 

 Η ανάγκη για ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας εμφανίζεται ολοένα και πιο 
έντονη στις μέρες μας. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία, τα προβλήματα συμπεριφοράς, 
οι συγκρούσεις, η απομόνωση, η εσωστρέφεια, η χρήση και η κατάχρηση ουσιών συμ-
βάλλουν στην αναζήτηση και εφαρμογή μοντέλων εκμάθησης προσωπικών και κοινω-
νικών δεξιοτήτων. 

Η βιωματική μάθηση έρχεται να αντιπαρατεθεί στις παραδοσιακές παιδαγωγικές εμπει-
ρίες. Ο εκπαιδευόμενος ή ο παιδαγωγούμενος εμπλέκεται ο ίδιος στην μελετώμενη 
πραγματικότητα και δεν αποτελεί ακροατή του διδάσκοντος. Η ενεργή συμμετοχή α-
ποτελεί βασικό στοιχείο της βιωματικής μάθησης.  

Ο τρόπος αυτός μάθησης συνδέεται με σημαντικά ρεύματα της Ιστορίας της Παιδαγω-
γικής, όπως “learning by doing” του Dewey, τη μάθηση μέσω ανακάλυψης του Bruner, 
τη μέθοδο project του Frey, την εκπαίδευση ικανοτήτων ζωής, τη δια βίου εκπαίδευση 
κλπ.  

Εκείνο το οποίο παρέχει η βιωματική μάθηση είναι η δυνατότητα από τη μία μεριά να 
βιώσουν οι μαθητές το ζήτημα που ερευνούν, να το κατανοήσουν επομένως καλύτερα, 
και από την άλλη συμβάλλει στην κατανόηση του ίδιου του εαυτού. 

Καθώς στις αναπτυγμένες κοινωνίες αυξάνεται το ποσοστό των μαθητών που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα μάθησης, ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και σχολικής ασφαλή 
χώρο δοκιμής νέων συμπεριφορών και επιλογών που θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν 
τους μαθητές. 

Μέσα από το παιχνίδι και την κοινωνική μάθηση δίνεται έμφαση στο συναίσθημα που 
βιώνεται. Δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα 
και να κατανοηθεί ο τρόπος που αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση συμπεριφορών. 

Καθώς η βιωματική μάθηση στο σχολείο εμπλέκει ολόκληρη την τάξη των μαθητών ή 
μια ομάδα από αυτούς, είναι κατανοητό ότι καθώς οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι επηρε-
άζονται έντονα από τους συνομηλίκους τους η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα θα συμ-
βάλει ώστε να αλληλοεπηρεαστούν, να προχωρήσουν μαζί, να βιώσουν συναισθήματα, 
να τα κατανοήσουν και να τα επεξεργαστούν. 

Η βιωματική μάθηση ακολουθεί μια σειρά από στάδια: 

Στάδιο 1: Ενεργώ/ Βιώνω. Πρόκειται για μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνίδια, συ-
ζητήσεις περιπτώσεων, παίξιμο ρόλων, αναπαραστάσεις, παρουσιάσεις. Η πληροφορία 
βγαίνει μέσα από την εμπειρία. 
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Στάδιο 2: Ανταλλάσσω εμπειρίες. Σ’ αυτό το στάδιο οι συμμετέχοντες συγκρίνουν 
τις εμπειρίες τους. Προωθείται η συζήτηση σε μικρές ομάδες για να επιτευχθεί μεγα-
λύτερη συμμετοχή. 

Στάδιο 3: Κατανοώ και ερμηνεύω. Οι συμμετέχοντες καλούνται να κατανοήσουν 
συναισθήματα και εμπειρίες των δύο προηγούμενων σταδίων. 

Στάδιο 4: Γενικεύω και αναπροσαρμόζω. Στο στάδιο αυτό γενικεύονται αναστοχα-
στικά, οι αρχές και τα συμπεράσματα που προέκυψαν στα δύο προηγούμενα στάδια 
προσαρμογής. Γι αυτό, εμφανίζεται έντονη η ανάγκη αλλαγών και η εφαρμογή παιδα-
γωγικών πρακτικών έτσι ώστε  να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των όποιων κατα-
στάσεων και προβλημάτων έχουν προκύψει  προκειμένου να συμβαδίσουν με τις υπάρ-
χουσες ανάγκες και συνθήκες της κατάστασης. Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν στην συνει-
δητοποίηση των εμπλεκομένων μαθητών των προβλημάτων που έχουν αντιμετωπίσει  
και βοηθούν   περαιτέρω στην  ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ανάμεσα 
στους μαθητές. Η βιωματική μέθοδος είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνέχεια και 
συνέπεια, προσαρμογή και αναπροσαρμογή, άνοιγμα στον εαυτό μας  και στους άλ-
λους. 

Στάδιο 5: Εφαρμόζω. Στο στάδιο αυτό γίνεται  ο σχεδιασμός για την εφαρμογή της 
γνώσης που έχει αποκτηθεί καθώς επίσης και εποπτεία για το τι έχει εμπεδωθεί και σε 
ποιο βαθμό οι αντιλήψεις έχουν αλλάξει ή τροποποιηθεί και τελικός απολογισμός. 

Στόχοι και δραστηριότητες 

Ο πρώτος στόχος που τέθηκε ήταν η προσέγγιση των μαθητών έτσι ώστε να αισθαν-
θούν οικεία για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, με σκοπό να συνειδητοποιήσουν και 
θα αναγνωρίσουν ότι έχουν περισσότερες ομοιότητες και κοινά παρά διαφορές . Επίσης 
τους δόθηκε η ευκαιρία σε μια επόμενη δραστηριότητα να παρουσιάσουν τον συμμα-
θητή τους χωρισμένα σε δυάδες και να επεκταθούν στη οικογένεια τους απ΄ όπου προ-
έρχονται και να δώσουν κάποια στοιχεία έτσι ώστε να κατανοήσουμε το οικογενειακό 
περιβάλλον και τις συνήθειες της κάθε οικογένειας όπως αυτές φαίνονται απ’ τον τρόπο 
που περνά η οικογένεια τον ελεύθερό της χρόνο . Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά προ-
σέγγισαν καλύτερα το ένα το άλλο και γνώρισαν κάποιες πτυχές της οικογενειακής 
ζωής που στην ηλικία αυτή έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο που αντιλαμβάνο-
νται τα πράγματα.  

Ο δεύτερος σκοπός ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι μαθητές είχαν αναπτύξει τις συ-
ναισθηματικές και κοινωνικές τους σχέσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τμήμα 
όπου οι 7 είναι αλλοδαποί μαθητές από τους 26 μαθητές του τμήματος και υπάρχουν 
και 4 μαθητές που προέρχονται από γάμους Ελλήνων με αλλοδαπούς ή με Έλληνες 
μετανάστες, και κατά πόσο αυτό φάνηκε ότι επιδρά στις σχέσεις τους και στην αποδοχή 
της διαφορετικότητας του άλλου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το 
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κοινωνιόγραμμα, η συνέντευξη με τη εκπαιδευτικό της τάξης και η πρώτη προσέγγιση 
με τους γονείς του τμήματος 

Ο τρίτος στόχος ήταν ν’ αναγνωρίσουν να ονοματίσουν οι μαθητές τα διαφορετικά 
συναισθήματα, και πότε και πως αισθανόμαστε για αυτά, τι τα προκαλεί, και αφού τα 
επεξεργαστούμε, μέσα από τη ιστορία του «Ξ όπως Ξιφίας» την οποία επεξεργάστηκαν 
μαζί με τους γονείς και με την ομάδα τους να επικεντρωθούν στην έννοια της διαφορε-
τικότητας και πως αυτή μεταμορφώνεται σε χάρισμα. Αλλά και να βρουν ομοιότητες 
με τους ήρωες της ιστορίας και να συναισθανθούν και να κατανοήσουν τα μηνύματα 
της ιστορίας αυτής τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς .Μέσα απ’ την επεξεργασία της 
ιστορίας «Ξ όπως Ξιφίας» ακολούθησε δραματοποίηση. Σκοπός της ήταν τόσο η ενσυ-
ναίσθηση όσο και η διεξαγωγή συμπερασμάτων και εφαρμογή τους στην καθημερινή 
τους πράξη. 

 Τελευταίος σκοπός ήταν η έκφραση όλων των παραπάνω μέσω των των εικαστικών 
τεχνών και της μουσικής και η αποδοχή της διαφορετικότητας όχι απλά ως αυτονόητη 
στάση ζωής αλλά και ως στοιχείο εμπλουτισμού της σχολικής ζωής . 

Εφαρμογή προγράμματος το παζλ της διαφορετικότητας 

Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε μαθητές και γονείς της Δευτέρας τάξης ενός Δημοτικού 
Σχολείου μιας ημιαστικής περιοχής όπου το θέμα : Το παζλ της διαφορετικότητας» είχε 
να κάνει τόσο με την αποδοχή των αλλοδαπών παιδιών όσο και των παιδιών με διαφο-
ρετικό κοινονικοοικκονομικό υπόβαθρο.  

Οι Δραστηριότητες που έγιναν, επεξεργάστηκαν διαθεματικά σε διαφορετικά μαθη-
σιακά αντικείμενα (Γλώσσας, εικαστικών, Θεατρικής αγωγής κ.α. και ήταν οι εξής και 
οι οποίες εντάχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος των σχολικών δραστηριοτήτων 
και ‘ήταν οι εξής: 

 1. Παρουσιάζω τον εαυτό μου και γνωρίζω τους άλλους 

2. Συνέντευξη με την εκπαιδευτικό και του γονείς της τάξης στην αρχή και στο τέλος 
του προγράμματος.  

3. Κοινωνιόγραμμα προτιμήσεων και απορρίψεων στους μαθητές. 

4. Κόβω εικόνες με πρόσωπα και αναγνωρίζω ονοματίζω τα είδη των συναισθημάτων, 
δημιουργία γλωσσάρι συναισθημάτων (συζήτηση για τα συναισθήματα με σκοπό ν’ 
αντιληφθούν ότι όλες τις στιγμές βιώνουμε κάποια συναισθήματα ) 

5. Δημιουργία ομάδων μαθητών με εμπλοκή γονέων για την επεξεργασία ιστοριών που 
έχουν μέσα στοιχεία της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας με κατάλλη-
λες οδηγίες και ένα φυλλάδιο όπου θα συμπεριλαμβάνει ζωγραφιά, θα εστιάσουμε στο 
κομμάτι δυσλειτουργικότητας των σχέσεων, στο πως ένοιωσαν οι ήρωες, πώς οι 
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μαθητές, πώς οι γονείς και ποιες είναι οι πιθανές συνδιαμορφωμένες προτάσεις για να 
ξεπεραστούν οι δυσλειτουργικότητες στις σχέσεις. 

6. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τους γονείς σε κάποιο απόγευμα και ομιλία για 
τα συμπεράσματα και πως αντιλαμβανόμαστε και πως βιώνουμε συναισθηματικά τις 
ιστορίες και τα γεγονότα 

7. Συζήτηση με τους μαθητές για τις ιστορίες και τα συναισθήματα τους και δραματο-
ποίηση των ιστοριών. 

8. Καταγραφή των συγκρουσιακών καταστάσεων που βιώσαμε στο σχολείο, τα έντονα 
συναισθήματα. Πώς θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε τον άλλο; Γιατί είμαστε διαφο-
ρετικοί; Με έμφαση ότι προερχόμαστε από διαφορετικό οικογενειακό και πολιτισμικό 
περιβάλλον . Να εξετάσουμε διαφορετικές συνήθειες των οικογενειών μας να φτιά-
ξουμε κολλάζ να βρούμε ιστορίες, τραγούδια, συνταγές από την οικογένειά μας 

9. Φτιάξαμε αφίσα με τίτλο «Είναι υπέροχο να είμαι …»  

10. Κοινωνιόγραμμα στο τέλος του προγράμματος για σύγκριση με το αρχικό. 

11. Συνέντευξη με την δασκάλα με παρατηρήσεις σε σταδιακά χρονικά διαστήματα για 
τυχόν αλλαγές συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος . 

 

 

Συμπεράσματα και κάποια έγγραφα δραστηριοτήτων 

Μέσα σε τέσσερις μήνες που διήρκησε περίπου το παραπάνω πρόγραμμα και μετά την 
ανάλυση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας, αυτά που 
μπορεί να συμπεράνει κανείς είναι : 

• Πραγματικά υπάρχει η ανάγκη για εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων στα σχολεία 
γιατί τα φαινόμενα επιθετικότητας και μη σωστής διαχείρισης συγκρούσεων και 
συναισθημάτων αποτελεί την πηγή καθημερινών προβλημάτων στα σχολεία μας. 

• Το να μάθουμε τα παιδιά να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να μάθουν να καλ-
λιεργήσουν την ενεργή ακρόαση και να συνεργάζονται δεν είναι μια αυτονόητη 
διαδικασία . 

• Τα αποτελέσματα αυτών των εφαρμογών δεν έχουν άμεσο και ορατό αντίκτυπο 
στην καθημερινή σχολική ζωή αλλά απαιτούν διαρκή και συνεχή προσπάθεια και 
συνεργασία από εκπαιδευτικούς γονείς, σχολικούς συμβούλους και ψυχολόγους 
και μαθητές. 

• Στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της 
αποδοχής της διαφορετικότητας, σημαντικό ρόλο έχει η στάση τους εκπαιδευτικού 
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απέναντι σ’ όλα αυτά και κατά πόσο βοηθά στην καλλιέργεια ενός θετικού κλίμα-
τος. 

• Κάποιοι μαθητές που αντιδρούσαν ή που θεωρούνται «δύσκολα παιδιά» ή παιδιά 
με ειδικές ικανότητες που έχουν ανάγκη συμπερίληψης, ξεπερνούν τους ενδοια-
σμούς τους και τις δυσκολίες τους, τελικά συνεργάζονται και εντάσσονται στην 
ομάδα μέσα από αυτές τις διαδικασίες και απελευθερώνονται τα προβλήματα τα 
οποία συχνά υποβόσκουν ανάμεσα στους μαθητές.  

• Όσο αναφορά τον διαθέσιμο χρόνο, δεν ήταν αρκετός και έπρεπε οι μαθητές να 
περνούν γρήγορα απ΄ τη μια δραστηριότητα στην άλλη, χωρίς να δίδετε όμως, μια 
δεύτερη ευκαιρία σε κάποιους μαθητές, να συμμετέχουν πιο ενεργά. 

• Όλη η παραπάνω προσπάθεια τελικά δεν άλλαξε ουσιαστικά την υπάρχουσα κατά-
σταση όμως αποτέλεσε το έναυσμα για κάποιους προβληματισμούς τόσο στους γο-
νείς όσο και στους μαθητές καθώς και δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν όλοι και 
να πλησιάσουν και να αντιμετωπίσουν τον κάθε μαθητή ως ξεχωριστή και ανεπα-
νάληπτη οντότητα.  

Η όλη διαδικασία στηρίχτηκε στην περιπτωσιολογική ανάλυση των δραστηριοτήτων 
μέσα σ’ ένα καθημερινό γίγνεσθαι των κοινωνικών σχέσεων . Η διαδικασία και το πε-
ριεχόμενο όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων αλληλεπικαλύπτονται και γι αυτό δεν 
επιχειρείται ο οποιοσδήποτε διαχωρισμός τους. Το βασικό όμως στοιχείο είναι ότι δό-
θηκε από όλους τους εμπλεκομένους έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις και στο ρόλο 
που διαδραματίζει η εκπαίδευση και η παιδεία με την ευρεία της έννοια στη διαμόρ-
φωση υγειών σχέσεων μέσα σ΄ ένα στενό περιβάλλον όπως είναι το σχολείο και σ’ ένα 
ευρύτερο όπως είναι η κοινωνία στην οποία όλοι συνυπάρχουμε και ζούμε. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 

1. Το πορτρέτο μου: Φτιάχνω το πρόσωπό μου  

2. Δίνω πληροφορίες για μένα  

Ονομάζομαι ……….. και πηγαίνω στη …….τάξη . Η δασκάλα μου είναι η κυρία 
…………………………………… 

Τα μαλλιά μου είναι ………………………….. και τα μάτια μου έχουν 
χρώμα……… 

Το πιο όμορφο σημείο στο πρόσωπο μου είναι …………………… 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζω με ………………………. 

Αυτό μου με κάνει ξεχωριστό είναι ………………………………… 
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Αυτό που με κάνει να αρέσω στους φίλους μου εί-
ναι……………………………………………………………………………………
………. 

Η οικογένειά μου αποτελείται από 
………………………………………………………. 

Τον ελεύθερο χρόνο μας η οικογένειά μου ασχολείται με …………………. 

Γράψε λίγα λόγια για να γνωρίσουμε καλύτερα εσένα και την οικογένειά σου 

………………………………………………………………………………………
…………………. 
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Ινστιτούτο Μεταναστευτικής πολιτικής, http://www.imepo.gr,  
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Ανάλυση και διδασκαλία της Υποτακτικής 

Μαρία Δ. Λουκά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 M.A,  

Περίληψη 

Η υποτακτική αποτελεί μία από τις εγκλίσεις της νέας ελληνικής που έχουν εγείρει 
πλήθος συζητήσεων αναφορικά με τη χρήση και τη λειτουργία της που αφορούν τη 
μορφολογία της, τη σχέση της με την υποτακτική της αρχαίας ελληνικής, το αν και σε 
ποιο βαθμό μοιάζει με την αντίστοιχη υποτακτική άλλων γλωσσών και γενικά αν η 
ύπαρξή της στη νέα ελληνική είναι απαραίτητη (Ρούσσου & Τσαγγαλίδης, 2010: 529). 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει την έννοια της υποτακτικής, τη 
λειτουργία της στα πλαίσια της νεοελληνικής γλώσσας και να παρουσιάσει καλές πρα-
κτικές της διδασκαλίας της και γενικά των εγκλίσεων στο σύγχρονο σχολείο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Υποτακτική, άχρονη έγκλιση, διδακτική προσέγγιση 

Maria D. Louka, Primary Teacher, M.A. 

Abstract 

The subjunctive is one of the modern Greek inflections that have raised a number of 
discussions regarding its use and function concerning its morphology, its relationship 
with the ancient Greek subjunctive, whether and to what extent it resembles the corre-
sponding subjunctive other languages and in general whether its existence in modern 
Greek is necessary (Roussou & Tsaggalidis, 2010: 529). The purpose of this paper is to 
approach the concept of the subjunctive, its function in the context of the modern Greek 
language and to present good practices of its teaching and general adaptations in the 
modern school. 

Key-Words: Submissive, timeless bow, didactic approach 

Ο ορισμός της υποτακτικής στα σχολικά εγχειρίδια 

Εγκλίσεις είναι οι μορφές που παίρνει το ρήμα, για να δείξει πώς θέλουμε να παρου-
σιάσουμε αυτό που σημαίνει (το ρήμα) (Τριανταφυλλίδης, χ.χ.: 144). Η υποτακτική 
είναι μία έγκλιση που παραμένει στη δομή της ελληνικής γλώσσας, καθώς έχει διατη-
ρηθεί από την αρχαία, εντούτοις η μορφολογία της δεν είναι πλέον η ίδια. Στη συνέχεια, 
παραθέτω τον ορισμό της υποτακτικής, όπως εμφανίζεται στα εγχειρίδια που διδάσκο-
νται ή που διδάσκονταν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Νεοελληνική Σύνταξις (της κοινής δημοτικής) ( τόμος Α΄ β έκδοση 1991:299-300) 

 Η υποτακτική είναι η έγκλισις του επιθυμητού και του προσδοκώμενου, ήτοι με την 
έγκλισι αυτή εκείνος που μιλεί εκφράζει εν γένει κάτι που επιθυμεί ή θέλει να γίνη ή κάτι 
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που προσδοκά ή περιμένει να γίνη. (Υποτακτική βουλητική- υποτακτική μελλοντική). 
Και είναι οι συντακτικές χρήσεις κι οι σημασίες εν γένει της υποτακτικής πάρα πολλές. 

Γραμματική Ε΄& Στ΄ Δημοτικού (χ.χ.:141-142) 

 Χρησιμοποιούμε τους διαφορετικούς τύπους του ρήματος για να δείξουμε αν η πράξη 
που περιγράφουμε είναι πραγματική/βέβαιη (οριστική) ή επιθυμητή /αβέβαιη (υποτα-
κτική) ή ακόμα αν απαιτούμε την πραγματοποίησή της (προστακτική). Οι διαφορετικοί 
αυτοί ρηματικοί τύποι λέγονται εγκλίσεις.Όταν περιγράφω κάτι ως επιθυμητό/αβέβαιο ή 
απαιτώ την πραγματοποίησή του, δεν το τοποθετώ σε χρονική βαθμίδα. Έτσι, η υποτα-
κτική και η προστακτική είναι άχρονες εγκλίσεις. 

Οι βασικοί και πιο συνηθισμένοι τύποι της υποτακτικής σχηματίζονται με το να+τους 
τρεις απλούς τύπους ποιού ενέργειας(εξακολουθητικό- επαναλαμβανόμενο, συνοπτικό-
στιγμιαίο, συντελεσμένο):π.χ. να γράφω- να γράψω- να έχω γράψει. 

 Υπάρχουν και άλλοι τύποι που παράγονται επίσης με το να: 

π.χ. να έγραφα- να έγραψα- να είχα γράψει. 

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄& Γ’ Γυμνασίου (χ.χ.:149) 

Η υποτακτική εκφράζει κατά κανόνα το ζητούμενο, το ενδεχόμενο και το επιθυμητό, π.χ. 
Αν μαγειρέψω γεμιστά, θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Συχνά παίρνει και άλλες σημασίες, 
όπως της προτροπής (π.χ. Ας σταματήσετε αυτή τη φλυαρία!), της παραχώρησης (π.χ. 
Ας δεχτούμε στην εκδρομή ακόμη έναν),της ευχής (π.χ. Μακάρι να ζήσει), της απορίας 
(π.χ. Δεν είναι καθόλου καλά τα νέα, πώς να του το πω;), της προσταγής (π.χ. Να τα πεις 
όλα), της απαγόρευσης (π.χ.[Να] μην πιστεύεις στον καθένα) κ.ά. Για περισσότερα σχε-
τικά με τις σημασίες που εκφράζει η υποτακτική βλ. στην ενότητα για τις τροπικότητες. 

Η υποτακτική χαρακτηρίζεται από τη χρήση των μορίων να, ας, καθώς και από το ότι 
συνδυάζεται με τους συνδέσμους αν, εάν, όταν, πριν να, μόλις, προτού, άμα, για να, μή-
πως. 

Στις απαγορεύσεις χρησιμοποιείται συνήθως η υποτακτική χωρίς το μόριο να, π.χ. (Να) 
Μην τον ακούς σε ό,τι σου λέει. 

 Η υποτακτική έχει την άρνηση μη(ν). 

 Συνοπτικά, διακρίνουμε μια διαφορετική προσέγγιση σε κάθε σχολικό εγχειρίδιο. Στο 
βιβλίο του Τζάρτζανου υπάρχει ο διαχωρισμός σε βουλητική και μελλοντική υποτα-
κτική. Στη γραμματική του δημοτικού χαρακτηρίζεται μαζί με την προστακτική ως ά-
χρονη έγκλιση, ενώ στου γυμνασίου συνδυάζεται η διδασκαλία της υποτακτικής με τις 
τροπικότητες (Τριανταφυλλίδης, χ.χ.). 
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Ο ρόλος της υποτακτικής και η σχέση της με την οριστική στο ρηματικό σύ-
στημα της νέας ελληνικής 

Η υποτακτική στα αρχαία θεωρείτο μία από τις εγκλίσεις, που παρουσιάζει αυτό που 
σημαίνει το ρήμα ως επιθυμητό ή ενδεχόμενο (γυμνάζωμεν-ας γυμνάσουμε/ εάν έλθης) 
(Οικονόμου, χ.χ.: 148). Παρατηρούμε πως η διάκριση της υποτακτικής είναι εμφανής 
μορφολογικά, έχοντας διαφορετική ορθογραφία και ταυτόχρονα σχηματίζεται μονολε-
κτικά. Αντίθετα, η υποτακτική στη νέα ελληνική δεν είναι μονολεκτική, αλλά σχημα-
τίζεται με την προσθήκη του μορφήματος να πριν από το ρήμα. Συνεπώς, ένας ρηματι-
κός τύπος από μόνος του, χωρίς δηλαδή την προσθήκη του μορφήματος να, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ότι αποτελεί τύπο της υποτακτικής (Τσαγγαλίδης, 2002: 647). 

Παρόλο που στο παρελθόν υπήρξαν διαφωνίες σχετικά με την ορθογραφία της υποτα-
κτικής, πλέον, είναι κοινά αποδεκτή η απλοποίηση της ορθογραφικής πρακτικής και η 
προσθήκη του ει στην κατάληξη των ρημάτων, που βρίσκονται σε υποτακτική 
(Ρούσσου & Τσαγγαλίδης, 2010: 530-531).  

Η υποτακτική ως άχρονη έγκλιση 

Σύμφωνα με τη γραμματική των Φιλιππάκη – Warburton κ.ά. (χ.χ.: 142), η υποτακτική 
και η προστακτική αποτελούν άχρονες εγκλίσεις. Η οριστική περιγράφει κάτι πραγμα-
τικό ή κάτι βέβαιο και τοποθετεί τους τύπους της στην αντίστοιχη χρονική βαθμίδα, 
στην οποία τοποθετείται αυτό που περιγράφει (παρελθόν, παρόν, μέλλον). Από την 
άλλη, η υποτακτική, όπως και η προστακτική, δεν περιγράφουν κάτι πραγματικό. Η 
υποτακτική περιγράφει το αβέβαιο ή το επιθυμητό, ενώ η προστακτική αυτό που απαι-
τείται να συμβεί. Οι εγκλίσεις αυτές δεν τοποθετούνται σε κάποια χρονική βαθμίδα, 
εφόσον περιγράφουν πράξεις, όχι ως γεγονότα (όπως η οριστική), αλλά ως προσδοκώ-
μενα/επιθυμητά αποτελέσματα (υποτακτική) ή ως απαιτήσεις/παραινέσεις/παρακλή-
σεις (προστακτική) και σχηματίζονται με τύπους του ποιού της ενέργειας (Γιωργιαφέ-
ντης κ.ά., 2006: 83). Αυτές οι περιπτώσεις, λοιπόν, δεν σχετίζονται με κάποια συγκε-
κριμένη χρονική βαθμίδα κι έτσι οι ρηματικοί τύποι εκφράζουν μόνο όψη ή τροπικό-
τητα (Ψάλτου- Joycey, 2012: 16). Η υποτακτική, όμως, εμφανίζεται να έχει ενεστώτα, 
αόριστο και παρακείμενο και αυτό προκαλεί αντίφαση (Φιλιππάκη- Warburton & Σπυ-
ρόπουλος, 2006: 129).  

Συνοπτικά, το χαρακτηριστικό της υποτακτικής καθορίζεται από τη συνύπαρξη απροσ-
διόριστων χρονικά ρηματικών μονολεκτικών τύπων με το να (να γράφουμε) (Ράλλη, 
2005: 26). Χρόνος είναι μια γραμματική κατηγορία του ρήματος που αναφέρεται στο 
παρελθόν και στο μη παρελθόν (Holton κ.ά.1997/99:489 στο Τσαγγαλίδης, 2002: 648). 
Έτσι, η υποτακτική σηματοδοτείται χρονικά είτε από τη χρήση επιρρημάτων είτε από 
το ρήμα της κύριας πρότασης, πχ: 

Να πας στο σχολείο.(προτροπή με χρονική αναφορά στο μέλλον-κύρια πρόταση) 
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Σου ζητώ να πας στο σχολείο. (παρόν) 

Σου ζήτησα να πας στο σχολείο. (παρελθόν) 

Θα σου ζητήσω να πας στο σχολείο. (μέλλον)  

Στα τρία παραδείγματα η υποτακτική εισάγει τη δευτερεύουσα πρόταση και είναι ξε-
κάθαρο πως κάθε πρόταση, όταν η υποτακτική σχηματίζεται με το να+ παρελθοντικό 
χρόνο (να+ είχα γράψει) δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άχρονη. Συνεπώς, πρόκειται για 
εγκλίσεις με σαφή χρονικό προσδιορισμό (Τσαγγαλίδης, 2002: 655). Οι τύποι της υπο-
τακτικής και προστακτικής που σχηματίζονται με την συνοπτική ή μη συνοπτική όψη 
δεν αναφέρονται σε χρονική βαθμίδα. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός «άχρονος» είναι πε-
ριγραφικά μη επαρκής καθώς η επιθυμία ή η απαίτηση τοποθετείται χρονικά στο μέλ-
λον («Θέλω να ’ρθεις […] να μ’ αγκαλιάσεις»). Οι τύποι της υποτακτικής (να + παρελ-
θοντικός χρόνος) είναι δύσκολο να εξηγηθεί ότι δεν αναφέρονται στο παρελθόν (Τσαγ-
γαλίδης, 2002: 9). Η προβληματική αυτή άποψη για την «αχρονία» της υποτακτικής 
οφείλεται στην διαπλοκή μορφολογίας και σημασίας, η οποία αποτυπώνεται και στη 
γραμματική του Γυμνασίου. 

Μονολεκτική- περιφραστική υποτακτική 

Άξια αναφοράς είναι και η διάκριση της υποτακτικής σε μονολεκτική ή περιφραστική. 
Έτσι, στη γραμματική των Φιλιππάκη – Warburton,κ.ά. (χ.χ.: 142), η υποτακτική περι-
λαμβάνει τύπους περιφραστικούς, που σχηματίζονται με τη χρήση του να. Επίσης, οι 
ρηματικοί τύποι συνδυάζονται υποχρεωτικά με τα μόρια να και ας, τα οποία προηγού-
νται πριν τον αρνητικό δείκτη μη(ν) (Λασκαράτου & Γεωργιαφέντης. 2006: 12). Α-
κόμη, μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μόρια ή συνδέσμους (αν, όταν, ας, πριν, πριν 
να, άμα, για να, μήπως, κ.ά.) (Τριανταφυλλίδης, 1993: 314) (Χατζησαββίδης & Χατζη-
σαββίδου, χ.χ.: 127). Είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει μονολεκτική υποτακτική 
(Ρούσσου & Τσαγγαλίδης, 2010: 537).  

Η περίπτωση του γράψω 

 Όπως επισημαίνει η Φιλιππάκη – Warburton (1992: 33), ο μοναδικός λόγος που ο τύ-
πος γράψω ονομάζεται τύπος της υποτακτικής, είναι ότι δεν συναντάται ως αυτόνομος 
τύπος. Εξαίρεση στον κανόνα της μη μονολεκτικής υποτακτικής είναι η υποτακτική 
του αορίστου είναι μονολεκτική, αν και η συγκεκριμένη πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνη 
τη συντριπτική πλειοψηφία της ερευνητικής κοινότητας (Ρούσσου & Τσαγγαλίδης, 
2010: 529). Η διαφορά της υποτακτικής του αορίστου εντοπίζεται στο ότι έχει διατη-
ρήσει τους τύπους της αναλλοίωτους, πχ. ντύθηκα – ντυθώ, κ.ο.κ., οι οποίοι δεν συμπί-
πτουν με τους τύπους της οριστικής (Τζάρτζανος, 1946: 280 στο Ρούσου & Τσαγγαλί-
δης, 2010: 533).  
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Όροι όψης-ποιόν ενέργειας 

Η όψη και το ποιόν ενέργειας διακρίνουν σημασιολογικά το ρήμα. Όπως είδαμε, στους 
ορισμούς των σχολικών εγχειριδίων, μόνο στη γραμματική του δημοτικού γίνεται λό-
γος για το ποιόν ενέργειας με βάση το περιεχόμενο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
(στατικό, διαρκές, τελικό), κι όχι για την όψη που σημειώνεται στο θέμα και έχει πο-
σοτικά χαρακτηριστικά (συνοπτικό) (Τσαγγαλίδης, 2013: 9-16). 

Η υποτακτική σε δευτερεύουσες και σε κύριες προτάσεις 

Η υποτακτική σχηματίζεται περιφραστικά συνήθως με το να και βρίσκεται τόσο σε 
δευτερεύουσα, όσο και σε κύρια πρόταση. Έτσι για παράδειγμα στη φράση Να μ’ αγα-
πάς, χρησιμοποιούμε υποτακτική και η πρόταση έχει ολοκληρωμένο νόημα, δηλώνο-
ντας τροπικότητα (Ρούσσου, 2011: 37-38). Αυτή είναι μια επισήμανση που δεν υπάρχει 
σε καμία από τις σχολικές γραμματικές. 

Υποτακτική και τροπικότητα 

Μόνο στη γραμματική του Γυμνασίου εισάγεται η έννοια της τροπικότητας, που συν-
δέει τις εγκλίσεις (τυπικές γραμματικές κατηγορίες) με τις τροπικότητες (σημασιολο-
γικές κατηγορίες). Αναλυτικότερα, οι τροπικότητες καλύπτουν ένα φάσμα σημασιών 
είτε εκφράζοντας τη βεβαιότητα του ομιλητή για αυτά που λέει (επιστημική τροπικό-
τητα) είτε την προσδοκία της πραγματοποίησης όσων λέει (δεοντική τροπικότητα). Οι 
δυο αυτές κατηγορίες επισημαίνεται πως πρέπει να διδάσκονται ταυτόχρονα. (χ.χ.: 126-
129). 

Η διδασκαλία των εγκλίσεων - προτάσεις βελτίωσης 

Το θέμα της διδασκαλίας της υποτακτικής στο σύγχρονο σχολείο είναι φλέγον και α-
ποτελεί μέρος της ευρύτερης συζήτησης για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. 
Με δεδομένο ότι πλέον δεν βρίσκεται στην επικαιρότητα η συζήτηση για την ορθογρα-
φία της υποτακτικής, αλλά έχει καταστεί αποδεκτή η απλοποίηση της γραφής της, οι 
μαθητές δεν χρειάζεται να θυμούνται κάποιον άλλο κανόνα για τη γραφή της, πέραν 
των όσων ήδη γνωρίζουν για τη γραφή της οριστικής. 

Η γραμματική της Ε’ και της Στ’ Δημοτικού αναφέρει ως τύπους της υποτακτικής τους 
περιφραστικούς τύπους με τη χρήση του να. Αντίθετα, ο τύπος γράψω παρουσιάζεται 
ως εξαρτημένος (Φιλιππάκη–Warburton κ.ά., χ.χ.: 133). Στη γραμματική του Γυμνα-
σίου, αναφέρεται ως τύπος της υποτακτικής (Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου, χ.χ.: 
79). Ανεξάρτητα με το ποια προσέγγιση επιλέγεται από τους συγγραφείς της κάθε 
γραμματικής, είναι απαραίτητο να υφίσταται συνέπεια, έτσι ώστε αυτά που οι μαθητές 
μαθαίνουν στο Δημοτικό να εξακολουθούν να τα συναντούν αμετάβλητα και στις επό-
μενες τάξεις (Ρούσσου & Τσαγγαλίδης, 2010: 534).  
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Ένα θέμα που συνδέεται με τη χρήση της υποτακτικής στο σύγχρονο σχολείο, ιδιαίτερα 
σε γλώσσες όπως η ελληνική, είναι ότι η έγκλιση αυτή δεν είναι μορφολογική. Τα παι-
διά, λοιπόν, είναι απαραίτητο να μάθουν να την αναγνωρίζουν μέσα στα κείμενα, έτσι 
ώστε να κατανοούν το νόημά της, το οποίο πολλές φορές είναι πιθανό να οδηγήσει σε 
σύγχυση, τουλάχιστον όταν δεν συναντάται μέσα στο πλαίσιο ενός κειμένου.  

Σε κάθε περίπτωση, η μορφολογία του κάθε τύπου είναι εξαιρετικά σημαντική, εντού-
τοις η διδασκαλία της υποτακτικής είναι απαραίτητο να εστιάζει όχι μόνο σε αυτή, 
αλλά περισσότερο στην ουσία των πραγμάτων. Η έγκλιση, εξάλλου, δεν αποτελεί απο-
κλειστικά και μόνο μία μορφολογική ή τυπική κατηγορία του ρήματος, αλλά έχει και 
έντονες σημασιολογικές επιπτώσεις και διαφοροποιήσεις (Τσαγγαλίδης, 2000: 548) γι’ 
αυτό και πρέπει να διδάσκεται παράλληλα με τις τροπικότητες και όχι αποκομμένη από 
αυτές.  

 Θα πρέπει οι σχολικές γραμματικές να ορίζουν τις εγκλίσεις ως διαφορετικές μορφές 
του ρήματος, ώστε να δηλωθεί η στάση του ομιλητή, η τροπικότητα. Επίσης, και στις 
ασκήσεις των βιβλίων θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια και οι μαθητές όχι μόνο να βρί-
σκουν σε ποια έγκλιση είναι τα ρήματα, αλλά και την τροπικότητα. Χαρακτηριστικά 
στη Νεοελληνική Γλώσσα της Β’ γυμνασίου (χ.χ.: 32), στις ασκήσεις θα μπορούσε να 
ζητηθεί από τους μαθητές, αφού εντοπίσουν την υποτακτική, να βρουν τι εκφράζει ο 
ομιλητής με αυτά που λέει. Ξεκινούμε με τη διάκριση δύο εγκλίσεων, την προστακτική 
και τη μη προστακτική. Επισημαίνουμε στους μαθητές ότι η προστακτική είναι η μόνη 
έγκλιση με διακριτή μορφολογική δήλωση και στη συνέχεια αναφέρουμε τα συντα-
κτικά της γνωρίσματα: δεν δέχεται άρνηση, δεν συνδυάζεται με εγκλιτικά μόρια και 
προηγείται πάντα από τους αδύναμους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. Στη συνέ-
χεια, διαχωρίζουμε τους μη προστακτικούς τύπους σε δύο κατηγορίες με κριτήριο τον 
δείκτη άρνησης. Στην οριστική ανήκουν όσοι τύποι παίρνουν άρνηση δεν και στην υ-
ποτακτική εκείνοι που παίρνουν τον δείκτη μην. Επιπρόσθετα γνωρίσματα της οριστι-
κής είναι ότι οι τύποι της μπορούν να εμφανίζονται μόνοι τους αλλά και σε συνδυασμό 
με το θα. Από την άλλη, οι τύποι της υποτακτικής συνδυάζονται υποχρεωτικά με τα 
μόρια να και ας. Μάλιστα, τονίζουμε ότι η διάκριση είναι ευκολότερη όταν υπάρχει 
άρνηση, διότι στην υποτακτική το μην τίθεται πάντα μετά το μόριο να ή ας, ενώ στην 
οριστική η άρνηση δεν προηγείται του θα, εφόσον αυτό υπάρχει (Φιλιππάκη-
Warburton & Σπυρόπουλος, 2006: 133-152). 

Συμπεράσματα 

 Στην εργασία αυτή υποστηρίξαμε ότι η διδασκαλία της υποτακτικής, όπως και γενικό-
τερα των εγκλίσεων της νέας ελληνικής έχει αποτελέσει το έναυσμα για πλήθος συζη-
τήσεων, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τη μορφολογία και τη χρήση της, 
καθώς και των διαφορών σε σχέση με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Η υποτακτική στη 
νέα ελληνική εκφράζει το αβέβαιο, το επιθυμητό. Επίσης, παίρνει χρονική αναφορά 
από την πρόταση στην οποία βρίσκεται και πρέπει να διδάσκεται παράλληλα με την 
τροπικότητα. Αυτή η παράμετρος είναι σημαντική για τη διδασκαλία του 
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συγκεκριμένου φαινομένου στο σύγχρονο σχολείο. Στόχος κατά τη διδασκαλία των 
εγκλίσεων είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τους διαφορετικούς τύπους και τη 
χρήση τους και να είναι σε θέση να τους αναγνωρίζουν και να τους χρησιμοποιούν.  
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Η ποιότητα και η ενθουσιαστικότητα του σχολικού κλίματος ως παράγοντας  
ασφάλειας και ανάπτυξης αλλά και ως καταλύτης μάθησης 

Κατσιώπη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου  

Περίληψη 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως η Παιδεία αποτελεί μια κρίσιμη διάσταση κοινωνι-
κής ευημερίας και ατομικής προόδου. Επίσης, είναι κοινά αποδεκτό πως το σχολικό 
κλίμα αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της παιδαγωγικής διαδικασίας, την οποία και 
διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό. Το θετικό κλίμα σε μια σχολική μονάδα επιδρά κατα-
λυτικά στην εύρυθμη λειτουργία της, παρωθώντας όλους τους εμπλεκόμενους στο σχο-
λικό γίγνεσθαι. Αντιστρόφως, αποσυνθετικές και διαβρωτικές επιδράσεις επιφέρει το 
αρνητικό κλίμα στη σχολική μονάδα. Στις ακόλουθες γραμμές της παρούσας εργασίας 
επιχειρείται μια προσέγγιση στην έννοια του σχολικού κλίματος και στις πολύπλευρες 
διαστάσεις του. Εντοπίζονται τα αποτέλεσμα που αυτό παράγει είτε θετικά είτε αρνη-
τικά. Τέλος, η εργασία καταθέτει ενδεικτικές προτάσεις, οι οποίες, ενδεχομένως, να 
διαμορφώνουν γόνιμες συνθήκες για τη δημιουργία θετικού, υγιούς και αποδοτικού 
κλίματος στη σχολική μονάδα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικό κλίμα, σχολική μονάδα, μάθηση, πλεονεκτήματα 

The quality and enthusiasm of the school climate as a factor of safety and devel-
opment and as a catalyst for learning 

Katsiopi Paraskevi, Primary School Principal 

Abstract 

It is an undeniable fact that Education is a critical dimension of social well-being and 
individual progress. Also, it is commonly accepted that the school climate is an im-
portant parameter of the pedagogical process which it shapes to a great extent. The 
positive climate in a school unit has a catalytic effect on its orderly operation, encour-
aging everyone involved in the educational process. Conversely, the negative climate 
in the school unit has disintegrating and corrosive effects. In the following lines of this 
paper, an approach to the concept of school climate and its multifaceted dimensions is 
attempted. The results that this produces either positive or negative are identified. Fi-
nally, the paper submits indicative proposals which may shape fertile conditions for the 
creation of a positive, healthy and efficient climate in the school unit. 

Key-Words: School climate, school unit, learning, advantages 

Εισαγωγή - Περί σχολικού κλίματος 

Στις μέρες μας, το σχολικό κλίμα αποτελεί αντικείμενο αυξανόμενης προσοχής για τα 
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, προσελκύοντας όλο και περισσότερο το ενδιαφέ-
ρον των μελετητών, καθώς συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα σημαντικών μαθησιακών 
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αποτελεσμάτων (Swearer, Espelage & Napolitano, 2009). Το σχολικό κλίμα αναφέρε-
ται στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου (Kim et al., 2014), το οποίο 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κατά την εφηβεία, όπου οι ανάγκες των μαθητών για υπο-
στήριξη, ασφάλεια και αυτονομία γίνονται πιο έντονες και πολύπλοκες (Voight & 
Nation, 2016). Τα σχολεία, όπως και κάθε άλλος οργανισμός, είναι πολυεπίπεδα και 
επηρεάζονται από την περιβάλλουσα κοινότητα, από το ευρύτερο επίπεδο μέχρι το ά-
τομο, που αποτελεί το μικρότερο επίπεδο (Zullig et al., 2015). Κάθε σχολείο, δε, έχει 
το δικό του μοναδικό κλίμα, που αποτελείται από πολλαπλά θεσμικά και ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά (Modin & Östberg, 2009). 

Οι ερευνητές, κατά καιρούς, αποδίδουν και χρησιμοποιούν διάφορους ορισμούς για το 
σχολικό κλίμα. Κατά έναν ορισμό, με τον όρο αυτό εννοείται το σύνολο των εσωτερι-
κών χαρακτηριστικών που διακρίνουν ένα σχολείο από κάποιο άλλο και επηρεάζουν 
τις συμπεριφορές των μελών του (Kelley, Thornton & Daugherty, 2005). Σύμφωνα με 
τον Welsh (2000), ως σχολικό κλίμα ορίζονται οι άγραφες πεποιθήσεις, αξίες και στά-
σεις που συνθέτουν το στυλ αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και διευ-
θυντών. Το σχολικό κλίμα αναφέρεται στην ποιότητα και στην ατμόσφαιρα της σχολι-
κής ζωής και περιλαμβάνει παράγοντες, όπως οι σχολικές αξίες, οι διαπροσωπικές σχέ-
σεις, η διδασκαλία, η μάθηση, η ηγεσία και οι οργανωτικές δομές (Cohen, 2009). Είναι 
κάτι περισσότερο από μια ατομική εμπειρία, είναι μάλλον, δηλαδή, ένα ομαδικό φαι-
νόμενο, που είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε προσωπική προοπτική (Cohen et al., 
2009). 

Επιπλέον, στον παραπάνω ορισμό θα πρέπει να προστεθούν τρία ακόμη χαρακτηρι-
στικά. Αρχικά, το σχολικό κλίμα, αφορά σε μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη έν-
νοια που περιλαμβάνει ακαδημαϊκή εμπειρία, σχέσεις, ασφάλεια και θεσμικά περιβάλ-
λοντα (Wang & Degol, 2016). Δεύτερον, επηρεάζει διάφορα αποτελέσματα, όπως τα 
ακαδημαϊκά επιτεύγματα (Berkowitz et al., 2017) ή την ψυχολογική ευημερία των μα-
θητών και των εκπαιδευτικών (Aldridge & McChesney, 2018). Τέλος, το σχολικό 
κλίμα, είναι ένα εύπλαστο, βιώσιμο και βασισμένο σε δεδομένα εργαλείο, που μπορεί 
να διορθωθεί μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων (Wang & Degol, 2016), ώστε να υπο-
στηρίξει σχολεία, στη μαθησιακή βελτίωση, την κοινωνικοποίηση και την ευημερία 
των μαθητών (Thapa et al., 2013).  

Η Bradshaw et al. (2014) όρισαν το σχολικό κλίμα ως την ποιότητα και τη συνέπεια 
των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων εντός της σχολικής κοινότητας, οι οποίες επη-
ρεάζουν τη γνωστική, κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Από την άλλη 
μεριά, γυρίζοντας πολλά χρόνια πίσω, ο Tagiuri (1968) περιγράφει το σχολικό κλίμα 
ως τη συνολική περιβαλλοντική ποιότητα μέσα στον σχολικό χώρο, την οποία ορισμέ-
νοι εκπαιδευτικοί θεωρούν δηλωτική, ώστε το σχολικό κλίμα να εκφράζει την προσω-
πικότητα και την κουλτούρα ενός σχολείου (Rovai, Wighting & Liu, 2005).  

Αν και οι ορισμοί του σχολικού κλίματος ποικίλλουν, οι περισσότεροι μελετητές συμ-
φωνούν πως το σχολικό κλίμα ορίζεται όλο και περισσότερο ως η αναπαράσταση των 
υποκειμενικών σχολικών εμπειριών των μαθητών (Zullig et al., 2010), 
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συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων ασφάλειας (όπως για παράδειγμα η τάξη, 
οι κανόνες, η κοινωνική και συναισθηματική ασφάλεια (Zullig et al., 2015). Οι ερευ-
νητές, παρόλο, που δεν υπάρχει καθολικός ορισμός του σχολικού κλίματος, εμφανίζουν 
μεγάλη διακριτικότητα στον τρόπο με τον οποίο τον χαρακτηρίζουν και τον περιγρά-
φουν (Wang & Degol, 2016). Κάποιοι επιλέγουν να υιοθετήσουν έναν πιο συγκεκρι-
μένο και προσαρμοσμένο ορισμό, ενώ κάποιοι άλλοι υιοθετούν έναν πιο αφηρημένο 
και θεωρητικό ορισμό.  

Ωστόσο, παρά τη χρησιμοποίηση ποικίλων και διάφορων ορισμών για τον προσδιορι-
σμό της έννοιας του σχολικού κλίματος, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ορισμένα κοινά 
εννοιολογικά σημεία (Bradshaw et al., 2014). Πρόκειται για την ασφάλεια, δηλαδή τις 
νόρμες και τους κανόνες για σωματική και κοινωνικό-συναισθηματική ασφάλεια και 
τις σχέσεις, με έμφαση στη διαφορετικότητα και τον σεβασμό της, στην κοινωνική υ-
ποστήριξη, στην εθνικότητα των μαθητών και στις αντιλήψεις τους για το σχολικό 
κλίμα. Επιπλέον, κάποια άλλα κοινά σημεία αφορούν στη διδασκαλία και τη μάθηση, 
υπό την έννοια της κοινωνικής, συναισθηματικής και ηθικής μάθησης του πολίτη, της 
υποστήριξης της ακαδημαϊκής μάθησης, των αντιλήψεων των μαθητών και των εκπαι-
δευτικών για την εννοιολόγηση του σχολικού κλίματος. Και, τέλος, το θεσμικό περι-
βάλλον (φυσικό περιβάλλον, πόροι, προμήθειες) και η διαδικασία βελτίωσης του σχο-
λείου είναι κάποια άλλα κοινά σημεία που εντοπίζονται στους ορισμούς του σχολικού 
κλίματος. 

Ως απόρροια όλων των παραπάνω γίνεται σαφές πως το σχολικό κλίμα είναι πολυδιά-
στατο και επηρεάζει πολλά άτομα, δηλαδή τους μαθητές, τους γονείς, το σχολικό προ-
σωπικό και την ευρύτερη κοινότητα (Marshall, 2004). Ακόμη, το σχολικό κλίμα μπορεί 
να επηρεάσει σημαντικά τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αφού σύμφωνα με τον 
Freiberg (1998) μπορεί να έχει θετική επίδραση στην υγεία του μαθησιακού περιβάλ-
λοντος ή να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη μάθηση. Κατά συνέπεια, το σχολικό 
κλίμα έχει αναγνωριστεί ως ευκαιρία για την ενίσχυση των επιδόσεων των μαθητών 
και τη μείωση των προβληματικών συμπεριφορών και των ποσοστών εγκατάλειψης 
του σχολείου (Wang & Degol, 2016). 

Στη συνέχεια, η παρούσα εργασία θα σταχυολογήσει κάποια πλεονεκτήματα από την 
ύπαρξη ενός υγιούς θετικού κλίματος στο σχολείο, όπως και προβλήματα που παρου-
σιάζονται εξαιτίας ενός σαθρού και υπονομευμένου σχολικού κλίματος. Επίσης, θα 
προτείνει τρόπους βελτίωσης της σχολικής κουλτούρας, προκειμένου να αισθάνονται 
ασφαλείς και αποδεκτοί όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητές 
και εκπαιδευτικοί, αλλά και όσοι αφιερώνουν πολλές ώρες, καθημερινά, στον σχολικό 
χώρο.  

Πλεονεκτήματα ενός θετικού σχολικού κλίματος  

Τα χαρακτηριστικά του σχολικού κλίματος διαμορφώνονται με τη συμμετοχή όλων 
των παραγόντων του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, εκπαιδευτικών 
και όποιων άλλων ατόμων βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο της σχολικής μονάδας 
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(Saputra et al., 2020). Ευχής έργο είναι, όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργάζονται, ώστε 
να διαμορφώνουν ένα θετικό κλίμα στο σχολείο, με απώτερο στόχο να ευνοηθούν όλοι, 
μα κυρίως οι μαθητές. Δε χωρά αμφιβολία ότι το θετικό κλίμα στα σχολεία αποτελεί 
μια επιθυμητή κατάσταση για όλους όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ένα θετικό κλίμα έχει μεγάλο και βαθύ αντίκτυπο στην ψυχική και σωματική υγεία 
των μαθητών (Thapa et al., 2013). Έχει αποδειχτεί πως επηρεάζει ευνοϊκά την αυτοε-
κτίμηση των μαθητών (Hoge, Smit, & Hanson, 1990), μετριάζει τις αρνητικές επιπτώ-
σεις της αυτοκριτικής (Kuperminic, Leadbeater & Blatt, 2001) και παράγει αποτελέ-
σματα συναισθηματικής και ψυχικής υγείας (Way, Reddy & Rhodes, 2007). Επιπλέον, 
ένα υγιές και κοινωνικό - συναισθηματικό κλίμα ενός σχολείου αμβλύνει τη συχνότητα 
κατάχρησης ουσιών και ψυχιατρικών προβλημάτων των μαθητών (LaRusso, Romer & 
Selman, 2008; Ruus et al., 2007). Ένα θετικό σχολικό κλίμα έχει αποδειχτεί ότι συνδέ-
εται με χαμηλότερα επίπεδα χρήσης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και με λιγότερες ανα-
φορές ψυχοσωματικών προβλημάτων των μαθητών. Μάλιστα, στην πρώιμη εφηβεία, 
το θετικό σχολικό κλίμα λειτουργεί προγνωστικά, όσον αφορά στη μετέπειτα καλύτερη 
ψυχολογική ευεξία (Virtanen et al., 2009). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι το θετικό σχολικό κλίμα σχετίζεται και με τη μείωση του 
πλήθους των απουσιών στα σχολεία (Thapa et al., 2012), καθώς και με χαμηλότερα 
ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου - μαθητικής διαρροής (Gottfredson & 
Gottfredson, 1989). Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι το θετικό σχολικό κλίμα είναι 
κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική πρόληψη κινδύνων (Berkowitz & Bier, 
2005) αλλά και για τις προσπάθειες προαγωγής της σωματικής υγείας (Cohen, 2001; 
Najaka, Gottfredson, &Wilson, 2002). Ακόμη, το θετικό σχολικό κλίμα μετριάζει τον 
αρνητικό αντίκτυπο του κοινωνικό-οικονομικού πλαισίου στην ακαδημαϊκή επιτυχία 
(Astor, Benbenisty, & Estrada, 2009), αλλά και συμβάλλει στη μείωση φαινομένων 
επιθετικότητας, βίας (Gregory et al., 2010) και σεξουαλικής παρενόχλησης (Attar-
Schwartz, 2009; Kosciw et al., 2012). 

Διαπιστωμένα, το ευνοϊκό σχολικό κλίμα μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός 
παράγοντας για μαθητές που βρίσκονται σε μειονεκτική κοινωνικό–πολιτισμική θέση. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Hopson & Lee (2011), οι μαθητές, που ανήκουν 
σε χαμηλά οικονομικά στρώματα, αντιμετωπίζουν προσκόμματα και ανασχέσεις κατά 
την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Όταν, όμως, οι «μειονεκτούντες» μαθητές αυτοί εντα-
χθούν σε ένα υγιές σχολικό κλίμα, η επίδοσή τους στα περισσότερα μαθήματα δεν υ-
στερεί σε σχέση με την επίδοση των μαθητών εκείνων που ανήκουν σε ανώτερα οικο-
νομικά στρώματα. Την άποψη αυτή ενστερνίζονται και οι O’Malley et al. (2015), κα-
θώς σε μια έρευνά τους παρατήρησαν πως, ανεξάρτητα από τη δομή και την οικονομική 
επιφάνεια της οικογένειας, υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ του θετικού κλίματος στο 
σχολείο και των υψηλών βαθμολογιών των μαθητών. Έτσι, αβίαστα, μπορεί να ειπωθεί 
πως το σχολικό κλίμα συνδέεται άμεσα με την ακαδημαϊκή επίδοση (Brand et al., 
2003), καθώς και με τα κίνητρα μάθησης (Marsh, Martin & Cheng, 2008). 
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Πολλοί ερευνητές είναι πεπεισμένοι ότι το θετικό κλίμα ενός σχολείου έχει άμεσο α-
ντίκτυπο στις στάσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών (Petrie, 2014), συμπεριλαμ-
βανόμενου και του επιπολασμού του σχολικού εκφοβισμού (Kasen et al., 2010). Όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνει ο Gregory et al. (2010), ο εκφοβισμός παρουσιάζει μικρό-
τερη συχνότητα σε σχολεία όπου υπάρχει θετικό κλίμα και όπου οι μαθητές αναφέρουν 
υψηλά επίπεδα σχολικής υποστήριξης από τους δασκάλους τους. Την ίδια άποψη συμ-
μερίζονται και οι Guerra, Williams & Sadek (2011), αφού υποστηρίζουν πως σε ένα 
σχολείο με θετικό σχολικό κλίμα, όπου οι μαθητές βιώνουν τον σχολικό χώρο ως ένα 
«καλό» μέρος με δίκαιους κανόνες και όπου αντιμετωπίζονται με σεβασμό, σημειώνε-
ται λιγότερη θυματοποίηση και εγκληματικότητα. Έτσι, ο εκφοβισμός είναι λιγότερο 
συχνός σε σχολεία που χαρακτηρίζονται από σαφείς και δίκαιες πολιτικές για την αντι-
μετώπιση της βίας, από υποστηρικτικές σχέσεις των δασκάλων και τη συμμετοχή των 
μαθητών στη λήψη αποφάσεων αλλά και από τον σχεδιασμό προληπτικών μέτρων για 
την καταπολέμηση της σχολικής βίας (Khoury-Kassabri et al., 2004). Γενικά, υπογραμ-
μίζεται ο κρίσιμος και θεμελιώδης ρόλος του θετικού σχολικού κλίματος στην πρό-
ληψη και καταστολή του εκφοβισμού, μεταξύ των μαθητών όλων των βαθμίδων, συ-
μπεριλαμβανομένων εκείνων με συχνή εμπειρία θυματοποίησης (Yang et al., 2018). 

Έχει παρατηρηθεί πως σε ένα υποστηρικτικό και καλό σχολικό κλίμα, τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας επιδεικνύουν αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση και, συνήθως, 
τις περισσότερες φορές εφευρίσκουν τρόπους συνεργασίας με σκοπό να βελτιώσουν 
την ποιότητα της διδασκαλίας στην τάξη (Kılınç, 2013). Ακόμη, οι διευθυντές σχο-
λείων με θετική κουλτούρα είναι ανοιχτοί σε ιδέες και προτάσεις σεβόμενοι τις απόψεις 
των εκπαιδευτικών, γεγονός που θεωρείται «κλειδί» για τη δημιουργία ενός υγιούς, 
κατάλληλου και ενθαρρυντικού κλίματος. Υπό αυτό το συνεργατικό πλαίσιο, οι εκπαι-
δευτικοί αφοσιώνονται περισσότερο στο λειτούργημά τους (Turan, 2002) και επιδει-
κνύουν ζήλο για να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας, δημιουργώντας κατάλ-
ληλες συνθήκες, πρωτίστως για τους μαθητές αλλά και για τους ίδιους. Αποτελεί, λοι-
πόν, αναγκαία και ικανή συνθήκη, για την εδραίωση θετικού και ευνοϊκού σχολικού 
κλίματος, η δημιουργία συλλογικών και συναδελφικών σχέσεων, όπου εκπαιδευτικοί 
και διευθυντές υποστηρίζουν καλά ο ένας τον άλλον και στοχάζονται ιδέες για την 
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας (Kılınç, 2013). 

Τέλος, το ευνοϊκό, θετικό κλίμα σε μια σχολική μονάδα έχει μεγάλη επίδραση στη μα-
θησιακή ικανοποίηση και στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών (Syahril & 
Hadiyanto, 2018). Είναι σαφές πως ένα ευνοϊκό κλίμα θα επηρεάσει αργότερα τις επι-
δόσεις των μαθητών, αφού οι μαθητές όταν ενθαρρύνονται να μαθαίνουν, εν μέσω παι-
δαγωγικής θαλπωρής, στο σχολείο τους θα βελτιώσουν τα μαθησιακά επιτεύγματα και 
την ακαδημαϊκή τους πρόοδο (Daryanto, 2015). Συνεπώς, το θετικό κλίμα και το υγιές 
περιβάλλον παρέχει μια αίσθηση ασφάλειας, άνεσης και ελευθερίας τόσο στους δα-
σκάλους όσο και -κυρίως- στους μαθητές, ώστε να εκτελούν αυτοί απρόσκοπτα και 
αποδοτικά τις σχολικές δραστηριότητες και να αναπτύξουν αυθόρμητα τις δεξιότητές 
τους.  
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Επιπτώσεις αρνητικού σχολικού κλίματος στις εκπαιδευτικές μονάδες 

Με κοινή την παραδοχή της ύπαρξης των πολλών πλεονεκτημάτων του θετικού σχολι-
κού κλίματος, είναι προφανές πως η απουσία του μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο 
και να προκαλεί δυσάρεστα και παιδαγωγικώς επιζήμια αποτελέσματα. Παρατηρείται 
πολλοί μαθητές να μην αισθάνονται ασφαλείς σωματικά και συναισθηματικά στο σχο-
λείο, κυρίως ως αποτέλεσμα των ανεπιθύμητων και δυσμενών μεταβλητών που επηρε-
άζουν το κλίμα του (Thapa et al., 2013). Σε σχολεία όπου δεν υπάρχει θετικό και υγιές 
περιβάλλον αυξάνονται, όπως προαναφέρθηκε, οι πιθανότητες οι μαθητές του να βιώ-
σουν βία και θυματοποίηση από συνομηλίκους τους, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και να παρουσιάζουν μειωμένη ακαδημαϊκή επί-
δοση (Astor, Guerra & Van Acker, 2010).  

Σύμφωνα με συμπεράσματα μελετών (Lleras, 2008), οι μαθητές αισθάνονται λιγότερο 
ασφαλείς σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα όπου είναι πιο πιθανό να εκδηλώνεται ο 
λεκτικός εκφοβισμός, που μπορεί να μην προκαλεί σωματικό πόνο, ωστόσο όμως είναι 
εξίσου τραυματικός για πολλούς μαθητές. Όπως τονίζει ο Nansel et al. (2001), ένας 
μεγάλος αριθμός μαθητών καθημερινά μπορεί να παραμένει στο σπίτι και να μην πα-
ρακολουθεί τα μαθήματα στο σχολείο, επειδή φοβάται ότι θα υποστεί εκφοβισμό. Επι-
πλέον, όταν οι μαθητές εκφοβίζονται ή γίνονται θύματα εκφοβισμού επανειλημμένα, 
αυξάνεται δραματικά η πιθανότητα να αναπτύξουν, με την πάροδο του χρόνου, ψυχο-
κοινωνικά προβλήματα (Wolke et al., 2000). 

Θεωρείται, εξάλλου, βέβαιο (Ferreira-Junior, Valente, & Sanchez, 2022) πως οι μαθη-
τές που υπόκεινται σε εκφοβιστική συμπεριφορά στον χώρο του σχολείου επηρεάζο-
νται αρνητικά και δεν ανταποκρίνονται με επιτυχία στις σχολικές τους υποχρεώσεις. 
Όμως, ο σχολικός εκφοβισμός φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά και τους παρατηρητές 
του, καθώς εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, εχθρότητας και κατωτερό-
τητας είτε από τους νταήδες είτε από τα θύματα (Rivers et al., 2009). Ωστόσο, πέραν 
μιας μεγάλης μερίδας μαθητών, ανασφάλεια στον χώρο του σχολείου, αισθάνονται και 
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών, μάλιστα, κάθε 
χρόνο απειλείται ή δέχεται επιθέσεις από μαθητές (Novotney, 2009). 

Είναι αξιοσημείωτο πως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται από πολλούς με-
λετητές εξαιρετικά στρεσογόνο ειδικά σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα υποβαθμισμένης 
σχολικής κουλτούρας (Al-Fudail & Mellar, 2008; De Nobile & McCormick, 2007). 
Έρευνες έχουν αποκαλύψει πως έως και το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών είναι υπό την 
επήρεια άγχους, εξαιτίας διαφόρων αιτιών που έχουν την αφετηρία τους στο σχολικό 
περιβάλλον (Geving, 2007). Ωστόσο, εκτιμάται πως δύο είναι οι κύριοι λόγοι για τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί αγχώνονται υπερβολικά. Πρωτίστως, το άγχος τους σχετίζε-
ται με τη συμπεριφορά και την πειθαρχία των μαθητών και δευτερευόντως με τον 
φόρτο εργασίας που καλούνται να διεκπεραιώσουν (Klassen & Chiu, 2010). Πράγματι, 
οι προαναφερθείσες αιτίες, που στρεσάρουν τους εκπαιδευτικούς, έχουν αρνητικό α-
ντίκτυπο σε πολλές εκφάνσεις της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας, υποβαθ-
μίζοντας την ποιότητα του σχολικού κλίματος. Οι εκπαιδευτικοί, σε καθημερινή, δε, 
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βάση, αισθάνονται εξουθενωμένοι (McCarthy et al., 2009) και, επιπλέον, είναι ορατά 
μειωμένη η αίσθηση της διδακτικής αποτελεσματικότητάς τους (Klassen & Chiu, 
2010).  

Πολυδιάστατη επίπτωση ενός αρνητικού σχολικού κλίματος αποτελούν και οι χρόνιες 
απουσίες και κατά συνέπεια η αυξημένη σχολική διαρροή των μαθητών. Οι νέοι που 
λείπουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σχολείο εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά 
παραβατικών συμπεριφορών, όπως βία, εγκληματικότητα, κατάχρηση αλκοόλ και άλ-
λων ουσιών (Hirschfield & Gasper, 2011). Επίσης, οι χρόνιες απουσίες των μαθητών 
από το σχολείο σχετίζονται έντονα με προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως ο αυξημένος 
κίνδυνος αυτοκτονικής συμπεριφοράς, το άγχος και η κατάθλιψη (Vaughn et al., 2011). 
Επιπρόσθετα, αυτοί οι μαθητές χρειάζονται περισσότερη προσοχή από τους εκπαιδευ-
τικούς, όταν είναι παρόντες στο σχολείο, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι πολλές μα-
θησιακές και κοινωνικές τους ανάγκες (Ginsburg, Jordan & Chang, 2014). 

Εξαιτίας των χρόνιων και συχνών απουσιών κάποιων μαθητών, οι εκπαιδευτικοί πολ-
λές φορές αναγκάζονται να προχωρούν το μάθημά τους με πολύ αργό ρυθμό, κάνοντάς 
το λιγότερο ελκυστικό με επιπτώσεις στον ενθουσιασμό, στον ζήλο και στην εκπαιδευ-
τική εμπειρία των άλλων μαθητών (Gottfried, 2013). Είναι πιθανό, επίσης, οι μαθητές 
με σποραδική φοίτηση να εμφανίζουν προβλήματα αποσπασματικής συμπεριφοράς, τα 
οποία μπορεί να επιδεινώνουν το αγαστό και εποικοδομητικό κλίμα της τάξης, απαι-
τώντας μεγαλύτερη και περισσότερη προσοχή από τον εκπαιδευτικό (Egger, Costello 
& Angold, 2003). Συμπερασματικά, λοιπόν, σε σχολεία όπου το σχολικό κλίμα χωλαί-
νει, οι μαθητές δυσκολεύονται ακαδημαϊκά, κοινωνικά και συμπεριφορικά και τείνουν 
να απουσιάζουν όλο και τακτικότερα από το σχολείο, εάν αυτό δεν είναι σε θέση να 
καλύψει τις ανάγκες τους (Van Eck et al., 2017). Το σαθρό σχολικό κλίμα, η αναποτε-
λεσματική σχολική πειθαρχία και η έλλειψη κατάλληλης ή ελκυστικής διδασκαλίας 
είναι επιβαρυντικές αιτίες που μπορεί να διαιωνίσουν τις χρόνιες απουσίες των μαθη-
τών και κατ’ επέκταση τη διαρροή και την πλήρη εγκατάλειψη του σχολείου. 

Τρόποι βελτίωσης του σχολικού κλίματος 

Από τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις γίνεται αντιληπτό ότι το σχολικό κλίμα μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας υγιούς και θετικής σχολικής 
ατμόσφαιρας. Θεωρείται αποδεδειγμένο πως ένα θετικό σχολικό κλίμα μπορεί να απο-
φέρει πολλά εκπαιδευτικά και ψυχολογικά οφέλη, πρωτίστως στους μαθητές και στη 
συνέχεια σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ενώ αντιστοίχως ένα υποβαθμι-
σμένο σχολικό κλίμα μπορεί να λειτουργήσει ως ανασχετικός φραγμός στη βελτιστο-
ποίηση όλων των εμπλεκομένων (Kuperminc, Leadbeater & Blatt, 2001). Επιπλέον, το 
θετικό σχολικό κλίμα μπορεί να προσφέρει ένα εμπλουτιστικό περιβάλλον, τόσο για 
προσωπική ανάπτυξη όσο και για ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών.  

Υπό αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχουν πολλές επιλογές, καθώς και 
την ευθύνη, ώστε να συνδράμουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος αλλά και της 
συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των μαθητών. Ας σημειωθεί πως η συμμετοχή των 
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γονέων στο σχολείο είναι σημαντική για την ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού, όσον 
αφορά στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα (Sebastian, Moon & Cunningham, 2017), τα κί-
νητρα (Fantuzzo et al., 2004), τη συμπεριφορά και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιο-
τήτων (El Nokali, Bachman & Votruba-Drzal, 2010) και, τέλος, την αυτοαντίληψη 
(Hung, 2005). Στις ακόλουθες γραμμές η παρούσα εργασία θα αναδείξει μια σειρά εν-
δεικτικών παρεμβάσεων που προσφέρονται, προκειμένου να βελτιωθεί και να ενισχυ-
θεί το σχολικό κλίμα. 

Πρωτίστως, οι γονείς έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά και να ενημερώ-
νονται για εμπόδια, δυσχέρειες και προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο, 
αλλά και να συνδράμουν, ώστε να εξομαλύνονται δυσχερείς και προβληματικές κατα-
στάσεις. Ακόμη, θα πρέπει και οι ίδιοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους και να είναι 
αρωγοί και συμπαραστάτες σε δράσεις, που πραγματοποιούνται από το σχολείο και 
είναι επ’ ωφελεία των μαθητών.  

Εξίσου σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του θετικού κλίματος στα σχολεία διαδραματί-
ζουν και οι εκπαιδευτικοί με τους διευθυντές. Το εκπαιδευτικό προσωπικό και η διεύ-
θυνση του σχολείου έχουν «παιδαγωγικό» χρέος να αντιμετωπίζουν όλους τους μαθη-
τές δίκαια, ισότιμα και με σεβασμό. Ένας καλός δάσκαλος οφείλει να ενθαρρύνει τους 
μαθητές του και να ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους. Επίσης, πρέπει να είναι καλός 
ακροατής (Haider & Jalal, 2018), πρώτα να ακούει, στη συνέχεια να κατανοεί και έ-
πειτα να αναλαμβάνει δράσεις και να παίρνει αποφάσεις. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
είναι δημοκρατικός, να αφήνει τους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα κα να λένε τις 
απόψεις τους. Ακόμη, καλός δάσκαλος είναι εκείνος που δημιουργεί ένα περιβάλλον 
χωρίς αποκλεισμούς και παρέχει ευκαιρίες, ώστε οι ιδέες και οι απόψεις των μαθητών 
να εισακούονται. Εν κατακλείδι, θα πρέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι δίπλα 
στους μαθητές και όχι απέναντι. Να είναι οδηγοί, σύμβουλοι και να αποτελούν κίνητρο 
μίμησης ή και ταύτισης για τους μαθητές τους, όπως προστάζουν και οι κοινωνικοπο-
λιτισμικές θεωρίες. Να καταφέρουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μαθητών και 
να είναι πάντα ευγενικοί, πρόθυμοι και διαθέσιμοι οποιαδήποτε στιγμή απευθύνονται 
σε αυτούς οι μαθητές τους. 

Ιδιαίτερα, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, μπορούν να βοηθήσουν στην εδραίωση 
ενός θετικού κλίματος αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο, ώστε να γνωρίσουν καλύ-
τερα τους μαθητές τους, τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους (Darling-Hammond & 
DePaoli, 2020). Αυτό, ωστόσο, προϋποθέτει την κατανομή των μαθητών σε μικρότερα 
τμήματα, ώστε να συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς, συγκροτώντας ομάδες 
στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη 
δυνατότητα να γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών και πού πραγματικά 
χρειάζονται στήριξη. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές είναι παιδαγωγικά ευ-
κταίο να θέτουν τους κανόνες στην τάξη, για τη δημιουργία ενός συνεργατικού περι-
βάλλοντος, στο οποίο την ευθύνη για τη μάθηση θα μοιράζονται εξίσου και οι δυο 
πλευρές. 
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Κινητήρια, ωστόσο, δύναμη για την επιτυχία του σχολείου και την ύπαρξη υγιούς κλί-
ματος, αποτελεί και ο διευθυντής του. Μάλιστα, η επιρροή του διευθυντή στη διαμόρ-
φωση του σχολικού κλίματος, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τα συναισθήματα που 
έχουν οι εκπαιδευτικοί για την εργασία τους (Smith, Connolly & Pryseski, 2014). Για 
τον λόγο αυτό, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να είναι ανοιχτοί σε 
νέες ιδέες και να επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς την ανάληψη ρίσκων στις τάξεις 
τους, ώστε να καλυφθούν οι επιθυμητοί και προσδοκώμενοι στόχοι. Οι διευθυντές πρέ-
πει να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν αυτοί νέες μεθόδους και να 
τους βοηθούν στην εξεύρεση λύσεων, όταν παρουσιάζονται δυσκολίες. Να είναι υπο-
στηρικτικοί και συνεργάσιμοι και να επικροτούν οτιδήποτε καινοτόμο εφαρμόζουν οι 
εκπαιδευτικοί. Εξάλλου, η συνεργασία εκπαιδευτικών και διευθυντών, η αποτελεσμα-
τική επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, το υγιές σχολικό κλίμα 
και η κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών, αποτελούν το υπόβαθρο που διευκο-
λύνει την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας (Saitis, 2002). 

Αναμφίβολα, και η πρόληψη βίας, συγκρούσεων και πράξεων εκφοβισμού κρίνεται 
απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Συνεπώς, μια από τις υ-
ποχρεώσεις των εκπαιδευτικών είναι, ανά τακτά διαστήματα, να συζητούν με τους μα-
θητές τους για τις συνέπειες του εκφοβισμού και της βίας και να καθιστούν σαφές πως 
σε τέτοια περιστατικά οι συνέπειες είναι επιβλαβείς και επιβαρυντικές για όλους. Οι 
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν το κλίμα με το να εμπλέκουν τους 
μαθητές σε ανομοιογενείς ομάδες για να συνεργάζονται μεταξύ τους, να προστατεύουν 
τους αδύναμους μαθητές από τους πιο ισχυρούς και πιο δημοφιλείς του σχολείου και 
να καλούν συχνά στο σχολείο ειδικούς για θέματα βίας και εκφοβισμού για να μιλούν 
στους μαθητές. Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλες δομές μπορούν να συν-
δράμουν σε ένα σχολείο, ώστε αυτό να αντιμετωπίσει παιδαγωγικά ανάρμοστες συμπε-
ριφορές. Τέλος, και η ίδια η Πολιτεία οφείλει να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια 
στους εκπαιδευτικούς με σκοπό να γνωρίζουν αυτοί πώς να συμπεριφέρονται σε περί-
πτωση που αντιληφθούν περιστατικό εκφοβισμού στον σχολικό χώρο. 

Τέλος, μέγιστης σημασίας για τη δημιουργία θετικού κλίματος στα σχολεία, είναι και 
η θέση, οι πράξεις και η συμπεριφορά των ίδιων των μαθητών. Οι μαθητές, δηλαδή, θα 
πρέπει να σέβονται και να εφαρμόζουν πιστά τους κανόνες που θέτει το σχολείο. Συ-
γκεκριμένα, οι μαθητές είναι παιδαγωγικά και κανονιστικά ορθό να βρίσκονται καθη-
μερινά και στην ώρα τους στο σχολείο για να παρακολουθούν τα μαθήματά τους, να 
μην παρεμποδίζουν το έργο του εκπαιδευτικού, αλλά να είναι δεκτικοί σε οτιδήποτε 
τους παρέχεται και να αντιλαμβάνονται πως αυτό λειτουργεί υπέρ τους.  

Η συμβολή των μαθητών στη διαμόρφωση θετικού κλίματος επιτυγχάνεται με το να 
αποτελούν θετικό πρότυπο για τους άλλους και να έχουν υψηλές προσδοκίες για τη 
συμπεριφορά όχι μόνο τη δική τους αλλά και των συμμαθητών τους και να μη διστά-
ζουν να ζητήσουν βοήθεια από έναν εκπαιδευτικό ή τον διευθυντή του σχολείου τους. 
Οι μαθητές συνδράμουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος, όταν αντιλαμβάνονται 
πως το προσωπικό του σχολείου τους στηρίζει και τους βοηθάει όποτε χρειαστεί, όταν 
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επιδιώκουν το σχολείο τους να συμμετέχει σε δράσεις που τονίζουν τη συνεργασία, την 
ομαδικότητα, το αθλητικό πνεύμα, την άμιλλα, αλλά και όταν αντιστέκονται στη βία 
και βοηθούν τους συμμαθητές τους που πέφτουν θύματα εκφοβιστικής συμπεριφοράς. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή» είναι μια από τις γνωστότερες 
ρήσεις του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα Βίκτωρος Ουγκώ, η οποία, μάλλον, αποτελεί 
και την πλέον αντιπροσωπευτική της σπουδαιότητας και της θεμελιακότητας της Παι-
δείας και του σχολείου (Zamani-Gallaher & Fuller, 2016; Mora & Christianakis, 2013). 
Η έννοια του σχολείου είναι προφανές πως δεν περιορίζεται στο επίπεδο των κτιριακών 
υποδομών, αλλά είναι ένα περιβάλλον και χώρος εκπαίδευσης που περιλαμβάνει οντό-
τητες που συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν, επηρεάζοντας τη διαδικασία της μάθησης. 
Περιλαμβάνει, δηλαδή, το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αποτελεσμα-
τικότητα της οποίας κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει το κλίμα που επικρατεί στη σχολική 
μονάδα. Το κλίμα, όμως, δε διαμορφώνεται με «αυτόματο πιλότο» αλλά από όλους 
τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, αρχής γενομένης από τους φορείς 
της Πολιτείας και στη συνέχεια απ’ όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (διευθυντές, 
εκπαιδευτικούς, μαθητές) αλλά και τις οικογένειες των μαθητών.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε, ως επί το πλείστον, στα πλεονεκτήματα που προι-
κοδοτεί και πριμοδοτεί το θετικό κλίμα σε ένα σχολικό περιβάλλον. Μάλιστα, η κατα-
λυτική σημασία του θετικού κλίματος τεκμαίρεται από το γεγονός πως οι προσλαμβά-
νουσες στο σχολείο εμπειρίες επηρεάζουν τους μαθητές σε όλο τον ενήλικο βίο τους. 
Η διαμόρφωση υγιούς και αποδοτικού κλίματος είναι, λοιπόν, αναγκαία, ωστόσο, απο-
τελεί μια πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική διεργασία που πρέπει να καθίσταται προ-
τεραιότητα όλων, πολιτείας και σχολικής κοινότητας. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός 
πως τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον και γίνονται πολλές προ-
σπάθειες βελτίωσης του σχολικού κλίματος και αναγωγής του σε ύψιστη σχολική και 
παιδαγωγική σπουδή. Για παράδειγμα, η υποχρεωτικότητα εκπόνησης Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας από κάθε σχολείο, που θεσπίστηκε πρόσφατα από την ελλη-
νική Πολιτεία, είναι σημαντικό βήμα καλλιέργειας βελτίωσης και εδραίωσης θετικής 
κουλτούρας στον σχολικό χώρο, η οποία «θα διασφαλίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη, 
την προσωπικότητα, τη σωματική ασφάλεια και τη συναισθηματική πλήρωση όλων 
των μελών της σχολικής κοινότητας». Είναι απαραίτητο, βέβαια, όλες οι σχετικές προ-
σπάθειες να ενταθούν, να γίνουν πιο αποτελεσματικές και να προσαρμοστούν στα ση-
μερινά κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε πολιτεία και 
πολίτες να διαχειρίζονται πολλαπλές και πολυσύνθετες κρίσεις.  
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Η πρόνοια για την υγεία του μαθητή τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα 

Λεβεντάκης Χαράλαμπος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.11, PhD 
Γκαρίλα Βασιλική, Εκπαιδευτικός Κοινωνικών Επιστημών Π.Ε.78, M.Ed 

Περίληψη 

Η ανάγκη της μαθητικής πρόνοιας και αντιλήψεως αποσκοπούσε στο να παρεμποδίσει 
τις συνέπειες των νοσηρών καταστάσεων και να διορθώσει τις βλάβες και τις προδια-
θέσεις, επίκτητες ή κληρονομικές, απευθυνόμενες προς το σύνολο των μαθητών, των 
οποίων οι οικογένειες δεν είχαν τα μέσα για τους παραπάνω σκοπούς. Η εν γένει σχο-
λική αντίληψη και πρόνοια οργανώθηκε και λειτούργησε ως επί το πλείστον, με μέρι-
μνα και δαπάνες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επί μακρές χρονικές περιόδους πήρε 
πρωτοβουλίες για βοήθεια και προστασία του πάσχοντος και αναξιοπαθούντος μαθητή. 
Από το 1911 και μετά, το κρατικό ενδιαφέρον και η Πολιτεία, με την εισαγωγή του 
θεσμού της σχολικής υγιεινής και την σχολιατρική υπηρεσία, ήρθε αρωγός και συμπα-
ραστάτης με αυτήν την κίνηση συνεργαζόμενη τα πρώτα έτη με την ιδιωτική πρωτο-
βουλία. Σχετικά με την μαθητική νοσηρότητα, οι έρευνες των σχολιατρικών υπηρεσιών 
είχαν αποδείξει ότι το 50% περίπου των παιδιών που φοιτούσαν στα σχολεία ήταν α-
πολύτως υγιή, ενώ όλα τα άλλα παρουσίαζαν διάφορες διαταραχές της υγείας τους, 
ελαφρές ή σοβαρές. Ακόμη η μαθητική νοσηρότητα αύξανε με τα έτη της φοίτησης 
στο σχολείο.  

Λέξεις-Κλειδιά: Υγεία μαθητή, σχολική αντίληψη, μαθητική πρόνοια. 

Leventakis Charalampos, Gkarila Vasiliki 

Abstract 

The need for student care and understanding was aimed at preventing the consequences 
of morbid conditions and correcting injuries and predispositions, acquired or hereditary, 
addressed to all students, whose families did not have the means for the above purposes. 
The general school concept and welfare was organized and operated for the most part, 
at the care and expense of private initiative and over long periods of time took initiatives 
for the aid and protection of the sick and distressed student. From 1911 onwards, the 
state interest and the State, with the introduction of the institution of school hygiene 
and the schoolmedical services, came to help and support this movement by collaborat-
ing in the first years with the private initiative. Regarding student morbidity, research 
by the medical services had shown that about 50% of the children attending the schools 
were perfectly healthy, while all the others presented various health disorders, mild or 
severe. Even student morbidity increased with years of schooling. 

Key-Words: Student health, school perception, student welfare. 

Εισαγωγή 
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Ανέκαθεν, από την αρχαία πλέον εποχή, είχε διακηρυχθεί ότι η σωματική ανάπτυξη 
διέπει την πνευματική. Όλες οι μετέπειτα επιστημονικές έρευνες συμφώνησαν σ’ αυτό 
και οι διδάσκαλοι από την πείρα τους γνώριζαν, ότι ενώ ο υγιής μαθητής μαθαίνει πρό-
θυμα και εύκολα, έχει την ζωηρότητα της υγείας και προσαρμόζεται με ευκολότερα 
στη ζωή και τις απαιτήσεις του σχολείου, οι νοσηρές σε αντίθεση επιδράσεις κληρονο-
μικές ή μη, οι διαταραχές της θρέψης, οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις, η ελάττωση της 
όρασης και της ακοής και τα παρόμοια, δημιουργούν τους «κακούς μαθητές», τους 
«άτακτους», τους «απρόσεκτους», τους οποίους άλλοτε από άγνοια των πραγμάτων οι 
διδάσκαλοι τους τιμωρούσαν άδικα (Αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Περί τροπο-
ποιήσεως του άρθρου 18 του Νόμου 1242 (240, 567, 1069) περί υγειονομικής υπηρεσίας 
των σχολείων», 5 Μαΐου 1920). 

Κατ’ εξοχήν στο σχολείο παρίσταται ανάγκη να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες της 
υγιεινής για την προφύλαξη από τις λοιμώδεις νόσους, διότι στο σχολείο εμφανίζονται 
συχνότερα και διαδίδονται ευκολότερα λόγω της άμεσης και στενής επικοινωνίας των 
παιδιών με θανατηφόρα ενίοτε αποτελέσματα.  

Το ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την μαθητική αντίληψη, για τον άρρω-
στο και πτωχό μαθητή, ήταν τελείως ανίσχυρο και ανεπαρκές για να ανταποκριθεί σε 
τέτοιο βάρος. Αναγνωρίσθηκε γρήγορα το καθήκον της Πολιτείας και του συνόλου της 
κοινωνίας να έλθουν συνεπίκουροι των πτωχών και ασθενών μαθητών και κατ’ αυτόν 
τον τρόπο η σχολική αντίληψη και πρόνοια κατέλαβε συν το χρόνο σπουδαία θέση 
μεταξύ των υποχρεώσεων της σύγχρονης εκπαίδευσης. Για να βρεθούν οι άρρωστοι 
μαθητές και ιδίως οι στο πρώτο στάδιο της νόσου ευρισκόμενοι, ήταν ανάγκη να ενερ-
γείται κατά συχνά χρονικά διαστήματα η λεγόμενη ατομική ιατρική εξέταση του μα-
θητή και η καταγραφή όλων των πορισμάτων στο ατομικό δελτίο υγείας1 του μαθητή2.  

Η ατομική εξέταση του μαθητή συνίστατο στην ιατρική εξέταση της γενικής του ιδιο-
σύστασης, της όρασης, ακοής, του στόματος, της ρινός, της λαλιάς, των οδόντων, του 
φάρυγγα, του λεμφατικού συστήματος, του σκελετού, της σπονδυλικής στήλης, του 
δέρματος, των πνευμόνων, της καρδιάς, κ.λπ. Η εξέταση συμπληρώνονταν με διάφορες 
καταμετρήσεις, ειδικά του αναστήματος, του βάρους και της θωρακικής περιμέτρου. 
Τα εξαγόμενα της ατομικής εξέτασης επέτρεπαν στον σχολίατρο να διαιρέσει τους μα-
θητές, αναλόγως της υγιεινής τους κατάστασης, σε τρεις κατηγορίες: υγιείς, υπό επί-
βλεψη και αρρώστους. Οι πρώτοι συνέχιζαν την φοίτησή τους στο σχολείο κανονικά, 
για δε τους αρρώστους λαμβάνονταν τα σχετικά μέτρα. Ειδοποιούνταν οι γονείς και 
διαφωτίζονταν για τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά τους, αν δεν γίνει θεραπεία 
της πάθησης και σε περίπτωση υλικής απορίας, οδηγούνταν στο μαθητικό ιατρείο από 
τη σχολική νοσοκόμο, όπου θεραπεύονται δωρεάν. Περισσότερη φροντίδα (σιτισμό, 

1 Το πρώτο ατομικό δελτίο υγείας για μαθητές εισήχθη από την Αικατερίνη Βαρουξάκη το 1911, κατά 
το γαλλικό πρότυπο, και χρησιμοποιήθηκε στις μαθήτριες του Αρσακείου (Καρακατσάνη, 2008, σελ. 
364). 
2 Η κατάρτιση του ατομικού δελτίου υγείας απαιτούσε την συνεργασία σχολιάτρου, εκπαιδευτικού, γο-
νέα, σχολικής νοσοκόμου και κοινωνικής λειτουργού (Δεληβάνη, 1959β, σελ. 26). 
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αερισμό, ανάπαυση) απαιτούσε η κατηγορία των υπό επίβλεψη μαθητών (Αιτιολογική 
έκθεση, ό.π., 5 Μαΐου 1920). 

Παιδιά υγιή φαινομενικά ανακαλύπτονταν ότι έπασχαν από νόσους που δεν εκδηλώ-
νονταν μεν, ικανές όμως να επιφέρουν σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τον πάσχοντα, 
αλλά και για όλους τους συμμαθητές του. Αφ’ ετέρου αδυναμία έξεως, προδιάθεση 
στην φυματίωση, γενική εξασθένηση και αδυναμία του παιδιού, έμεναν χωρίς διά-
γνωση λόγω απειρίας του γονέα, οδηγώντας ασφαλώς στην εκκόλαψη της φυματίωσης 
και των συναφών νόσων.  

Κατανοήθηκε, λοιπόν, ότι εφόσον η Πολιτεία κατέστησε υποχρεωτική την εκπαίδευση 
ήταν και υπεύθυνη για τις βλάβες, που ενδέχεται αυτή να προκαλέσει σε βάρος των 
μαθητών και ακόμη ότι «ἄνευ ἀποτελεσματικῆς προστασίας τῶν ἀναξιοπαθούντων καὶ 
ἀσθενικῶν μαθητῶν, ὑπόκειται εἰς κινδύνους, μὲ τὴν βαθμιαίαν ἐξασθένησιν καὶ τοῦ 
ἐκφυλισμοῦ, αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ὑπόστασην τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Φυλῆς, ὑποσκάπτοντας τίς 
βάσεις τῆς δημοσίας οἰκονομίας καὶ ὑπονομεύοντας τὸ ποῖον καὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦ στρα-
τευομένου πληθυσμοῦ τῆς Χώρας» (Αιτιολογική έκθεση, ό.π., 5 Μαΐου 1920). Η απότομη 
και αλματική άνοδος του ποσοστού των θετικών αντιδράσεων από του 6ου – 8ου έτους 
αποδίδεται στην πρώτη έξοδο των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον για φοί-
τηση στα σχολεία. 

1. Περίοδος 1911 - 1935 

Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα στις αρχές του 20ου αιώνα, η αύξηση του πληθυσμού 
στη χώρα μας δεν ήταν ανάλογη με τη «σχετικῶς ἀκμαίαν γονιμότητα τῶν κατοίκων 
τῆς» (Λαμπαδάριος, 1932, σελ. 128)3. Και αυτό, γιατί υπήρχε το φαινόμενο της θνησι-
μότητας και νοσηρότητας4 της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (Μακκάς, 1921). Ο Λα-
μπαδάριος παραδεχόταν ότι ο λόγος του «ολέθρου» της παιδικής ηλικίας5 στον τόπο 
μας την εποχή εκείνη ήταν συναρτημένος με «τὴν ἔλλειψιν ἐν Ἑλλάδι τῆς ὠργανωμένης 
προστασίας τῆς παιδικῆς ἡλικίας» (Λαμπαδάριος, 1932, σελ. 126-130) και μιλούσε «γιά 
παροιμιώδη καὶ ἐγκληματικὸν ὑποσιτισμὸν τοῦ ἑλληνόπαιδος», ιδιαίτερα μετά την 

3 Η χώρα μας, σύμφωνα με τον ίδιο, στις αρχές του 20ου αιώνα κατείχε την τέταρτη θέση ανάμεσα στα 
ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την υπεροχή των γεννήσεων, ενώ μέχρι το 1925, έρχονταν στην πρώτη 
γραμμή μεταξύ των κρατών που είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας στην ηλικία αυτή (Λαμπα-
δάριος, 1932, σελ. 128). 
4 Σε ευρείες μελέτες, που έγιναν στην αρχή του 20ου αιώνα, σε Σουηδία και Δανία για την υγιεινή κατά-
σταση των μαθητών αποδείχθηκε ότι απ’ όλους τους μαθητές που φοιτούσαν στα σχολεία 44,8% έπα-
σχαν από διάφορες νόσους και ότι τα νοσήματα αυτά άρχιζαν να εμφανίζονται στα παιδιά από το δεύτερο 
έτος της φοίτησής τους, αυξάνονταν δε, εφ’ όσον η φοίτηση αυτή ήταν μακροχρόνια, ενώ η υγιεινή 
κατάστασή τους κατά το πρώτο έτος της φοίτησης ήταν σχετικά καλή. «Ὀφείλονται δ’ αἱ βλάβαι αὗται 
κυρίως εἰς δύο τινά, τὸ μὲν εἰς τὴν μεταβολὴν τῶν βιοτικὼν ἕξεων τῶν παιδίων, τὸ δὲ εἰς τὴν τυχὸν ἐλατ-
τωματικὴν κατασκευὴν τοῦ σχολείου ἤ καὶ εἰς τὴν πλημμελῆ λειτουργίαν αὐτοῦ ὑπὸ ὑγιεινὴν ἄποψιν» (Σάβ-
βας, 1907, σελ. 381). 
5 «Οὐ μικρὸς ἀριθμὸς παιδίων θνῄσκει καὶ δὴ κατὰ τὴν ἀπὸ 5-10 ἐτῶν ἡλικίαν καὶ κυρίως ἐκ λοιμωδῶν 
νόσων. 100 θνησκόντων παιδιών τὰ ἤμιση καὶ τὶ πλέον (52% ἀποθνήσκουν ἀπὸ μολυσματικὰ νοσήματα, 
ὀστρακιάν, διφθερίτιδα, ἱλαράν, μηνιγγίτιδα, φυματίωσιν κ.λπ., ἤτοι νοσήματα, περὶ ὧν παρεδέχθη ἡ ἐπι-
στήμη, ὅτι δύναται ἀσφαλῶς να προληφθοὺν (ἐὰν ἐφαρμοσθοῦν κατ’ αὐτῶν μεθοδικῶς τὰ εἰδικὰ προφυ-
λακτικὰ μέτρα), (Λαμπαδάριος, 1932, σελ. 129-130). 
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βρεφική ηλικία καθώς και για «άγνοια» εκ μέρους του λαού «τῶν στοιχειωδεστάτων 
γνώσεων τῆς υγιεινῆς» (ό.π.).  

Βεβαίως πολλά και ποικίλα άλλα αίτια υπεισέρχονται στην δημιουργία του φαύλου 
κύκλου, της κακής κατάστασης της υγείας του έλληνα μαθητή (έλλειψη λαϊκών και 
φθηνών κατοικιών, αύξηση της τιμής των λευκωματοειδών τροφών, δηλαδή γάλακτος, 
αυγών, βουτύρου, κρέατος, κ.λπ. κακή κατάσταση διδακτηρίων, ανθυγιεινά προγράμ-
ματα, έλλειψη μαθητικών συσσιτίων, κατάλληλων νοσοκομείων για απομόνωση και 
θεραπεία των μολυσματικών παιδικών νοσημάτων και ιδίως των εξ οστρακιάς, διφθε-
ρίτιδας πασχόντων, κ.λπ.). Η κατάσταση αυτή ήταν αποκρυσταλλωμένη σε μια εποχή 
κατά την οποία το παιδί, λόγω της νομοθετημένης υποχρεωτικής φοίτησης6, θα μπο-
ρούσε, κατά τον Λαμπαδάριο, ν’ αποτελέσει τον άξονα γύρω από τον οποίο θα στρε-
φόταν κάθε προστατευτική ενέργεια των υπευθύνων με στόχο την υγεία του. 

1.1. Περί νοσημάτων και παθήσεων μαθητών 

Αν και είχαν γίνει κάποια βήματα για την επίβλεψη και την προστασία της υγείας των 
μαθητών, από το 19117, που είχε αρχίσει να λειτουργεί η υπηρεσία σχολικής υγιεινής 
στο Υπουργείο Παιδείας, - κυρίως σε ότι αφορά την υγειονομική επιθεώρηση των σχο-
λικών κτιρίων και την προφύλαξη των μαθητών από μολυσματικές ασθένειες - οι πε-
ριορισμένες πιστώσεις που διαθέτονταν για το σκοπό αυτό δεν επαρκούσαν για μια 
ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη των μαθητών. Σε περιπτώσεις εμφάνισης λοι-
μώδους ασθένειας στο σχολείο πραγματοποιούνταν αποκλεισμός από τη σχολική φοί-
τηση του μαθητή που είχε ασθενήσει, απολύμανση του διδακτηρίου και σε ειδικές πε-
ριπτώσεις διακοπή των μαθημάτων του σχολείου. Παράλληλα εκδόθηκαν οδηγίες υ-
γιεινής και κυκλοφόρησαν διάφορα υγειονολογικά δημοσιεύματα. 

Με την εγκύκλιο 2101/31 Ιανουαρίου 1912 (επί υπουργίας Απ. Αλεξανδρή) «Περὶ προ-
φυλάξεως τῶν εἰς τὰ σχολεῖα φοιτώντων ἀπὸ τῶν ὀξέων λοιμωδῶν νοσημάτων» καθο-
ρίσθηκαν οι παρακάτω οδηγίες από το Γραφείο της Σχολικής Υγιεινής (Λαμπαδάριος, 
1913):  
α) Αυστηρή τήρηση των υγιεινών όρων του αερισμού, φωτισμού και καθαριότητας των 
σχολικών αιθουσών, αποχωρητηρίων και υδαταποθήκης του σχολείου, 
β) Επιμελής έλεγχος της καθαριότητας των μαθητών, 
γ) Κάθε μαθητής που απουσιάζει από το σχολείο λόγω ασθενείας πλέον των τεσσάρων 
ημερών, δεν γίνεται δεκτός όταν επιστρέφει, εάν δεν προσαγάγει πιστοποιητικό, σ’ α-
πλό χαρτί, του θεράποντος ιατρού (ή εν ελλείψει αυτού, του δημοτικού ιατρού) στο 
οποίο θα αναγράφεται το είδος της νόσου από την οποία έπασχε και η τελεία ίασή του. 

6 Κατά την ηλικία (από 6-15 ετών) μεγάλος αριθμός παιδιών (52%) πέθαινε από τα λοιμώδη νοσήματα, 
οστρακιά, διφθερίτιδα, ιλαρά, μηνιγγίτιδα, φυματίωση κ.λπ. τα οποία μπορούσαν να προληφθούν αν 
εφαρμόζονταν σ’ αυτά μεθοδικά τα ειδικά προφυλακτικά μέτρα που ελάμβαναν τα άλλα κράτη (Λαμπα-
δάριος, κ.α, 1918, σελ. 4). 
7 Η Ιταλία από το 1902 εξεδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον για την υγεία των μαθητών της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης, ενώ στη Δανία ο Hertel, από το 1879, ασχολήθηκε με την υγεία των μαθητών (Στεφάνου, 
1940, σελ. 522-524; Βλάμος, 1904, σελ. 953-960). 
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Σε κάθε περίπτωση δε, ο δάσκαλος αφού βεβαιωθεί ότι πρόκειται για κάποια λοιμώδη 
νόσο, οφείλει να απομακρύνει τον νοσούντα μαθητή από το σχολείο μέχρι κάθε κίνδυ-
νος μετάδοσης εκ της μετά των υγιών μαθητών επικοινωνίας του νοσήματος παρέλθει. 
Έτσι: 
1) Κάθε μαθητής που πάσχει από διφθερίτιδα, οστρακιά, μηνιγγίτιδα, τύφο και ευλο-

γιά8, «νόσων εκ των βαρυτέρων» και μάλλον μεταδοτικών αποκλείεται από την φοί-
τηση στο σχολείο τουλάχιστον για τεσσαρακονταπενθήμερο. Μετά την πάροδο του 
χρονικού αυτού διαστήματος επιτρέπονταν η εκ νέου στο σχολείο φοίτηση του μα-
θητή που είχε νοσήσει, αφού όμως προηγηθεί συστηματική απολύμανση της κατοι-
κίας του, των ενδυμάτων, βιβλίων κ.λπ. και πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός 
του σώματος (δια λούσεως). Τα μολυσμένα βιβλία και τα ευτελούς αξίας αντικεί-
μενα, «ως αθύρματα, τετράδια, κονδύλια κ.λπ. είναι προτιμότερο να καταστρέφονται 
δια του πυρός» (εγκ. 2101/31-1-1912). 

2) Κάθε μαθητής που πάσχει από ιλαρά, ανεμοβλογιά, παρωτίτιδα, γρίπη, κοκκύτη9, 
αμυγδαλίτιδα και άλλες οξείες λοιμώδεις νόσους, εκτός των απαριθμουμένων 

• 8 Διφθερίτιδα: Αίτιο: Βακτήριο (κορυνοβακτηρίδιο της διφθερίτιδας) Μετάδοση: Με σταγονίδια ή 
σωματική επαφή. Εκδηλώσεις: Προσβάλλει το φάρυγγα και την τραχεία και σε σοβαρές περιπτώ-
σεις προκαλεί παράλυση. Σε πολλές χώρες ο παιδικός εμβολιασμός έχει κάνει την ασθένεια αυτή 
εξαιρετικά σπάνια. 

• Ευλογιά: Αίτιο: Ιός (πομφογόνος ιός). Μετάδοση: Με σταγονίδια. Εκδηλώσεις: Προκαλεί μεγάλες 
φλύκταινες (φουσκάλες), καθώς και σοβαρότερες βλάβες στο δέρμα, και συχνά είναι μοιραία. Κά-
ποτε ήταν πολύ διαδεδομένη, έχει όμως εκριζωθεί με ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εμβολιασμών. 

• Μηνιγγίτιδα: Αίτιο: Ιός ή βακτήριο (διάφορα είδη). Μετάδοση: Τα παθογόνα αίτια συχνά υπάρχουν 
και στους υγιείς ανθρώπους, όμως προκαλούν νόσο μόνον όταν καταφέρουν να φτάσουν στο κε-
ντρικό νευρικό σύστημα. Εκδηλώσεις: Προκαλεί φλεγμονή των μηνίγγων (των μεμβρανών που πε-
ριβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό), προκαλώντας κεφαλαλγία και πυρετό. Μερικές 
μορφές βακτηριακής μηνιγγίτιδας είναι πολύ επικίνδυνες, προκαλώντας εγκεφαλικές βλάβες ή α-
κόμη και θάνατο. 

• Τύφος: Αίτιο: Οργανισμοί που μοιάζουν με βακτήρια (ρικέτσιες). Μετάδοση: Με τσιμπήματα από 
ψείρες, τσιμπούρια και άλλα έντομα. Εκδηλώσεις: Αυτή η σοβαρή νόσος προκαλεί πυρετό, τοξιναι-
μία, πνευμονία και καρδιακή ανεπάρκεια. Σε φυσιολογικές συνθήκες είναι σπάνια ασθένεια, μπορεί 
όμως να εξαπλωθεί μετά από φυσικές καταστροφές, όταν σημειώνονται μεγάλες συγκεντρώσεις 
ανθρώπων σε περιορισμένο χώρο.  

• Οστρακιά: Η οστρακιά ή αλλιώς σκαρλατίνα είναι εξανθηματική και μεταδοτική αρρώστια, αρκετά 
σοβαρή και προσβάλλει περισσότερο τα παιδιά. Τα συμπτώματα είναι: εμφάνιση υψηλού πυρετού, 
σπασμοί, εμετοί, ρίγη και πόνοι κατά την κατάποση. Ο χρόνος επώασης είναι 2 μέρες και γίνεται 
εμφάνιση εξανθήματος στο λαιμό στην αρχή και στις μασχάλες. Έχει χρώμα κόκκινο κι εμφανίζεται 
κατά την 6η μέρα. Οι άρρωστοι πρέπει να απομονώνονται (πηγή: http://health.in.gr/, Υγεία).  

• 9 Ιλαρά: Αίτιο: Ιός (παραμυξοΐός). Μετάδοση: Μεταδίδεται πολύ εύκολα με σταγονίδια. Εκδηλώ-
σεις: Προκαλεί δερματικά εξανθήματα και πυρετό. Πολύ διαδεδομένη νόσος που προσβάλλει συ-
νήθως τα παιδιά, όμως προλαμβάνεται με εμβολιασμό. 

• Ανεμοβλογιά: Αίτιο: Ιός της ομάδας του έρπητα. Μετάδοση: Με σταγονίδια. Εκδηλώσεις: Προκαλεί 
εκτεταμένο δερματικό εξάνθημα, που αναπτύσσεται σε φλύκταινες (φουσκάλες). Αυτή η συνηθι-
σμένη παιδική ασθένεια είναι σπάνια αλλά πιο σοβαρή στους ενηλίκους. 

• Παρωτίτιδα: Αίτιο: Ιός (παραμυξοϊός) Μετάδοση: Με σταγονίδια. Εκδηλώσεις: Προκαλεί διόγκωση 
των σιελογόνων αδένων. Η ασθένεια προσβάλλει παιδιά και ενηλίκους, όμως μπορεί να προληφθεί 
με εμβολιασμό. 

• Κοκκύτης: Αίτιο: Βακτήριο (αιμόφιλος ή μπορντετέλλα του κοκκύτη). Μετάδοση: Με σταγονίδια. 
Εκδηλώσεις: Προκαλεί φλεγμονή της τραχείας και των βρόγχων και σοβαρό βήχα. Προσβάλλει 
κυρίως τα παιδιά και προλαμβάνεται με εμβολιασμό.  

• Γρίπη: Αρρώστια που οφείλεται σε ιό. Αν και όχι τόσο κοινή (εκτός από την περίπτωση επιδημίας), 
η γρίπη, γενικά, είναι πιο σοβαρή από το κρυολόγημα: τα συμπτώματα παρουσιάζονται χειρότερα 
και οι επιπλοκές μπορεί να είναι πιο επικίνδυνες. Τα αρχικά συμπτώματά της είναι παρόμοια με 
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ανωτέρω (περίπτωση γ) πρέπει να αποκλείεται η φοίτησή του στο σχολείο μέχρι 
τελείας ιάσεως. Επιτρέπεται δε πάλι η φοίτησή του μετά από απλό καθαρισμό του 
σώματος και των ενδυμάτων· συνήθως ενεργείται κάποια ειδική απολύμανση. 

3) Οι πάσχοντες μαθητές ή δάσκαλοι από τράχωμα10 των οφθαλμών αποκλείονταν από 
το σχολείο, εφ’ όσον παρουσίαζαν πυόρροια (από τους οφθαλμούς) έστω και ελάχι-
στη. 

4) Αποκλείονταν ομοίως από το σχολείο για τον ίδιο χρόνο και «κάθε υγιείς μεν συνοι-
κών δε ή επικοινωνών με το νοσήσαντα από οξεία λοιμώδη νόσο» (εγκ. ό.π.), όπως 
π.χ. οι φοιτώντες τυχόν στο σχολείο αδελφοί που έπασχαν από διφθερίτιδα, μηνιγ-
γίτιδα, ιλαρά κ.λπ., ο δάσκαλος ή ο επιστάτης του σχολείου και όποιο τέκνο ή άλλο 
μέλος της οικογένειας συνοικεί μαζί τους, προσεβλήθη από λοιμώδη οξεία νόσο, 
εκτός αν διέκοψαν κάθε επικοινωνία με τον ασθενή. 

5) Επιμελής και συστηματική απολύμανση των σχολικών αιθουσών, των αποχωρητη-
ρίων και συνόλου εν γένει του σχολείου, με φορμόλη ή αντισηπτικά υγρά, σε κάθε 
κρούσμα διφθερίτιδας, οστρακιάς, μηνιγγίτιδας, τύφου ή ευλογιάς εμφανιστεί. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, «μεγάλης ἐπιδημίας κακοήθους χαρακτῆρος, πρέπει να γίνῃ 
ἀπολύμανσις καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν κακοηθεστέρων ὀξειῶν λοιμωδῶν νόσων, ἱλαρᾶς, 
παρωτίτιδος, κοκκύτιδος καὶ τῶν τοιούτων» (εγκ. ό.π.). 

6) Διακοπή των μαθημάτων μιας ή περισσοτέρων τάξεων ή και ολόκληρου του σχο-
λείου όταν για βραχύ χρονικό διάστημα σημειώνονται αλλεπάλληλα κρούσματα κά-
ποιας οξείας λοιμώδους νόσου, ή όταν κάποιο πρόσωπο, που κατοικεί εντός του 
σχολείου, προσβληθεί και δεν κατορθωθεί ή έγκαιρη απομάκρυνσή του από το σχο-
λείο. Η επανάληψη των μαθημάτων γίνεται μετά από τον καθαρισμό και την απο-
λύμανση του σχολείου. 

7) Έγκαιρη αναγγελία στο γραφείο της σχολικής υγιεινής του υπουργείου κάθε κρού-
σματος οξέος λοιμώδους νοσήματος, και  

8) Αποπομπή από το σχολείο κάθε μαθητή μη προσφάτως αναδαμαλισμένου (τουλά-
χιστον από τριετίας) και μη αποδοχή του για φοίτηση, εάν δεν αναδαμαλισθεί (εγκ., 
ό.π.). 

Μεταξύ των παθήσεων, για τις οποίες το σχολείο κατηγορούνταν ότι έχει ευθύνη, ήταν 
και οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, και κατ’ εξοχήν η σκολίωση. Η ανευ-
ρεθείσα συχνότητα της νόσου ήταν 20% στην χώρα μας (κατά την δεύτερη δεκαετία 
του 20ου αιώνα), όταν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ήταν μηδέν λόγω των άριστων υγιει-
νών συνθηκών που βρίσκονταν τα σχολεία και τα διδακτήρια. Η αιτιολογία11 και η 
συχνότητα της νόσου απέδειξε ότι σπανίζουν οι καθαρά ραχιτικής αρχής σκολιώσεις, 

εκείνα του εμπύρετου κρυολογήματος, αλλά, καθώς η αρρώστια εξελίσσεται, προκαλεί πονοκεφά-
λους, μυϊκούς πόνους, ξερό βήχα, οξείς πόνους στο στήθος και μεγάλη κόπωση. Ο κύριος κίνδυνος 
από μια προσβολή γρίπης είναι ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί και να προκαλέσει βρογχίτιδα ή πνευ-
μονία. (πηγή: http://health.in.gr/, Υγεία).  

• 10 Τράχωμα: Μια επίμονη μόλυνση με χλαμύδια του επιπεφυκότα και του κερατοειδή χιτώνα του 
ματιού που, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση (πηγή: http://health.in.gr/, Υ-
γεία).  

11 Για την αιτιολογία, την συχνότητα, τις μορφές, τον μηχανισμό παραγωγής, την παθογονία και τα προ-
ληπτικά μέτρα βλ. Λαμπαδάριος, Εμμ. (1917). Η σχολική σκολίωσις και τα κατ’ αυτής προφυλακτικά 
μέτρα, Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο.  
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επίσης ελλείπουν ή είναι ελάχιστες οι κληρονομικές, επομένως από την στατιστική 
προκύπτει (Λαμπαδάριος, 1917, σελ. 14) ότι όλες σχεδόν οι 20% σκολιώσεις ήταν κα-
θαρά σχολικές. Τα κυριότερα αίτια της σκολίωσης με πρώτο την κακή στάση του μα-
θητή στα δυσανάλογα για το ανάστημά του και πλημμελή στην κατασκευή τους θρανία 
ιδίως κατά την γραφή. Επίσης, η μυωπία ασκεί σπουδαία επιρροή στην παραγωγή της 
σκολίωσης, διότι ο μαθητής αναγκάζεται να κλίνει το κεφάλι πάνω στο θρανίο του 
κατά την ανάγνωση, γραφή κ.λπ. και να λαμβάνει κακή στάση του σώματος. Επηρέαζε 
ακόμα, ο ανεπαρκής φωτισμός, που ανάγκαζε τους μαθητές να στρίβουν αριστερά και 
δεξιά (ό.π., σελ. 7-8, 14). 

Το 1912 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο «Σύλλογος προς προστασία της Υγείας των μαθη-
τών». Σκοπός του Συλλόγου ήταν: «ἡ τόνωσις τῆς ὑγείας ἀμφοτέρων τῶν φύλων ἐν νε-
αρᾷ ἡλικίᾳ διὰ τροφῆς καθαρᾶς, ἀφθόνου καὶ θρεπτικῆς, διὰ παροχῆς λουτρὼν καὶ ἐθι-
σμοὺ εἰς τὴν καθαριότητα, διὰ συστάσεως ὑπαιθρίων σχολείων καὶ ὑπαιθρίων παιδιῶν 
καὶ οἱωνδήποτε ἄλλων ἀναλόγων μέσων, ἵνα παρασκευασθῶσιν οὕτω σώματα ὑγιᾶ 
κ.λπ.» (Χαριτάκης, 1914, σελ. ζ). 

Τα νοσήματα και οι παθήσεις που συνιστούσαν ανικανότητα και κατά συνέπεια απαλ-
λαγή από το μάθημα της γυμναστικής καθορίζονταν με την εγκύκλιο 7978 της 2ας Ιου-
νίου 1909. Με την εγκύκλιο 5830 της 17ης Μαρτίου 1918 «Περί των απαλλαγών από 
του μαθήματος της γυμναστικής» καθορίζεται ότι τις πρόσκαιρες ή μόνιμες απαλλαγές, 
από το μάθημα της γυμναστικής, των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων 
θα ενεργεί μόνο ο σχολικός ιατρός της περιφέρειας και οι βοηθοί σχολίατροι. 

Μεγάλο κίνδυνο για την υγεία των μαθητών που φοιτούσαν στα σχολεία αποτελούσαν, 
σύμφωνα με την εγκύκλιο 1881 της 27ης Ιανουαρίου 1915 «Περὶ προφυλάξεως τῶν μα-
θητῶν ἀπὸ τῶν πωλητῶν γλυκισμάτων» τα από τους διαφόρους πλανόδιους πωλητές 
«πωλούμενα ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα γλυκίσματα, τραγήματα καὶ λοιπὰ σακχαρόπηκτα εἴδη, 
τῶν ὁποίων ἡ χημικὴ καὶ μικροβιολογικὴ ἐξέτασις ἀποδεικνύει ὅτι ἤταν γεμάτα ἀπὸ ἀκά-
θαρτες ὕλες καὶ μικρόβια, φορέων πλείστων καὶ ἐπικινδύνων νοσημάτων. Για τὴν προ-
φύλαξη τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὸν ὕπουλο αὐτὸ ἐχθρό, καὶ ὕστερα ἀπὸ συνεννόηση καὶ κα-
τάλληλη διδαχῆ τῶν μαθητῶν ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους τῶν σχολείων γιά τὸν κίνδυνο πού 
διατρέχουν ἀπὸ τὴν βρώση αὐτῶν τῶν εἰδῶν, ἀπαγορεύονταν στους πλανοδίους πωλητὲς 
να στέκονται ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ να πωλοῦν στους μαθητὲς αὐτὰ τὰ ὕποπτα ἐμπο-
ρεύματα, ἐφ’ ὅσον δέν ἔχουν ἐφοδιασθῇ προηγουμένως μὲ τὴν σχετικὴ ἄδεια τῆς ἀστυνο-
μικῆς ἀρχῆς καὶ ὕστερα ἀπὸ ἀστυϊατρικὴν ἐξέτασιν» (εγκ. ό.π.). 

Με το Β.Δ. της 20/25 Ιουλίου 1915 «Περὶ ὑγειονομικὼν μέτρων κατὰ τοῦ ἐξανθηματι-
κοῦ τύφου» (ΦΕΚ Α 258), (άρθρο 16) στα μέτρα που ελήφθησαν για τα σχολεία ανα-
φέρονταν τα εξής: Οι σχολικοί ιατροί και οι διδάσκαλοι των σχολείων οφείλουν να 
επιβλέπουν την υγεία των μαθητών και να αναφέρουν στην αστυνομία κάθε πληροφο-
ρία σχετική με εμφάνιση βέβαιου ή ύποπτου κρούσματος μεταξύ των μαθητών ή των 
οικογενειών τους. Απαγορεύονταν η φοίτηση στο σχολείο των μαθητών εκείνων στην 
οικία των οποίων σημειώνονταν κρούσμα εξανθηματικού τύφου. Η απαγόρευση της 
φοίτησης ίσχυε για δύο εβδομάδες μετά την απομάκρυνση του ασθενούς από την οικία 
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του και την απολύμανσή της. Εάν εμφανιζόταν κάποιο κρούσμα εξανθηματικού τύφου 
σε κατοικία που υπήρχε εντός του σχολείου, διακόπτονταν τα μαθήματα μέχρι να απο-
μακρυνθεί από αυτή ο πάσχων, να διενεργηθεί απολύμανση της κατοικίας και του σχο-
λείου και να εκλείψει κάθε φόβος περί μεταδόσεως. Επίσης, διακόπτονται τα μαθήματα 
των σχολείων, όταν μεγάλη επιδημία εξανθηματικού τύφου ενσκήψει στον συνοικισμό 
στον οποίο βρίσκονται τα σχολεία. Εάν σε κάποια πόλη ή χωριό επικρατεί εξανθημα-
τικός τύφος, απαγορεύεται σ’ αυτό το σχολείο η φοίτηση μαθητών προερχόμενων από 
γειτονικούς συνοικισμούς. Τέλος, οι διδάσκαλοι οφείλουν ν’ αναπτύσσουν στους μα-
θητές τις περί εξανθηματικού τύφου οδηγίες του Κράτους και να τους προτρέπουν να 
ανακοινώνουν στους γονείς τους κάθε σχετικό μέτρο προφύλαξης από αυτή την νόσο.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 84/40841 της 19ης Οκτωβρίου 1915 «Περὶ ὑποχρεωτικοῦ 
ἐμβολιασμοῦ τῶν εἰς τὰ Σχολεῖα φοιτώντων» τονίζονταν η ανάγκη του συστηματικού 
εμβολιασμού όλων ανεξαιρέτως των μαθητών για δαμαλισμό και αναδαμαλισμό. Ο 
σχολικός ιατρός, σε βιβλίο που τηρούνταν από τον διευθυντή του σχολείου, όφειλε να 
καταγράφει το όνομα και την ηλικία του εμβολιαζόμενου μαθητή, την ημερομηνία του 
δαμαλισμού και αναδαμαλισμού και το αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο βιβλίο θα δίδο-
νταν στον μαθητή από τον διευθυντή του σχολείου και θα ακολουθούσε τον μαθητή 
κατά την μεταγραφή ή αποχώρησή του από το σχολείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η υγειο-
νομική υπηρεσία των σχολείων θα μπορούσε εύκολα να ανευρίσκει τους ανεμβολία-
στους μαθητές και να προβαίνει στον άμεσο εμβολιασμό τους.  

Πίνακας 1. Στατιστική εμβολιασμού μαθητών 

Έτος  Σύνολο εμβολ. μαθη-
τών Επιτυχία δαμαλισμού Επιτυχία αναδαμαλι-

σμού 
1919-20  85.029 86-90% 40% 
1920-21  77.047 85% 35% 

Πηγή: Λαμπαδάριος, 1922 Κώδιξ Σχολικής Υγιεινής (Νόμοι, Βασ. Διατάγματα, Εγκύ-
κλιοι, Οδηγίες, Εκθέσεις, Υπομνήματα, Υποδείγματα). 

Για την περιστολή της μεγάλης διάδοσης της γρίπης μεταξύ των μαθητών ανάγκη ήταν 
να εφαρμοσθούν στο σχολείο τα ακόλουθα μέτρα: 
α) Αυστηρό έλεγχο της καθαριότητας σχολείου και μαθητών, ο οποίος διενεργείται 
καθημερινά από τον δάσκαλο σύμφωνα με προηγούμενες εγκυκλίους του υπουργείου. 
β) Συστηματικό αερισμό και επιδίωξη κατά το δυνατό άφθονο ηλιασμό των σχολικών 
αιθουσών.  

Το Τμήμα Σχολικής Υγιεινής του Υπουργείου με την Εγκύκλιο 43569/1 Οκτωβρίου 
1919 «Περὶ ἐφαρμογῆς ὁρισμένων ὑγιεινῶν μέτρων ἐν τοῖς σχολείοις», κατά την έναρξη 
του σχολικού έτους, εφιστούσε την προσοχή στους λειτουργούς της εκπαίδευσης σε 
ζητήματα υγιεινής, τα οποία όχι σπάνια παραμελούνταν, ενδεχομένως εξαιτίας της μη 
έγκαιρης λήψης των εγκυκλίων και εφαρμογής των οδηγιών του (όπως αναφέρεται 
στην ίδια την εγκύκλιο), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η υγεία των μαθητών αλλά και 
των διδασκόντων. Για το λόγο αυτό η εποπτεία της καθαριότητας των μαθητών 
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ανατίθεται στους δασκάλους των τάξεων, οι οποίοι ασκώντας διηνεκή επίβλεψη οφεί-
λουν κάθε μέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων, να προβαίνουν σε αυστηρή και λε-
πτομερή επιθεώρηση των παιδιών, αναφερόμενη όχι μόνο στην εξέταση του προσώ-
που, του τριχωτού της κεφαλής, του στόματος και των οδόντων, της κοιλότητας του 
ρινός, των ώτων, του λαιμού, των χεριών και εν γένει του σώματος των μαθητών, αλλά 
και στην καθόλου επισκόπηση των εσωτερικών ενδυμάτων και της εξωτερικής περιβο-
λής τους12.  

1.2. Στατιστικές μαθητικής νοσηρότητας 

Τα αίτια για την θνησιμότητα και νοσηρότητα της βρεφικής ηλικίας13 ήταν η κακή 
διατροφή και η παντελής άγνοια των υγιεινών όρων της βρεφοτροφίας και της βρεφο-
κομίας. Αλλά και μετά την βρεφική ηλικία (από 5-15 ετών) μεγάλος αριθμός παιδιών 
(52%) πέθαινε από τα λοιμώδη νοσήματα, οστρακιά, διφθερίτιδα, ιλαρά, μηνιγγίτιδα, 
φυματίωση κ.λπ. (Λαμπαδάριος, Εμ. κ.α, 1918, σελ. 4) τα οποία μπορούσαν να προ-
ληφθούν αν εφαρμόζονταν κατ’ αυτών μεθοδικά τα ειδικά προφυλακτικά μέτρα που 
ελάμβαναν τα άλλα κράτη. Συγκριτικά με άλλες χώρες η Ελλάδα είχε (σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα) τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας14. 

Πίνακας 2. Ποσοστά θνησιμότητας παιδιών 
Χώρα Ηλικία 5-10 ετών –  

Θνησιμότητα 
Ηλικία 10-15 ετών - Θνησιμό-

τητα 
Αγγλία 3,8 % 2,3 % 
Πρωσία 4,9 % 2,9 % 
Βαυαρία 3,0 % 3,9 % 
Γαλλία 4,6 % 4,9 % 
Ιταλία 6,4 % 3,5 % 

Ελλάδα 10,6 % 6,7 % 

12 Μηνιαίες διαλέξεις του υγιεινολόγου Quillermet για την «ατομική καθαριότητα των μαθητών» φιλο-
ξενούνταν στο παιδαγωγικό περιοδικό Δημ. Εκπαίδευσις (Έτος Ε΄, Αριθ. 21, 30 Μαρτίου 1906). 
13 Η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου για την Προστασία της Μητρότητας και των Παιδικών Ηλικιών 
(Ν. 4061/1929, ΦΕΚ Α 94), η συμπλήρωση του νόμου (Ν.Δ. 26/4/1926) για την προστασία του θηλάζο-
ντος βρέφους το 1929, καθώς και η υπηρεσία Κοινωνικής Υγιεινής του υφυπουργείου υγιεινής (Διευθυ-
ντής Κ. Χαριτάκης) «εγκαινιάζουν μια νέα πολιτική για τον περιορισμό της βρεφικής θνησιμότητας και τη 
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής της άπορης οικογένειας και εν γένει της παιδικής ηλικίας» (Καρακα-
τσάνη – Θεοδώρου, 2007, σελ. 297).    
14 Για περισσότερα στατιστικά στοιχεία της παιδικής θνησιμότητας βλ. Βαλαώρας, Β. (1940). Το πρό-
βλημα της θνησιμότητας εν Ελλάδι. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 7. 15, σελ. 205-218. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρει πως η Ελλάδα την περίοδο 1931-1935 βρισκόταν πρώτη εκ των Ευρωπαϊκών χωρών 
στην θνησιμότητα από γρίπη, τυφοειδή πυρετό, κοκκύτη, φυματίωση άλλων οργάνων πλην αναπνευστι-
κού και ελονοσία. Ακόμη, ότι κατείχε τη θλιβερή δεύτερη θέση στη θνησιμότητα από οστρακιά, πνευ-
μονίες και μητρική περιγεννητική θνησιμότητα και την 4η θέση στη θνησιμότητα από φυματίωση του 
αναπνευστικού και τις γαστρεντερίτιδες. Σε απόλυτο, μάλιστα, αριθμό, η θνησιμότητα στην Ελλάδα από 
αρκετές από τις παθήσεις αυτές, έφθανε το εικοσαπλάσιο των αντίστοιχων ποσοστών των ανεπτυγμένων 
Ευρωπαϊκών χωρών. Και παρότι, η βρεφική θνησιμότητα δεν αναφέρεται ως άκρως αυξημένη σε σχέση 
με κάποιες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η θνησιμότητα των νηπίων 1-4 ετών και των παιδιών 4-14 ετών 
ανέρχεται στα 32.4 και στα 4.7 παιδιά στα 1.000 αντίστοιχα, ανεβάζοντας την Ελλάδα και πάλι στην 
πρώτη θέση των σχετικών Ευρωπαϊκών συγκριτικών κατατάξεων.  
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Πηγή: Αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 18 του 
Νόμου 1242 (240, 567, 1069) περί υγειονομικής υπηρεσίας των σχολείων» 5 Μαΐου 
1920. 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 
18 του Νόμου 1242 (240, 567, 1069) περί υγειονομικής υπηρεσίας των σχολείων», 5 
Μαΐου 1920 σε 1039 άρρωστους μαθητές σε σχολεία των Αθηνών παρατηρήθηκαν πα-
θήσεις που συνδέονταν με την γενική κατάσταση και την ανάπτυξη του παιδιού και 
ισοδυναμούσαν με φυματιώδεις παθήσεις ή μπορούσαν να γίνουν αιτία φθίσεως: 

Κακή ιδιοσυστασία (γενική αδυναμία, χρόνια ελονοσία, λεμφατισμός, α-
θρεψία, χοιραδισμός κ.λπ.) 

240 

Αναιμία 126 
Αδενοπάθεια 106 
Υπερτροφία των αμυγδαλών 45 
Αδενοειδείς εκβλαστήσεις 42 
Ραχιτισμός έκδηλος 10 
Πλευροπνευμονικές παθήσεις 140 
Άσθμα 3 
Βρογχίτιδα 16 

Από περιλήψεις σχετικών εκθέσεων της υγειονομικής υπηρεσίας των σχολείων για τη 
μαθητική νοσηρότητα κατά το σχολικό έτος 1919-1920 έχουμε τα εξής στοιχεία: 

Αριθμός εξετα-
σθέντων μαθητών 

Αριθμός ευρεθέντων 
αρρώστων μαθητών 

Ελονοσία επί των 
πασχόντων % 

Οξέα λοιμώδη 
νοσήματα 

145.651 32,03% 41,5% 8% 

Πηγή: Λαμπαδάριος, 1928, σελ. 213.  

Από ενιαυσίες εκθέσεις της ειδικής υγειονομικής υπηρεσίας για τη μαθητική νοσηρό-
τητα επί της % κατά το σχολικό έτος 1920-1921 έχουμε τα εξής στοιχεία: 

Αριθμός μαθητών Νοσηρότητα εν γένει Ελονοσία  Τράχωμα 
240.000 23% 25,1% 5,3% 

Πηγή: Λαμπαδάριος, 1928, σελ. 213.  
Πίνακας 3. Αποτέλεσμα φυματινοαντιδράσεως γενομένης επί μαθητών των δημοτικών 
σχολείων Αθηνών 
 

Αποτέλεσμα φυματινοαντιδράσεως Pirquet γενομένης 
 επί μαθητών των δημοτικών σχολείων Αθηνών 

(Ιδία στατιστική, 1925) 
Ηλικία μαθητών Θετική αντίδρασις % 

6 – 7 ετών 24,70 
7 – 8 ετών 31,80 
8 – 9 ετών 32,30 
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9 – 10 ετών 49,20 
10 – 11 ετών 57,30 
11 – 12 ετών 61,22 
12 – 13 ετών 71,40 
13 – 14 ετών 88,33 
14 – 15 ετών 88,85 
16 – 18 ετών 89,96 

Πηγή: Λαμπαδάριος, 1938, «Η υπαιθριοποίησις της διδασκαλίας διά συστήματος η-
μιυπαίθριων σχολικών αιθουσών», (συνεδρία της 9/6/1938), Πραγματείαι της Ακαδη-
μίας Αθηνών, τ. Ζ΄, αριθ. 3, σελ. 7). 

Η γενική νοσηρότητα των ελλήνων μαθητών εκ διαφόρων νόσων στρέφεται περί τα 
20-25%.15 Παραθέτουμε πίνακα της εξέλιξης αυτής. 

Πίνακας 4. Εξέλιξη της γενικής νοσηρότητας των ελλήνων μαθητών 
Σχολ. Έτος Νοσηρότητα % 

1915-16 34,25 
1919-20 32,03 
1920-21 23,00 
1925-26 22,50 
1926-27 24,50 
1928-29 19,60 
1929-30 19,00 
1930-31 18,25 

Ενιαυσια έκθεσις περί των πεπραγμένων εν τη υπηρεσία της σχολικής υγιεινής κατά το 
σχολικό έτος 1930 – 1931, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Σχολικής 

Υγιεινής, Αθήναι, 1931. 
 
Σύμφωνα με στατιστικές της Κώτση (2008) τα ποσοστά θνησιμότητας για τα παιδιά 
ηλικίας 5-9 και 10-14 ετών είναι τα παρακάτω: 
• Τα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα αποτελούν σημαντική αιτία θανάτου των 

παιδιών ηλικίας 5-9 ετών. Το ποσοστό θανάτων κυμαίνεται από 35,3% (1921) έως 
50,8% (1932).  

• Τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος αποτελούν συχνή επίσης αιτία θα-
νάτου των παιδιών ηλικίας 5-9 ετών. Το ποσοστό θανάτων κυμαίνεται από 18,1% 
(1931) έως 25,6% (1929).  

• Τα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα αποτελούν σημαντική αιτία θανάτου των 
παιδιών ηλικίας 10-14 ετών. Το ποσοστό θανάτων κυμαίνεται από 34,0% (1921) 
έως 44,9% (1932, 1934).  

15 Από τους ασθενούντες μαθητές 10% περίπου πάσχουν από οξέα λοιμώδη νοσήματα. Κατά σειρά συ-
χνότητας απαντώνται: ιλαρά, ανεμοβλογιά, παρωτίτιδα, γρίπη, οστρακιά, διφθερίτιδα, τύφος, κοκκύτηςς, 
δυσεντερία, οφθαλμικά (τράχωμα) και δερματικά νοσήματα (Ενιαυσια έκθεσις, ό.π.).  
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• Τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος αποτελούν συχνή επίσης αιτία θα-
νάτου των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών. Το ποσοστό θανάτων κυμαίνεται από 
12,2% (1934) έως 20,0% (1921) (Κώτση, 2008, σελ. 150, 153). 

2. Περίοδος 1936 -1940 

Για κανένα μαθητή «συμπληρώσαντα τὸ 10ον ἔτος τῆς ἡλικίας τοῦ δέν δύναται νά 
ἐκδοθῆ οἱονδήποτε πιστοποιητικὸν φοιτήσεως ἤ ἐνδεικτικὸν ἐξετάσεων, ἐὰν αὐτὸς δέν 
προσκομίσῃ πιστοποιητικόν, ὅτι ὑπέστη τὸν προβλεπόμενον δαμαλισμὸν ἤ πιστοποιη-
τικὸν ἀναβολῆς τοῦ δαμαλισμού» σύμφωνα με τον Α.Ν. 171/30 Σεπτεμβρίου 1936, 
ΦΕΚ Α 429, «Περί δαμαλισμού», άρθρο 8.3. Η αναζήτηση και προσαγωγή των μη 
εμβολιασθέντων ήταν υποχρεωτική για τις αστυνομικές αρχές (Α.Ν. 171/1936). 

Με την εγκύκλιο 430/79374 της 28ης Οκτωβρίου 1936 «Περί δαμαλισμού» επισημαί-
νονταν στους Επιθεωρητές σχολιάτρους ή Σχολίατρους ότι σε συνεννόηση με τις κατά 
τόπους υγειονομικές αρχές έπρεπε να προβούν σε δαμαλισμό και αναδαμαλισμό όλων 
των μαθητών των νηπιαγωγείων και όσων φοιτούσαν στην Α΄ τάξη όλων των σχολείων 
και ιδίως της στοιχειώδους εκπαίδευσης. 

Δεδομένου ότι από τον διδάσκαλο εξαρτιόνταν όχι μόνο η εκμάθηση του τρόπου της 
ατομικής καθαριότητας του μαθητή αλλά και η εφαρμογή της, η προσοχή έπρεπε να 
εφιστάται ιδιαίτερα «εἰς τήν καθαριότητά του διὰ τῆς συστηματικῆς ἐπιθεωρήσεως κα-
θημερινῶς τοῦ προσώπου, τοῦ λαιμοῦ, τῶν χεριῶν, τῶν ὀνύχων, τῶν ποδιῶν, τῶν ἐσω-
ρούχων, τῆς κόμης (ἡ ὁποία ἔπρεπε νά τηρεῖται βραχυτάτη), τοῦ στόματος καὶ τῶν ὀδό-
ντων, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νά εἶναι καθαροί, τῆς ῥινὸς καὶ τῶν ὠτῶν καὶ νά καταβάλλεται 
κάθε προσπάθεια ὑπὲρ τῆς λειτουργίας λουτρῶν ἐντὸς τοῦ σχολείου. Ὁ ἀκάθαρτος μα-
θητὴς ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τὸ σχολεῖο καθὼς καὶ ὁ παρουσιάζων ὕποπτα σημεῖα οἰασ-
δήποτε νόσου καὶ δὴ μολυσματικής, δερματικής, ὀφθαλμικὴς» (ΥΠ.Θ.Π., 1937).  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 6/2617 της 18ης Ιανουαρίου 1937 «Ὁδηγίαι πρὸς προφύλαξιν 
τῶν μαθητῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδημικῆς γρίππης (κ. ἰνφλουέντσα)» του Τμήματος Σχολικής 
Υγιεινής του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας, συμπληρώθηκαν τα προφυλα-
κτικά μέτρα για την περιστολή της μεγάλης διάδοσης της γρίπης μεταξύ των μαθητών 
με βάση και τις προγενέστερες εγκυκλίους (41478 και 41479 της 8ης Οκτωβρίου 1918): 
• Απαγόρευση της φοίτησης στο σχολείο κάθε μαθητή που παρουσιάζει καταρ-

ροϊκά φαινόμενα των αναπνευστικών οργάνων, βήχα μετά κεφαλαλγίας, γενικής 
κακουχίας, πυρετού κ.λπ. 

• Σύσταση στους μαθητές να πλένουν το στόμα τους 3-4 φορές την ημέρα (ιδίως 
μετά το φαγητό) με αντισηπτικό διάλυμα, όπως το οξυγονούχο ύδωρ (σε διάλυση 
1 προς 5-10 μέρη χλιαρού ύδατος) ή με βρασμένο νερό στο οποίο ρίχνονται λίγες 
σταγόνες βάμματος ιωδίου ή βόρακος ή σόδας. 

• Απαγορεύονταν στους μαθητές να φοιτούν σε μέρη όπου συγκεντρώνονταν άν-
θρωποι υπόπτου υγιεινής καταστάσεως και προελεύσεως και μάλιστα σε σκοτει-
νούς και κακώς αεριζόμενους χώρους (κινηματογράφους, θέατρα κ.λπ.). 

• Διακοπή των μαθημάτων των σχολείων. 
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Σε όσα μέρη όμως δεν υπήρχε σχολίατρος ή υπήρχε άμεσος κίνδυνος εξάπλωσης της 
νόσου «(μεγάλη πτώσιν τῆς πρωινῆς θερμοκρασίας τῆς ἀτμόσφαιρας καὶ ἑπομένως ψύξη 
τῶν μεταβαινόντων εἰς τό σχολεῖο μαθητῶν εὐνοούσα τὴν προσλήψη αὐτῶν ὑπὸ τῆς γρί-
πης), ἐπιτρέπεται νά διακοποῦν προσωρινὰ τὰ μαθήματα ἀπὸ τοὺς διευθυντὲς τῶν σχο-
λείων καὶ δι’ ἁπλῆς γνωμοδοτήσεως ἰδιωτῶν ἰατρῶν ὑπὸ τὸν ὄρο ν’ ἀναφέρεται ἀμελλητὶ 
ἡ ἐνέργεια αὐτὴ εἰς τόν οἰκεῖο ἐπιθεωρητὴ καὶ εἰς το Ὑπουργεῖο διά τὰ περαιτέρῳ» (εγκ. 
ό.π.). 

Σχετικά με το τράχωμα σε γενόμενη σχολιατρική έρευνα το 1937-38 στα σχολεία Α-
θηνών, Πειραιώς, περιχώρων και άλλων επαρχιών, βρέθηκαν 8.207 τραχωματικοί μα-
θητές, στην Αθήνα 1.134, Πειραιά και Σαλαμίνα 5.023, Μεσόγεια 1.482 και Επαρχίες 
568. Σε ορισμένες περιοχές η αναλογία των τραχωματικών ήταν μεγάλη, όπως π.χ. στην 
Σαλαμίνα, όπου βρέθηκαν 566 τραχωματικοί μαθητές, στα Μέγαρα 410 κ.λπ. (Στεφά-
νου, 1949α, σελ. 21). 

Ο τύπος της εποχής, στρατευμένος υποχρεωτικά, αφιέρωνε συχνά ενθουσιώδη και κο-
λακευτικά άρθρα για τα πεπραγμένα της τετραετίας 1936-1940 του Κράτους της 4ης 
Αυγούστου, σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονταν από το καθεστώς του Με-
ταξά για την υγεία των μαθητών. Ενδεικτικά καταγράφουμε: 

Ἡ μεγάλη προσπάθεια 
«Ἓν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ σημαντικώτερα ἔργα, ἐκ τῶν πολλῶν καὶ μεγάλων, τὰ 

ὁποῖα ἤρχισεν ἡ Κυβέρνησις, ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἀνέλαβε τὴν ἀρχὴν καὶ συνεχίζει μὲ 
σύστημα, μεθοδικότητα καὶ ἐπιμονήν, εἶναι ἡ Ἁγία προσπάθεια πρὸς προστασίαν 
καὶ προαγωγὴν τῆς ὑγείας τῶν μαθητῶν. Μέχρι προχθὲς ἀκόμη δεκάδες χιλιάδες 
μαθητῶν ἀσθενῶν, ἀπόρων, ἐστερημένων τῶν μέσων τῆς ὄχι ἀνέτου, ἀλλὰ καὶ 
ἁπλῶς ἀνεκτικῆς ζωῆς, ἀτελῶς τρεφομένων ἐσύροντο εἰς τὰ θρανία ὠχροί, καχε-
κτικοὶ καὶ χλωμοί, πεινῶντες καὶ γυμνητεύοντες… Τὸ ἓν τρίτον τῆς μαθητιώσης 
νεολαίας τῆς Ἑλλάδος ἐπεράτωνε - ἂν ἐπεράτωνε – τὰ ἐγκύκλια μαθήματα ἀνά-
πηρον διὰ τὸν ἀγῶνα τῆς ζωής καὶ φέρον εἰς τὰ ἀσθενικὰ στήθη του τὸ σπέρμα 
τῆς νόσου καὶ τοῦ θανάτου... Τὸ σημερινὸν Κράτος, στηρίζον εἰς τὴν νεολαίαν 
αὐτὴν ταύτην τὴν μελλοντικὴν ὑπόστασιν καὶ ὕπαρξιν τῆς Ἑλλάδος, ἔστρεψεν ἀμέ-
ριστον τὴν προσοχὴν του πρὸς προστασίαν τῆς ὑγείας τῶν παιδιῶν μας. Χωρὶς 
δισταγμὸν κατέστρωσεν ὁλόκληρον πρόγραμμα πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ προστασίαν 
της…Τὸ Κράτος ἔθεσε τάς βάσεις τῆς σχολικῆς ὑγιεινῆς, διὰ τὴν ὁποίαν ἀπὸ τοῦ 
1939 διέθεσε 18 ὁλόκληρα ἐκατομμύρια δραχμῶν...». 

«ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» 30-7-40 

Με την εγκύκλιο 7, της 25ης Αυγούστου 1939 «Πρὸς τοὺς κ.κ. Διευθυντὰς τῶν Σχολείων 
Μ. Ἐκπαιδεύσεως καὶ τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως τῆς ΙΑ΄ Ἐκπαιδ. Περιφερείας», 
επισημαίνονταν στους γονείς όλων των μαθητών ότι έπρεπε να στέλνουν τα παιδιά τους 
- μαθητές στο σχολείο με καθαρά ενδύματα και γενικά καθαρό σώμα. Αυτό έπρεπε να 
συστήνεται με αυστηρότητα, ώστε να κατανοήσουν και οι γονείς και οι μαθητές ότι η 
καθαριότητα του σώματος και του περιβάλλοντός του συμβάλλει και στην πνευματική 
πρόοδό τους. 
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Πίνακας 5. Συγκριτική αναλογική εφηβική θνησιμότητα % στην Ελλάδα κατ’ αιτία, 
ετών 1921-1929 και 1936-1938. 

Αιτίες θανάτου εφήβων 12-19 ετών 
Αναλογική % εφηβική θνησιμότητα 

1921-1929 1936-1938 
Λοιμώδη νοσήματα16 58,32 49,88 
Νεοπλάσματα 0,26 1,95 
Νόσοι αγγείων και καρδιάς 1,67 5,18 
Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος 11,72 11,34 
Παθήσεις πεπτικού συστήματος 0,69 5,40 
Νεφρίτιδες – νεφρώσεις 1,76 2,95 
Ατυχήματα 5,14 8,22 
Αναιμίες - 0,49 
Σακχαρώδης διαβήτης 0,05 0,23 
Κίρρωση ήπατος 0,08 0,15 
Άγνωστοι νόσοι 10,53 4,37 
Άπασες οι λοιπές νόσοι 9,31 9,17 

Ζαβιτσάνος, Θ. (1966) Τα ιατρικα-ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα της εφηβικής 
ηλικίας εν Ελλάδι: η εφηβική θνησιμότης (1921-1961) και νοσηρότης (1960-1961): κοι-
νωνική σημασία – δημοπαθολογικαί συνέπειαι και τρόπος αντιμετωπίσεως τούτων, εκ 
του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι. 

Στο ίδιο άξονα, με το προαναφερθέν άρθρο, κινούνται και τα σχόλια, για την κατά-
σταση της υγείας των μαθητών, στο λογοκριμένο πάντα δημοσίευμα που ακολουθεί: 

Διὰ τὴν ὑγείαν τῶν μαθητῶν 
«…Ὄχι ἀσήμαντος ἦτο καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν μικρῶν παιδιῶν, ποὺ δεν ἠμποροῦσαν 

να μεταβοῦν εἰς τὸ σχολεῖον, διότι δέν εἶχον ὑποδήματα, ἕνα πανταλονάκι, μίαν 
ποδιάν. Μερικὰ ἐξ αὐτῶν τὰ παρελάμβανον ξέναι σχολικαὶ προπαγάνδαι, τοὺς 
ἔδιδαν ροῦχα καὶ ὑποδήματα, φάρμακα ἐνίοτε ὅταν ἠσθένουν καὶ τὰ ἐνέγραφον 
εἰς τὰ σχολεῖα τῶν. Οὕτως, ἔπνευσε γενναία πνοὴ κρατικοῦ πολιτισμοῦ καὶ εἰς τὸ 
σχολεῖον. Ἡ ὑγεία τοῦ μαθητοῦ θεωρείται ἀπὸ τὸ Κράτος πολύτιμος ἐγγύησις τῆς 
ἀλκῆς τῆς Φυλῆς. Καὶ μαζὶ μὲ τὴν παρεχομένην εἰς τὰ σχολεῖα πνευματικὴν τρο-
φήν, τὸ Κράτος ἐφρόντισε να διατρέφωνται καταλλήλως οἱ νέοι μαθηταί, ποὺ θὰ 
ἀποβοῦν αὔριον οἱ ἐργάται τῆς ἐθνικῆς προόδου». 

 «ΠΡΩΪΑ» 30 Ιουλίου 1940 

Παρόμοια και τα σχόλια για την προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών 
στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ»: 

Διὰ τὴν ὑγείαν τοῦ λαοῦ 

16 Από τα λοιμώδη νοσήματα η φυματίωση ήταν πρώτη με 25,42%, ακολουθούσε η ελονοσία με 6,64% 
και ο τυφοειδής πυρετός με 4,86% κατά τα έτη 1921-29, ενώ με τη ίδια κατάταξη και με πιο αυξημένα 
ποσοστά κατά τα έτη 1936-38 (Ζαβιτσάνος, ό.π.). 
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«…Ἡ Κυβέρνησις, μαζὶ μὲ τάς τόσας ἄλλας ἀπασχολήσεις της εἰς ἐπείγοντα κρατικὰ 
προβλήματα, ἔλαβε τὸν καιρὸν να ἀσχοληθῆ ὄχι ἐρασιτεχνικά, ἀλλὰ ἀποτελεσμα-
τικὰ μέτρα διὰ τὴν ὑγείαν τῆς μαθητικῆς νεολαίας. Τοῦτο ἀποδεικνύει πόσον ἰδιαι-
τέραν σημασίαν ἀπέδωκεν εἰς τὴν ἐξυγίανσιν τῆς Φυλῆς καὶ τὴν δημιουργίαν μιᾶς 
καλλιτέρας αὔριον διὰ τὸν ἑλληνικὸν Λαόν. Ἡ προστασία τῆς ὑγείας τοῦ Παιδιοῦ 
εἶναι, ἀναμφισβητήτως, ἡ καλλιτέρα προεργασία διὰ τὸ μέλλον ἑνὸς Λαοῦ». 

«ΕΘΝΟΣ» 29-7-40 

Μπορεί, επίσης, κανείς με την αναδίφηση των σχετικών άρθρων και κριτική ανάγνωση 
να διαπιστώσει τις γενικότερες ιδεολογικές κατευθύνσεις και αντιλήψεις που διέπουν 
την αντιμετώπιση του παιδιού και της υγείας του από την κοινωνία της εποχής, από 
κρατικούς λειτουργούς (Επιθεωρητές – Σχολιάτρους), αλλά και από τον ίδιο τον Με-
ταξά, κυρίως στις ομιλίες του στα εγκαίνια της Σχολής Εκπαίδευσης των σχολιάτρων:  

Τὸ σύνθημα 
«…Εἶναι πράγματι ἡ πρώτη φορά, καθ̓ ἣν τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος ἀντιμετωπίζει ἀπὸ 

τόσον ὑψηλῆς σκοπιᾶς τὸ σοβαρώτερον τοῦτο πρόβλημα καὶ συγκεντρώνει τὴν 
πρόνοιαν καὶ τὴν μέριμνάν του διὰ τὸ μέλλον τῆς Φυλῆς μας. Μέχρι σήμερον ἡ 
ὑγεία τῆς ἑλληνικῆς Νεολαίας δέν μᾶς εἶχεν ἀπασχολήσει σοβαρῶς καὶ αἱ γενόμε-
ναι προσπάθειαι προήρχοντο ἐξ ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, δι’̓ ὃ ἦσαν ἀνεπαρκεῖς 
καὶ μεμονωμέναι. Πολλοὶ παράγοντες καὶ πολλαὶ συνθῆκαι, τάς ὁποίας ἡ ὀξυδερ-
κὴς παρατήρησις καὶ ἡ βαθεῖα μελέτη τῶν πραγμάτων ἐπέτρεψαν εἰς τὸν κ. Πρω-
θυπουργὸν να ἐπισημάνῃ, ἐχειροτέρευσαν κατὰ τὴν τελευταίαν τριακονταετίαν τὴν 
ὑγιεινὴν κατάστασιν τῶν Ἑλληνοπαίδων καὶ ἤρχισαν νά κατανικῶσι τάς ζωτικὰς 
δυνάμεις τῆς Φυλῆς μας. 

Τὸν κίνδυνον τοῦτον διέγνωσεν ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐκινητοποίη-
σεν ὅσας δυνάμεις καὶ ὅσα μέσα διαθέτει τὸ Κράτος διὰ να τὸν ἀντιμετωπίσῃ, 
χωρὶς να ἀφεθῇ εἰς τὴν ἄνευ συστήματος ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν, ἀνεπαρκῆ δι’ 
ἔργον τόσης σπουδαιότητος καὶ τόσης σοβαρότητος. Τὸν κίνδυνον τοῦτον μόνον 
τὸ Κράτος ἠδύνατο νά ἀντιμετωπίσῃ ἐπιστρατεῦον καὶ τοὺς ἠμικρατικοὺς Ὀργα-
νισμοὺς καὶ πρὸ παντὸς τὴν Ἐθνικὴν Ὀργάνωσιν τῆς Νεολαίας, ἡ ὁποία κηδεμο-
νεύει, ἐφορεύει καὶ παρακολουθεῖ ὁλόκληρον τὴν ἑλληνικὴν Νεότητα καὶ ὡς ἐκ 
τούτου εἶνε εἰς θέσιν να ἀποβῇ πολύτιμος βοηθός. Ἡ ἐξύψωσις τοῦ ἠθικοῦ καὶ 
ὑγιεινοῦ ἐπιπέδου τῶν παιδιῶν μας ἀποτελεῖ τὴν πλήρη δικαίωσιν τῆς ἱδρύσεως 
τοῦ ἐθνικοῦ ὄντως Ὀργανισμοῦ τῆς Ε.Ο.Ν., ἡ δὲ ἀποστολὴ της αὐτὴ εἶναι τόσον 
μεγάλη καὶ τόσον ἱερά, ὥστε να μὴ εἶναι δυνατὸν παρὰ να ἐνθουσιάσῃ τὰ ἀνωτέρα 
στελέχη της καὶ τὰ ἐπιτελεία της, ὥστε να ἐπιτελέσουν τὸ μέγα τοῦτο ἔργον. 

Οἱ λόγοι τοὺς ὁποίους ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἀπηύθυνε προχθὲς πρὸς 
τοὺς σχολιάτρους, πρέπει να ἀποτελέσουν τὸ σύνθημα μιᾶς εὐγενοῦς καὶ μεγάλης 
προσπαθείας, ὄχι μόνον διὰ τοὺς ἐντεταλμένους τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν διαφύλαξιν 
τῆς ὑγείας τῶν Ἑλληνοπαίδων, ἀλλὰ καὶ διὰ πάντα πραγματικὸν Ἕλληνα». 

«ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» 14 Μαρτίου 1940 
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3. Περίοδος 1941 - 1949 

Κατά το χρονικό διάστημα 1944-45 σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε ότι το 
ποσοστό του τραχώματος επί του συνόλου των παιδιών ήταν 1,5% στην Αθήνα με με-
γαλύτερο στην συνοικία Γκαζοχώρι. Στο δε Πειραιά 6,5% με μεγαλύτερη συχνότητα 
στην Παλαιά Κοκκινιά, τα Καμίνια και την Δραπετσώνα. Τα αποτελέσματα του σπλη-
νικού δείκτου ήταν 3,5% στην Αθήνα και 6,7% στον Πειραιά με μεγαλύτερες αναλο-
γίες στο Μοσχάτο, την Κοκκινιά, τα Καμίνια και την Δραπετσώνα. «Ἡ δερμοαντίδρα-
σις κατὰ Pirquet ἐπὶ 29.794 παιδιῶν καὶ ἡ κατὰ Mantoux ἐπὶ 16.636, ἀμφότεραι ὑποδεί-
κνυαν τὸν βαθμὸ τῆς ἐκ φυματιώσεως διά μολύνσεως, δίδοντας ποσοστὸ ἡ μὲν πρώτη 
ἀπὸ 3,3% διά τὴν βρεφικὴν ἡλικίαν θετικῶν ἀντιδράσεων, 14,8% διά τὴν νηπιακή, μέχρι 
25,2% διά τὴν μέχρις 7 ἐτῶν παιδική, ἡ δὲ δευτέρα ποσοστὸ θετικῆς ἀντιδράσεως φτά-
νοντας μέχρι 42% ἐπὶ τῶν μαθητῶν. Τὰ ὀρφανὰ παρουσίαζαν τὴν μεγαλύτερη συχνότητα 
θετικῆς δερμοαντιδράσεως» (Γούτος, 1947, σελ. 6). 

Ως προς την διατροφή εξετάσθηκε το βάρος του παιδιού και το ανάστημα. Αν εξαιρέσει 
δε κάποιος τα νήπια και τα βρέφη, τα οποία παρουσίαζαν ποσοστό 15-30%17 κάτω του 
φυσιολογικού αναστήματος, δηλαδή τα υποσιτιζόμενα, ήταν 75%18. Ο Πειραιάς και σε 
ποσοστό θετικής δερμοαντιδράσεως και ως απόκλιση από το φυσιολογικό, δηλαδή υ-
ποσιτισμός, εμφάνιζε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την Αθήνα. Το μεγαλύτερο πο-
σοστό και την μεγαλύτερη απόκλιση από το φυσιολογικό είχαν κατά σειρά στον στα-
τιστικό πίνακα των 72 επαγγελμάτων, οι κατηγορίες: 1) ιδιωτικοί υπάλληλοι, 2) ναυτι-
κοί, 3) ορφανά, 4) ελεύθεροι εργάτες, 5) αλευροποιοί, 6) εργάτες άνευ προσδιορισμού 
7) δημόσιοι υπάλληλοι. Σ’ αυτές τις κατηγορίες το ποσοστό του υποσιτισμού ήταν το 
μεγαλύτερο. Στην καλύτερη μοίρα βρίσκονταν τα παιδιά των μαγείρων, οπλιτών, κλη-
ρικών και πτηνοτρόφων (Γούτος, ό.π., σελ. 7). 

Κατά το σχολικό έτος 1946 - 1947 στα σχολεία των 14 σχολιατρικών περιφερειών φοι-
τούσαν μαθητές: Παιδαγωγικών Ακαδημιών 1821, Μέσης Εκπαίδευσης 151.651, Στοι-
χειώδους Εκπαίδευσης 734.990, Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 25.070, Νηπιαγωγείων 5852, 
Εμπορικής Εκπαίδευσης 1.745, Ξένων 804, Μειονοτήτων 510 και Οικοτροφείων 789, 
ήτοι εν συνόλω 923.212. Εκ τούτων εξετάσθηκαν 227.545, ήτοι σε αναλογία 24,5%. 
Εκ των εξετασθέντων ευρέθησαν υγιείς 117.660 (51,7%), επίνοσοι 18.565 (8,16%) και 
ασθενείς 91.330 (40,7%), (Ετήσια έκθεσις πεπραγμένων Σχολιατρικής Υπηρεσίας, σχο-
λικού έτους 1946- 1947, Β. Παπαδοπούλου, Γεν. Επιθεωρητή Σχολιατρικής Υπηρεσίας, 
στο περιοδικό «Σχολική Υγιεινή», τχ. 56, Ιανουάριος 1948). 

17 Η έλλειψη του μεγάλου ποσοστού υποσιτισμού στα βρέφη και τα νήπια οφείλονταν στην βοήθεια την 
οποία έτυχαν σε γάλα και λευκωματούχες τροφές παρά της Αποστολής του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού 
(Γούτος, 1947, σελ. 7). 
18 Την εποχή του 1943 των μεγάλων διανομών του Δ.Ε.Σ. η Ελλάδα ελάμβανε σε θερμίδες συγκριτικά 
μικρότερες ποσότητες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών: Ελλάδα 29%, Γαλλία 55%, Νορβηγία 59%, Βέλ-
γιο 67%, Πολωνία 70%, Ολλανδία 81%, Τσεχοσλοβακία 84% (Γούτος, 1947, σελ. 8).  
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Η υγεία του μαθητικού κόσμου δύναται κανείς να πει, ότι δεν υπήρξε κακή αναφορικά 
με τις λοιμώδους νόσους, διότι δεν σημειώθηκαν ως άλλοτε επιδημίες μεγάλες και μά-
λιστα θανατηφόρες. 

 

Πίνακας 6. Σημειώθηκαν επί 921.193 μαθητών περιπτώσεις 
Νόσοι Αριθμός μαθητών Αναλογία 

Ιλαρά 26.630 2,90% 
Οστρακιά 15 0,00163% 
Ευλογιά 0 0 
Ανεμοβλογιά 3.710 0,404% 
Διφθερίτιδα 390 0,0425% 
Παρωτίτιδα 40.743 4,440% 
Κοκκύτης 28.344 3,075% 
Γρίπη 16.021 1,746% 
Τύφος και παρατυφικές 
μολύνσεις 

496 0,054% 

Διάφορες άλλες μολύνσεις 13.658 1,448% 

(Ετήσια έκθεσις, ό.π.) 

Πίνακας 7. Επί των ασθενών διαπιστώθηκαν τα κάτωθι νοσήματα 
Νόσοι Αριθμός μαθητών Αναλογία 

Φυματίωση 394 0,173% 
Ελονοσία 8.218 3,613% 
Αδενοπάθεια 29.465 22,9% 
Αναιμία 11.221 4,9% 
Ραχιτισμός 276 0,12% 
Καχεξία 14.398 6,3% 
Υποθρεψία έκδηλος 3.501 1,5% 
Υπετροφία αμυγδαλών 11.912 5,3% 
Νόσοι οφθαλμών 4.051 1,7% 
Νόσοι των ώτων 667 0,293% 
Νόσοι των οδόντων 24.037 10,5% 
Νόσοι του δέρματος 8.244 3,6% 
Νόσοι αναπνευστικού συ-
στήματος 

707 0,311% 

Νόσοι κυκλοφοριακού 
Συστήματος 

305 0,134% 

Νόσοι του πεπτικού 160 0,070% 
Νόσοι του νευρικού 200 0,078% 
Αναπηρία σωματική 297 0,130% 

162/184

________________________________________________________________________________________________________ 
 Educationext     -      I.S.S.N. : 2653 - 9403       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό    -     6ο  Τεύχος    -    Νοέμβριος  2022



Αναπηρία πνευματική 155 0,070% 
Υποσιτισμός 12.360 49,4% 

(Ετήσια έκθεσις, ό.π.). 

 

Πίνακας 8. Κατά το σχολικό έτος 1946 – 1947 σημειώθηκαν 182 θάνατοι μαθητών  

Αιτία θανάτων Αριθμός θανό-
ντων Αιτία θανάτων Αριθμός θανό-

ντων 
Φυματίωσης 14 Λευχαιμίας 1 
Φυματιώδους μη-
νιγγίτιδας 14 Σηψαιμίας 2 

Καρδιοπαθειών 16 Οστεομυελίτιδας 4 
Πλευρίτιδας 10 Λοιμωδών νόσων 18 
Πνευμονίας 10 Λεϊσμανίασης 1 
Εγκεφαλίτιδων 3 Ελονοσίας 4 
Διάτρησης του 
στομάχου 1 Τετάνου 4 

Περιτονίτιδας 2 Βίαιων θανάτων 23 
Τυφοειδούς πυρε-
τού 15 Ηλεκτροπληξίας 1 

Δυσεντερίας 12 Εγκαυμάτων 1 
Νεφρίτιδας 6 Αγνώστων αιτιών 20 

 (Ετήσια έκθεσις, ό.π.). 

Παράλληλα προς την ατομική ιατρική εξέταση η Σχολιατρική Υπηρεσία διένειμε αρ-
κετά φάρμακα στους μαθητές (μουρουνέλαιο, πολυβιταμίνες κ.λπ.), υπέδειξε στους δα-
σκάλους και γονείς διάφορα μέτρα είτε προς ενίσχυση της κλονισμένης υγείας τους, 
είτε προς θεραπεία. Εφοδίασε με τη βοήθεια της Ούνρα19 και άλλων οργανώσεων 

19 Η UNRA (United Nations Relief and Rehadiliation Administration - Οργανισμός Διοίκησης Βοήθειας 
και Αποκαταστάσεως Ηνωμένων Εθνών) ιδρύθηκε το 1943 από 43 κράτη, που στη συνέχεια αποτέλεσαν 
μέλη του ΟΗΕ, με αντικειμενικό σκοπό να βοηθήσει οικονομικά τις χώρες που είχαν πληγεί από τις 
δυνάμεις του φασιστικού άξονα. Κάθε μέλος της Ούνρα διέθετε στο ταμείο της οργάνωσης, για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών της, το 1% του εθνικού του εισοδήματος. «Αλλά πίσω από αυτήν την εικόνα 
βρισκόταν η ουσία ότι η Ούνρα στην πραγματικότητα ήταν όργανο στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών, 
έχοντας ως κύριο σκοπό να εξασφαλίσει την αμερικανική οικονομική διείσδυση σε μια σειρά χώρες. Και 
δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβει κανείς πως έτσι είχαν τα πράγματα, αν λάβει υπόψη του ότι το 
73% των κεφαλαίων της Ούνρα ήταν αμερικάνικα. Η οργάνωση αυτή... ήταν ουσιαστικά μια αμερικανική 
οργάνωση, στελεχωμένη και ελεγχόμενη απολύτως από τους Αμερικανούς» (Θεοδωρόπουλος, 1976, σελ. 
22, 24). Η Ούνρα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα την 1η Απρίλη του 1945 και μέσα στη διετία 1945- 1947 
εισήγαγε στη χώρα μας τρόφιμα αξίας 171,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Για φάρμακα διέθεσε το ποσό 
των 7.540.000 δολαρίων (Ψυρούκη, 1976, σελ. 284). «Το κακό - γράφει ο Σπ. Θεοδωρόπουλος (1976, 
σελ. 24) αναφερόμενος στη βοήθεια της Ούνρα - είναι ότι αυτός ο πακτωλός αντί να διοχετευτεί εκεί που 
θα έπιανε ουσιαστικό τόπο... προωθήθηκε εκεί ακριβώς που θα δημιουργούσε τις πρώτες προσβάσεις των 
Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ένα δίκτυο "πιστών ημετέρων" της Αμερικής στην Ελλάδα».  
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μεγάλο αριθμό σχολείων με σχολικά φαρμακεία, με την παροχή τουλάχιστον πρώτων 
στοιχειωδών βοηθειών στους μαθητές (Ετήσια έκθεσις, ό.π.). 

Μετά τον πόλεμο με την μέθοδο της μικροακτινογράφησης, η οποία έτυχε ευρείας ε-
φαρμογής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε κατά τρόπο αναντίρρητο η λίαν 
σημαντική αύξηση της εκ φυματιώσης20 νοσηρότητα στην μαθητική ηλικία21. Κάνο-
ντας μια μικρή αναφορά σε στοιχεία από κλινικές παρατηρήσεις του καθηγητή Παιδια-
τρικής κ. Κ. Χωρέμη, έχουμε τα εξής: 
Εν συνόλω εξετάσθηκαν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 1947, 1948 και 
1949, 70.196 μαθητές και διαπιστώθηκαν επ’ αυτών 525 περιπτώσεις πνευμονικής φυ-
ματίωσης, δηλαδή ποσοστό κατά μέσο όρο 0,74%. 

Πρέπει να αναφερθεί, ότι κατά το 1948 μεταξύ των εξετασθέντων 8.927 μαθητών στην 
Αθήνα διαπιστώθηκαν και φυματιάσεις άνευ κλινικής σημασίας 167, ήτοι σε ποσοστό 
1,8% κατά δε το 1949 επί των 27.032 εξετασθέντων ευρέθησαν 581 περιπτώσεις φυ-
ματιάσεις άνευ κλινικής σημασίας, δηλαδή σε ποσοστό 2,1%22 (Στεφάνου, 1949α, σελ. 
20). 

Από το 1948, κατά της νόσου άρχισε, εφαρμοζόμενος από το Υπουργείο Υγιεινής, ο 
γενικός προαιρετικός αντιφυματικός εμβολιασμός ως ειδικό μέτρο επειγούσης ανά-
γκης. Ο εμβολιασμός αυτός θεωρείτο πλέον από την επιστήμη ως αβλαβής και ακίνδυ-
νος, αλλά και ωφέλιμος, με βεβαία προφυλακτική ενέργεια διάρκειας 4-5 ετών στις 
99% των περιπτώσεων. Ο αντιφυματικός εμβολιασμός διενεργήθηκε στην χώρα μας 
από ειδικό εμβολιαστικό συνεργείο του Δανικού Ερυθρού Σταυρού με την συνεργασία 
της Σχολιατρικής υπηρεσίας και την υλική συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού Παι-
δικής Περιθάλψεως. Κατά το 1948 εμβολιάσθηκαν 21.720 μαθητές, κατά δε το 1949 
146.021 μαθητές των σχολείων Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων, Θεσσαλονίκης, 
Λάρισας, Τυρνάβου, Βόλου, Λαμίας, Πατρών, Αιγίου, Κορίνθου, Άρτας, Ιωαννίνων, 
Πρεβέζης, Φιλιππιάδος και Κέρκυρας. Δοκιμάσθηκαν δε δια φυματινοαντιδράσεως 
237.963 μαθητές (ό.π.). 

Ως γνωστόν, προ της ενεργείας του εμβολιασμού γίνονταν δοκιμασία δια της λεγομέ-
νης φυματινοαντιδράσεως και εάν αυτή απέβαινε αρνητική, τότε πραγματοποιούνταν 

20 Σ’ όλες τις δοκιμασθείσες από τον πόλεμο χώρες οι παιδίατροι πιστοποίησαν την σοβαρή αύξηση των 
περιπτώσεων φυματίωσης στην παιδική ηλικία, την οποία απέδιδαν προ παντός στην ποσοτική και ποιο-
τική ανεπάρκεια της τροφής. Παρατήρησαν επίσης αφυπνίσεις παλαιών ειδικών αδενοπαθειών σε συν-
δυασμό με εκδηλώσεις βαρειών πνευμονικών φυματιώσεων. Παρόμοιες παρατηρήσεις ίσχυαν και για 
την Ελλάδα. Στην πανεπιστημιακή κλινική παρατηρήθηκαν διπλάσια κρούσματα φυματικής μόλυνσης 
στην πρώτη παιδική ηλικία (Έκθεσις της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής του Υπουργείου Εθνικής Παι-
δείας, αφορώσα τας εκ του πολέμου συνεπείας εις βάρος της σωματικής, διανοητικής και ηθικής καταστά-
σεως των μαθητών και τα προς αντιμετώπισιν αυτών μέτρα (Διαβιβασθείσα δια του Υπουργείου Εξωτερι-
κών προς τον Ο.Η.Ε.), 30-7-1947, στο περιοδικό «Σχολική Υγιεινή», τχ. 54, Νοέμβριος 1947). 
21 Η μόλυνση από την φυματίωση επέρχονταν κατά την βρεφική και παιδική ηλικία σε ποσοστό 60%  
(Αντωνόπουλος, 1947, σελ. 27).  
22 Το διαπιστωθέν επί των δικών μας μαθητών ποσοστό φυματιώσεων εν ενεργεία και φυματιώσεων 
άνευ κλινικής σημασίας παρουσιάζεται υπερδιπλάσιο, σχεδόν τριπλάσιον των ποσοστών επί μαθητών 
άλλων χωρών (Στεφάνου, 1949α, σελ. 20) 
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ο εμβολιασμός σ’ αυτόν τον μαθητή. Η αρνητική αντίδραση σήμαινε, ότι το άτομο δεν 
έχει μολυνθεί από το μικρόβιο της φυματίωσης. Αυτή η αντίδραση λοιπόν απέβη θετική 
επί μαθητών: 

 

Πίνακας 9. Θετική αντίδραση στο μικρόβιο της φυματίωσης 
Ηλικία Αναλογία 
7 ετών 15,52% 
8 ετών 24,61% 
9 ετών 28,61% 
10 ετών 31,45% 
11 ετών 34,45% 
12 ετών 39,24% 
13 ετών 41,55% 
14 ετών 48,59% 
15 ετών 55,23% 
16 ετών 58,13% 
17 ετών 62,16% 
18 ετών 67,75% 

Οι ανωτέρω αριθμοί αποδεικνύουν, ότι σε μαθητές ηλικίας 8-11 ετών η αναλογία των 
μολύνσεων από φυματίωση23 ανέρχονταν από 25-35%, σε μαθητές ηλικίας 12 και 13 
ετών σε 40% και σε μαθητές 14 μέχρι 18 ετών σε 50-67% (Στεφάνου, 1949α, σελ. 20-
21). 

Ερχόμαστε στην ελονοσία24, «πραγματικὴν μάστιγα διά τὸν ἑλληνικὸν πληθυσμὸν καὶ 
συνεπὼς καὶ διά τὴν μαθητικὴν ἡλικίαν. Εὐνόητον, ὅτι σὲ χώρα κατ’ ἐξοχὴν ἑλονοσό-
πληκτον ἡ νόσος αὐτὴ προσέλαβεν ἀπὸ τῆς κατοχῆς καὶ ἐντεῦθεν τρομακτικὲς διαστάσεις, 
λόγῳ τῆς παντελοῦς ἐλλείψεως κινίνης καὶ ἄλλων ἀνθελονοσιακῶν φαρμάκων» (Έκθε-
σις της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, αφορώσα 
τας εκ του πολέμου συνεπείας εις βάρος της σωματικής, διανοητικής και ηθικής κατα-
στάσεως των μαθητών και τα προς αντιμετώπισιν αυτών μέτρα (Διαβιβασθείσα δια του 
Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Ο.Η.Ε.), 30-7-1947, στο περιοδικό «Σχολική Υ-
γιεινή», τχ. 54, Νοέμβριος 1947). 

23 Φυματίωση: Αίτιο: Βακτήριο (μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης) Μετάδοση: Με σταγονίδια. Εκδηλώ-
σεις: Προσβάλλει τους πνεύμονες ή και άλλα όργανα, προκαλώντας το σχηματισμό οζιδίων που λέγονται 
φυμάτια. Παρόλο που θεραπεύεται, πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της κάθε χρόνο στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες (πηγή: http://health.in.gr/, Υγεία).  
24 Ελονοσία: Αίτιο: Πρωτόζωο (είδη πλασμωδίων). Μετάδοση: Με τσιμπήματα κουνουπιών. Εκδηλώ-
σεις: Προσβάλλει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και προκαλεί επαναλαμβανόμενα επεισόδια ρίγους και πυρε-
τού. Μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Αυτή η διαδεδομένη και επικίνδυνη α-
σθένεια θεραπεύεται με ανθελονοσιακά φάρμακα και προλαμβάνεται με αποξήρανση των στάσιμων νε-
ρών στα οποία αναπτύσσονται τα κουνούπια (πηγή: http://health.in.gr/, Υγεία).    
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Ο πόλεμος είχε και μία άλλη δυσάρεστη συνέπεια για τα παιδιά της μαθητικής ηλικίας, 
την μεγάλη αύξηση των δερματικών νόσων (φθειρίαση, κηρίον κ.λπ.), ιδίως όμως της 
ψώρας, η οποία προσέλαβε εντελώς ασυνήθη εξάπλωση κατά τα έτη της κατοχής. Η 
έλλειψη σαπουνιού, που απέβη ένα από τα πλέον σπάνια προϊόντα, σε μερικές δε πε-
ριοχές εντελώς ανεύρετο, είχε ως αποτέλεσμα την ακαθαρσία σώματος και ενδυμασίας 
και την διευκόλυνση έτσι λοιμώξεων και δερματικών παθήσεων και συνεπώς και της 
ψώρας, σε συνδυασμό βεβαίως και με την έλλειψη αντιψωρικών φαρμάκων. Από την 
απελευθέρωση όμως και μετά, χάρη στα ληφθέντα μέτρα καθαριότητας και χρησιμο-
ποίησης αντιψωρικών συσκευασιών, η νόσος αυτή σχεδόν κατεστάλη (Στεφάνου, 
1949α, σελ. 22). 

Επίσης, οι νευροψυχικές διαταραχές των παιδιών της σχολικής ηλικίας που δημιούρ-
γησε ο πόλεμος ήταν ευρύτατες. Πολλά παιδιά μεταπολεμικά παρουσίαζαν το νευρο-
ψυχικό τους σύστημα κλονισμένο25. Τα αίτια υπήρξαν πολλά. «Μακραί ἀνησυχίαι εἰς 
τό οἰκογενειακὸν καὶ κοινωνικὸν περιβάλλον, ἀνωμαλίαι τῆς ζωῆς, μέριμναι καὶ στερή-
σεις παντὸς εἴδους, φόβοι καὶ τὰ παρόμοια. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατοχῆς ἄλλα παιδιὰ 
τῆς σχολικῆς ἡλικίας νηστικά, ἀδύνατα, χωρὶς ὑποδήματα καὶ ἐνδύματα, ριγούντα ἐκ τοῦ 
ψύχους, δέν φοιτούσαν εἰς τά σχολεία26. Ἄλλα εἰργάζοντο διά νά κερδίσουν τὸ ψωμὶ τοὺς 
καὶ πολλὰ ἐκ τῶν φοιτώντων εἰς τά σχολεῖα παρουσίαζον ἀδύνατον τὴν μνήμην, ἠλαττω-
μένην τὴν δύναμιν τῆς συγκεντρώσεως, μειωμένη τὴν πρὸς ἐργασίαν ἔφεσιν» (Έκθεσις 
της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, ό.π.). 

Τέλος, «ἀποκαρδιωτικὸν τὸ θέαμα τοῦ πλήθους τῶν μικρῶν μαθητῶν ἀνυποδήτων, γυ-
μνῶν ἤ περιβεβλημένων μὲ ράκη. Εἰς ὁλοκλήρους περιφερείας ἀποτελεῖ φαινόμενον ἡ 
ὑπόδησις ἑνὸς παιδιοῦ. Χαρακτηριστικὴ ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἡ παρατήρησις Ἀμερικανοῦ 

25  Η Οργανωτική Επιτροπή του συγκροτηθέντος στην Αθήνα, την 29ην Ιουνίου -1ην Ιουλίου 1946, Συ-
νεδρίου προστασίας παιδιού υπέβαλε τα προελθόντα εκ των γενομένων εισηγήσεων, ανακοινώσεων και 
συζητήσεων συμπεράσματα ως κάτωθι:  
«α) Ο πόλεμος και η κατοχή υπέσκαψαν σοβαρώς την σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού και το 

πρόβλημα του «παιδιού θύματος πολέμου» στη χώρα μας, περισσότερο πάσης άλλης δοκιμασθείσας, 
προβάλλει σοβαρότερο και επιτακτικότερο. Διαπιστώθηκε επί λίαν σημαντικού αριθμού παιδιών δυστρο-
φική κατάσταση οφειλόμενη στον κατά την εποχή της κατοχής υποσιτισμό και σοβαρά αύξηση τη νοση-
ρότητας στη παιδική ηλικία εκ της φυματιώσεως και της ελονοσίας, καθώς επίσης και εκ νευροψυχικών 
διαταραχών οφειλομένων στις γνωστές τραγικές συνθήκες διαβιώσεως του πληθυσμού κατά τα έτη του 
πολέμου και της κατοχής. Ευνόητοι δε οι κίνδυνοι εξ αυτής της καταστάσεως. 

β) Το πρόβλημα του παιδιού και της μητέρας, σε όπια έκταση και μορφή το δημιούργησε ο πόλεμος, δεν 
δύναται να αντιμετωπισθεί με ημίμετρα και εκ των ενόντων, ούτε με την παρέμβαση της φιλανθρωπίας 
και της ιδιωτικής εν γένει πρωτοβουλίας. Χρειάζεται την παρέμβαση του Κράτους και τη διάθεση εκ 
μέρους του των απαιτούμενων μέσων και πόρων. Και η παρέμβαση δέον να είναι ταχεία και αποτελε-
σματική, δεδομένου, ότι η αποκατάσταση και προστασία της υγείας του παιδιού αποτελεί υπόθεση ζωτι-
κής για το Έθνος σημασίας» (Περιοδικό «Σχολική Υγιεινή», τχ. 44, Οκτώβριος 1946). 

26 Σε έκθεση της UNESCO για την Ελλάδα, στο τέλος του 1947, σημειώνεται ότι «η υγεία των παιδιών 
εις τα κατεστραμμένα χωριά των ορεινών περιοχών και των νήσων εξακολουθεί να είναι πολύ κακή. Είναι 
γενικώς πολύ ακάθαρτα, διότι ο σάπων είναι δυσέρευτος, πάσχουσιν από δερματικά νοσήματα, τραχώματα, 
ελονοσίαν και το ποσοστόν των προφυματικών είναι τρομακτικόν. Αι φρικταί συνθήκαι εις τα σχολεία δεν 
συντελούν εις την βελτίωσιν της νευρικής καταστάσεως των παιδιών, μέγα μέρος των οποίων εξακολου-
θούν να υποφέρουν από τον κλονισμόν του πολέμου και από τον πολυετή υποσιτισμόν που τα κάμνουν 
ευέξαπτα και ανίκανα να συγκεντρωθούν. Όλα σχεδόν έχουν ανεπαρκή σωματικήν ανάπτυξιν, αλλά και 
συνάμα φαίνονται πολύ μεγαλύτερα από ότι είναι, σαν μικροκαμωμένοι γέροι, με σκυθρωπά πρόσωπα και 
χωρίς χαμόγελον» (Δ.Β. τχ. 61/20-12-47, σελ. 6). 
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δημοσιογράφου, ὅτι εἰς μίαν περιφέρειαν δέν συνήντησεν ἕνα παιδὶ μὲ ὑποδήματα, διὰ νά 
τὸ φωτογραφήσῃ. Οἱ μικροὶ μαθητὲς γυμνητεύοντες καὶ ἀνυπόδητοι προσέρχονταν εἰς τά 
σχολεῖα» (Έκθεσις της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής, ό.π.). 

Συμπεράσματα 

Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η προστασία της μαθητικής υγείας, εντασσόμενη 
στο πρόγραμμα των φιλελευθέρων στις ευρύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, διενερ-
γούνταν από τους σχολιάτρους σε στενή συνεργασία με τους δασκάλους, περιορίζο-
νταν όμως στην ανίχνευση των πασχόντων μαθητών ή όσων παρουσίαζαν σωματικά 
ελαττώματα ή νοσηρές προδιαθέσεις, στην αναγραφή των αποτελεσμάτων της ιατρικής 
εξέτασης στα μαθητικά δελτία υγείας και στην σχετική ειδοποίηση των γονέων και 
κηδεμόνων. 

Δεν άργησε να αποδειχθεί ότι αυτό δεν ήταν αρκετό, διότι ελάχιστοι από τους πάσχο-
ντες μαθητές υποβάλλονταν στις ενδεικνυόμενες θεραπείες, είτε λόγω αδιαφορίας και 
αμέλειας των γονέων τους, είτε και λόγω έλλειψης κατάλληλων και προσιτών θερα-
πευτικών κέντρων, που θα παρείχαν δωρεάν περίθαλψη και θεραπεία για τους άπορους 
μαθητές. Ήταν, βέβαια, γνωστή η έλλειψη τέτοιων ιδρυμάτων εκτός των αστικών κέ-
ντρων, όπου δεν είχε ακόμη οργανωθεί ικανοποιητικά η κοινωνική αντίληψη. 

Τα στοιχεία των παιδολογικών μετρήσεων «κρίθηκαν χρήσιμα για τη σύνταξη στατιστι-
κών νοσηρότητας, στις οποίες απεικονιζόταν η σωματική εξέλιξη του μαθητή, αλλά και 
για τη χάραξη μιας υγιεινολογικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ανάλυση των δεικτών 
επέτρεπε στους σχολιάτρους να εντοπίζουν τις αποκλίσεις από το φυσιολογικό. Επίσης, 
μέσω των δελτίων, των στατιστικών και της αναζήτησης μαθηματικής ακρίβειας στις με-
τρήσεις, δινόταν η δυνατότητα οριζόντιων και κάθετων συγκρίσεων, τόσο σε ατομικό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο» (Καρακατσάνη, 2008, σελ. 366). Οι μετρήσεις του βάρους, του 
αναστήματος και της θωρακικής περιμέτρου, καθώς και η εξέταση των οργανικών συ-
στημάτων του παιδιού, από το σχολικό έτος 1919-1920, επέτρεπαν την κατηγοριοποί-
ηση της υγιεινής κατάστασης των μαθητών σε τρεις βαθμίδες: τους υγιείς, τους υπό-
πτους και τους αρρώστους, όσο και μια στατιστική καταγραφή της ανάπτυξης του παι-
δικού σώματος, η οποία στη συνέχεια καθιστούσε δυνατή τη σύγκριση με τον νεανικό 
πληθυσμό άλλων χωρών. «Αυτή η ‘εθνική στατιστική του σώματος’ αποκτούσε την αξία 
ενός εργαλείου κρατικής πολιτικής μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε το σώμα 
γινόταν αντιληπτό με όρους βιολογικής μονάδας στην υπηρεσία μια πολεμικής μηχανής» 
(Θεοδώρου & Καρακατσάνη, 2003α). 

Μία από τις αιτίες της κατάπτωσης του οργανισμού των παιδιών ήταν η πολεμική και 
η μεταπολεμική περίοδος της υγείας του λαού, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, διώχθηκε και 
βασανίστηκε ποικιλοτρόπως και με τις διάφορες στερήσεις έχασε μεγάλο μέρος της 
ζωτικότητάς του. Επόμενο ήταν ότι και τα παιδιά γεννιόντουσαν με ελαττωμένη ζωτι-
κότητα. 
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Επίσης, λόγω της μεγάλης φτώχειας, η οποία μάστιζε τις λαϊκές τάξεις, δεν μπορούσαν 
οι γονείς να θρέψουν τα παιδιά τους επαρκώς. Τα παιδιά των λαϊκών τάξεων αναγκα-
σμένα είτε λόγω αποστάσεων από την κατοικία τους, είτε λόγω απουσίας των γονέων 
τους, να τρώνε κατά τις μεσημβρινές ώρες στο σχολείο ένα ξεροκόμματο ψωμί με 2-3 
ελιές ή λίγο τυρί, ή τίποτε απ’ αυτά. Η ίδια όμως διαιτητική θα υπήρχε και στο σπίτι με 
μικρή ίσως παραλλαγή ή ακόμα χειρότερα κάποια παιδιά θα εύχονταν και αυτό το ξε-
ροκόμματο του ψωμιού να το έχουν καθημερινά (Στεφάνου, 1946).  

Βέβαια, το κακό δεν προέρχονταν μόνο από την φτώχεια των γονέων. Σε πολλές περι-
πτώσεις προέρχονταν και από την αβελτηρία, την άγνοια και τον εγωισμό των γονέων. 
Αυτό παρατηρούνταν κυρίως στα χωριά. Ενώ είχαν αυγά, γάλα, τυρί προϊόντα της ερ-
γασίας τους, δεν έδιναν στα παιδιά τους, αλλά φρόντιζαν να τα πωλούν, με την δικαιο-
λογία ότι έχουν ανάγκη και πρέπει να τα πωλούν, στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο της 
ουσιαστικότερης τροφής από τα παιδιά τους, το λεύκωμα, το οποίο ήταν απαραίτητο 
για την ζωή και ανάπτυξή τους, ξοδεύοντας πολλές φορές τα χρήματα σε αλκοόλ και 
τσιγάρα στα καφενεία, ωθώντας με το παράδειγμά τους και τα παιδιά στο συγκεκριμένο 
τρόπο ζωής (Στεφάνου, ό.π.). 

Άλλη αιτία για την κατάπτωση του οργανισμού των παιδιών ήταν η ελονοσία. Το 1/3 
αν όχι περισσότερο των Ελλήνων κατ’ έτος προσβάλλονταν από την ελονοσία. Από το 
γεγονός αυτό μπορεί να υπολογίσει κάποιος ποιά ήταν η απώλεια της εθνικής οικονο-
μίας στην εργασία και τα έξοδα νοσηλείας. 

Αλλά εκείνο, το οποίο ήταν σπουδαιότερο, και προέκυπτε από την φθορά του οργανι-
σμού εξαιτίας της ελονοσίας, ήταν η προδιάθεση σε άλλη κατατρέχουσα τον Έλληνα 
μάστιγα, την φυματίωση. Η φυματίωση έπληττε και μεγάλος μέρος των μαθητών λόγω 
της υψηλής μεταδοτικότητας, αλλά και τους δάσκαλους που πολλές φορές ήταν οι κύ-
ριοι φορείς μεταδοτικότητας της νόσου στα παιδιά και κυρίως στα χωριά, που τα μέσα 
εξέτασής τους ήταν ανύπαρκτα, παρέμεναν ως εστία μόλυνσης για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. 

Τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, τόσο στις εκθέσεις των σχολιάτρων όσο και στις 
στατιστικές μαθητικής νοσηρότητας, που συντάσσονται βάσει των ατομικών δελτίων 
υγείας των μαθητών, οι «λαοφθόρες μάστιγες» που εμφανίζονταν να πλήττουν τον μα-
θητικό πληθυσμό της πρωτεύουσας, ήταν το τράχωμα, μια μολυσματική ασθένεια των 
ματιών που οδηγούσε ακόμη και σε τύφλωση (στην περίπτωση ασθένειας από τράχωμα 
προβλεπόταν ακόμα και αποκλεισμός από τη φοίτηση, τοποθέτηση σε χωριστά θρανία, 
φοίτηση στις λεγόμενες τραχωματικές τάξεις). Όλα αυτά προέρχονταν από την έλλειψη 
σχολικής κοινωνικής πρόνοιας αλλά και την έλλειψη γνώσεων υγιεινής διαβίωσης και 
υγιεινής ανατροφής των παιδιών από τους γονείς, αφού αυτές (τις γνώσεις υγιεινής) 
ούτε τις έμαθαν ως μαθητές ούτε τις διδάχθηκαν για να τις κάνουν κτήμα τους. 

Η εκπαίδευση επίσης δημιουργούσε προβλήματα με τα υπερφορτωμένα προγράμματα 
και τη σχολική υπερκόπωση, η οποία είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα στη σωματική 
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ανάπτυξη των μαθητών, αφού εξέλιπε η σωματική αγωγή «χάριν δευτερευόντων διδα-
κτικών αντικειμένων». 

Κατανοήθηκε λοιπόν, ότι δεν είναι αρκετή η μέριμνα για την διατήρηση και προαγωγή 
της υγείας των υγιών και υπό καλές συνθήκες διαβιούντων μαθητών εφ’ όσον υπάρχει 
σημαντικός αριθμός αρρώστων, αναπήρων και πτωχών, στους οποίους τα Κράτη και 
οι Κοινωνίες οφείλουν να παρέχουν αμέριστη τη βοήθεια και την προστασία τους. Έ-
τσι, η μαθητική αντίληψη και πρόνοια κατέλαβε, συν τον χρόνο, σπουδαιότατη θέση 
μεταξύ των υποχρεώσεων της σύγχρονης εκπαίδευσης. 
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Πεζόμορφα ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη: Συνομιλίες με αισθητικά ρεύ-
ματα της εποχής του, αξιοποίηση μοτίβων σε σύγκριση με το μεταγενέστερο ποι-

ητικό του έργο. 

Παπαδημητρίου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Sc, M.Ed. 
 

Περίληψη 

Στο εν λόγω άρθρο γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των τριών πεζών ποιημάτων με 
τίτλο: «Το Σύνταγμα της Ηδονής», «Τα Πλοία», καθώς επίσης και «Ενδύματα», του 
Κωνσταντίνου Καβάφη. Τα συγκεκριμένα πεζόμορφα ποιήματα τοποθετούνται χρονο-
λογικά μεταξύ 1894-1897, χρονική περίοδος, κατά την οποία ο δημιουργός τους πει-
ραματίζεται και προσπαθεί να ανανεώσει τους τρόπους, με τους οποίους εκφράζεται 
ποιητικά. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού εκείνων των στοιχείων, με τα οποία 
ο ποιητής φαίνεται πως συνομιλεί με αισθητικά ρεύματα της εποχής του. Έπειτα ακο-
λουθεί σχολιασμός τυχόν συγκλίσεων, αλλά και αποκλίσεων όσον αφορά την αξιοποί-
ηση συγκεκριμένων μοτίβων που απαντούν στα δυο πεζόμορφα ποιήματα: «Τα Πλοία» 
και «Ενδύματα» και στα : «Θυμήσου σώμα», «Καισαρίων», ««Ιθάκη» και «Ἀπολείπειν 
ὁ Θεός Ἀντώνιον», ποιήματα που ανήκουν στο μεταγενέστερο ποιητικό έργο του Κα-
βάφη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Καβάφης, Πεζόμορφα ποιήματα, αισθητικά ρεύματα, μοτίβα 

 Cavafy’s Prose Poetry: a conversation with the various aesthetical periods and 
the utilization of patterns in comparison with the rest of  Cavafy’s   work.. 

Papadimitriou Eleni, M.Sc., M.Ed. 

Abstract 

In this article the prose poems of the great poet C.P. Cavafys are being approached. 
Specifically, the three “reticent” prose poems “The Regiment of pleasure”, “The Ships”, 
as well as the “Garments” are the poet’s only prose poems known to us. These exact 
prose poems are chronologically placed between 1894-1897, a period in Cavafy’s life, 
during which he is making attempts to renew his poetry and escape from the metrical 
verse. Firstly, we try to detect the elements, that indicate the poet’s relations with spe-
cific aesthetical periods. Furthermore, we discuss about the use of the patterns in the 
prose poems “The Ships” and “Garments” in relation to the poems “Remember, body”, 
"Caesarion" , “Ithaca” and "The God Abandons Antony". All of these poems belong to 
Cavafy’s latter poetry. 

Key-Words: C.P.Cavafys, Prose poems, aesthetical periods, patterns  
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Συσχέτιση των τριών πεζόμορφων ποιημάτων με αισθητικά ρεύματα1 

Κατά τη χρονική περίοδο, στην οποία πιθανολογείται οτι γράφτηκαν τα πεζόμορφα 
ποιήματα, ο Καβάφης φαίνεται να διανύει μια περίοδο αναζήτησης νέων εκφραστικών 
τρόπων. Όπως διατείνται η Κατσιγιάννη ο ποιητής περνά «ένα μεταβατικό στάδιο απο-
δεύσμευσης από το ρομαντισμό και περάσματος στον αισθητικό συμβολισμό». Ωστόσο, 
στοιχεία από διάφορα αισθητικά ρεύματα, άλλοτε σε μεγαλύτερο, άλλοτε πάλι σε μι-
κρότερο βαθμό συνυπάρχουν στα έργα του (Κατσιγιάννη, 1998). 

Σε ό,τι αφορά το «Σύνταγμα της Ηδονής», το οποίο είναι γραμμένο σε λογιότερη 
γλώσσα, ήδη από τον τίτλο του αντιλαμβάνεται κανείς πως οι αισθήσεις έχουν ιδιαί-
τερα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Ο Καβάφης εξυμνεί την ηδονή με χροιά αυτοβιο-
γραφική. Αφενός με τόνο εξομολογητικό κι αφετέρου έντονα προτρεπτικό. Η λέξη Σύ-
νταγμα μετουσιώνει όλες εκείνες τις μορφές που γέννησαν ηδονές στον ποιητή. Το 
β΄πληθυντικό πρόσωπο προτρέπει τον συνομιλητή -ενίοτε και συνένοχο- αναγνώστη 
να απολαύσει δίχως ηθικούς φραγμούς και κοινωνικά στερεότυπα τις όποιες ερωτικές 
επιθυμίες του. Τούτες αποκτούν μυστικιστικό και εξιδανικευμένο χαρακτήρα, παίρ-
νουν μορφή ιδανική και στέφουν το θάνατο ως αρχή μιας «Ιδεώδους» πορείας προς την 
ολοκλήρωση της επίγειας ζωής (Κατσιγιάννη, 1998). Το ερωτικό στοιχείο έτσι όπως 
παρουσιάζεται χέρι χέρι με το θάνατο παραπέμπει σε αισθητισμό, με την εστίαση στο 
«υλιστικό» στοιχείο. 

Μέσα από τις επαναλήψεις λέξεων και φράσεων, τις εμφανείς συμμετρίες, τις έντονες 
αντιθέσεις, τις παρομοιώσεις και παρηχήσεις, αναδεικνύεται συμμετρία, ισορροπία κι 
ακρίβεια, γεγονός που αποτελεί απόηχο παρνασσισμού. Η επαναλαμβανόμενη φράση 
«με μουσικήν και σημαίας», αλλά και οι παρηχήσεις του «ρ» δημιουργούν μουσική 
κάτω από τον ποιητικό κώδικα, παραπέμποντάς μας σε χαρακτηριστικό του συμβολι-
σμού (Γεωργούλης, 1999).  

Στα «Πλοία», ο ποιητής «..καθοδηγείται από μια κεντρική σκέψη , την οποία εφαρμόζει 
με τρόπο αλληγορικό» (Ιλίσκαγια, 1992). Κατά τον Δ.Ν. Μαρωνίτη «η συμβολιστική 
περίοδος του Καβάφη χαρακτηρίζεται από μια σειρά ποιημάτων τα οποία αρθρώνονται 
και λειτουργούν ως επιβλητικές μεταφορές που τείνουν να γίνουν συμβολικές αλληγο-
ρίες ...» Ο ίδιος ο τίτλος προοιονίζει το μοντέλο αυτό, κατά το οποίο θα μας δηλώσει 
τη μεγάλη μεταφορά με τη λέξη «Πλοία». Παράλληλα στο εσωτερικό του ποιήματος 
απαντώνται οι εγκιβωτισμένες μεταφορές-λέξεις σύμβολα, όπως «εμπορεύματα», «α-
γοραί της Φαντασίας» , που ισχυροποιούν τη συμβολική αλληγορία που φέρει ο τίτλος. 
(Μαρωνίτης στο : Κατσιγιάννη, 1998).  

1 Το παρόν πόνημα δημιουργήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακής εργασίας στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 
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Τα πλοία έχουν «περιορισμένη χωρητικότητα», επομένως ο δημιουργός κατά την έκ-
φραση των ιδεών στο χαρτί καλείται να επιλέξει τί θα κρατήσει και τί θα αφαιρέσει, 
για χάρη του αρτιότερου αποτελέσματος. «Λευκός χάρτινος λιμήν» το χαρτί , όπου 
παίρνει την τελική της μορφή κάθε δημιουργία μα όχι και το τέλος όλου του ταξιδιού. 
Ίσα ίσα ελλιμενισμός είναι η μετάβαση σε μια δεύτερη φάση, αυτή της αποδοχής από 
το αναγνωστικό κοινό, τους κριτικούς λογοτεχνικούς κύκλους και φορείς, τους «αξιω-
ματούχους του τελωνείου». Κάθε ροπή προς το ερωτικό-απαγορευμένο στοιχείο δεν 
είναι άλλο από «το λαθρεμπόριον». Οι «οίνοι» φέρουν το βάρος του μεθυστικού, της 
ηδονής, της επιθυμίας. 

Τα «Πλοία» κλείνουν με την εικόνα των μεγαλειωδών ιδεών, που δεν βρήκαν τρόπο 
να εκφραστούν. Είναι εκείνα τα «θεσπέσια πλοία» με τα «κοράλλινα κοσμήματα» που 
περνούν από το λιμάνι και μη αγκυροβολώντας ποτέ χάνονται στο άπειρο του ορίζοντα. 
Μέσω των θεσπέσιων καβαφικών πλοίων νους και συναισθήματα των αναγνωστών 
στρέφονται προς μια «υψηλότερη σφαίρα υπερβατικών Ιδεών», θυμίζοντας τον «υπερ-
βατικό συμβολισμό» (Beaton, 1996 · Chadwick, 1981). Η άποψη έρχεται να ενισχυθεί 
κι από την αξιοποίηση «του κοραλλιού», το οποίο κατά την Haas, έχει στην ποιητική 
του Καβάφη μεταφυσική χροιά (Haas στο: Κατσινέλου, 1998) 

Όμως στα «Πλοία», πέρα από τα έντονα συμβολιστικά στοιχεία ενυπάρχουν και παρ-
νασσιστικά χαρακτηριστικά, υπό την έννοια της επιδίωξης της μορφικής τελειότητας. 
Το πεζόμορφο ποίημα είναι σμιλευμένο έτσι, ώστε να περνά εικόνες ηρεμίας, γαλήνης 
και προσιδιάζει με την ομορφιά και την πλαστικότητα αρχαιοελληνικού αγάλματος, 
τόσο υπομονετικά λαξευμένο (Πολίτου-Μαρμαρινού, 1984) 

Τέλος, τα ωριμότερα γλωσσικά κι εκφραστικά, γραμμένα στη δημοτική «Ενδύματα» 
επίσης βρίθουν συμβολικής σημασίας. Στο συγκεκριμένο ποίημα βρίσκει εφαρμογή η 
άποψη του Mallarme, o οποίος ορίζει το Συμβολισμό ως την τέχνη του να μας φανε-
ρώνει ο καλλιτέχνης σταδιακά μέσα από ένα αντικείμενο την ψυχική κατάστασή του 
(Chadwick, 1981). Ο Καβάφης φαίνεται να ενσταλάζει συναισθήματα και ψυχική διά-
θεση σε αντικείμενα-σύμβολα , όπως τα «Ενδύματα της ζωής», «το έπιπλο από πολύ-
τιμον έβενο», «τα ρούχα τα κυανά» , τα «κόκκινα», τα «κίτρινα», «τα ξέθωρα κυανά». 
Παράλληλα, σύμφωνα με ερμηνεία του Σαββίδη τα χρώματα αντιπροσωπεύουν για τον 
ποιητή τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου, συγκεκριμένα από την εφηβεία μέχρι το 
γήρας. (Σαββίδης στο: Κατσιγιάννη , 1998) Συναισθηματική κατάσταση και ηλικιακά 
στάδια έρχονται συνδυαστικά να ερμηνευτούν από την Κατσιγιάννη ως εξής: πιθανά 
τα «κυανά» να αντανακλούν αρχικά στάδια «πλατωνικής ερωτικά αθωότητας», τα 
«κόκκινα», ερωτικό πάθος σε στάδια νεότητας κι ακμής, τα «κίτρινα» πιθανές καθημε-
ρινές απολαύσεις-ηδονές, καθώς επίσης τα «ξέθωρα κυανά» την απόσυρση πια από 
τέτοιου είδους ηδονές σε πιο προχωρημένα ηλικιακά στάδια.  

Στα «Ενδύματα», οι εικόνες «των μαύρων ρούχων, του μαύρου σπιτιού, της σκοτεινής 
κάμαρης» μεταφέρουν πέρα από τον ισχυρό συμβολισμό τους, δηλαδή το ερωτικό πέν-
θος και την απομόνωση και ένα ακόμη στοιχείο. Διαφαίνεται μέσα σε αυτό το γεμάτο 
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μαύρο χρώμα κλίμα και η πτυχή εκείνη του ρομαντισμού, στην οποία κυριαρχεί η με-
λαγχολία καθώς επίσης και η αίσθηση ματαιότητας μπροστά στο προκαθορισμένο τέ-
λος. Ωστόσο, ευρύτερα στα συγκεκριμένα πεεζόμορφα ποιήματα η Κατσιγιάννη εντο-
πίζει συνεχώς συνομιλίες με τη φιλοσοφία και την έκφραση του Baudelaire. Ειδικό-
τερα, εντοπίζει στα «Ενδύματα» τη λειτουργία του μπωντλαιρικού σχήματος έρωτα- 
μνήμης μέσα από το καβαφικό δίπολο έρωτα –θανάτου (Κατσιγιάννη, 1998). 

Η ίδια ερευνήτρια παραθέτει μια σειρά στοιχείων, που ενισχύουν το γεγονός της προ-
σεκτικής και με ακρίβεια σμίλευσης του ποιήματος από τον Καβάφη. Υπάρχει εσωτε-
ρική συμμετρία, σαφώς μουσικότητα, ισορροπία, που επιγχάνεται με ποικίλα τεχνο-
τροπικά μέσα, όπως λόγου χάρη με τις «επανερχόμενες ρυθμικο-νοηματικές αντιθέ-
σεις» χρωμάτων κι όχι μόνο. «Κεριά-καμένα ως το τέλος», «καλεσμένοι-φευγάτοι», 
«κρασί-πιωμένο», χαρά-πόθος-απελπισία», «κόκκινα-μαύρα», «κυανά-ξέθωρα κυανά» 
κ.ο.κ. 

Κλείνοντας, παρόλες τις συσχετίσεις με τον αισθητικό συμβολισμό, η Κατσιγιάννη ση-
μειώνει διαφορές των ποιημάτων του Καβάφη από τα αντίστοιχα του είδους. Επιση-
μαίνει πως απουσιάζουν στοιχεία έντονου λυρισμού, φυσιολατρική ή ηθογραφική 
πτυχή στο σκηνικό φόντο, αλλά και οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης έμμετρου στί-
χου. Κυριαρχεί η χαρακτηριστική καβαφική λιτότητα στο ύφος και τη γλώσσα, ενώ 
παράλληλα τα ποιήματα, ειδικά «το Σύνταγμα της Ηδονής» και τα «Ενδύματα» ζωντα-
νεύουν από μια καθάρια αυτοβιογραφική πνοή (Κατσιγιάννη, 1998). 

Κοινά μοτίβα μεταξύ του πεζόμορφου ποιήματος «Ενδύματα» και των μεταγενέ-
στερων χρονικά ποιημάτων του Καβάφη με τίτλο «Θυμήσου σώμα» και «Καισα-

ρίων» 

 Το ποίημα «Θυμήσου, σώμα...» ανήκει στην κατηγορία των ηδονικών, αισθησιακών 
ποιημάτων του Καβάφη. Με την ισοδυναμία ρήματος-ουσιαστικού: «θυμήσου σώμα» 
δημιουργείται μια μουσικότητα, ενώ ακριβώς στη συνέχεια παρατηρείται η συμμετρική 
τριχοτόμηση του ποιήματος. Θυμήσου σώμα: «... το πόσο αγαπήθηκες», «τα κρεββάτια 
όπου πλάγιασες», «αλλά κ’ εκείνες τες επιθυμίες ...». Ο ποιητής παροτρύνει, προτρέπει 
σε ζωντάνεμα από θύμησες άμεσα συνδεμένες με ερωτικές εμπειρίες και ηδονές του 
παρελθόντος ακόμη και με όσες δεν βιώθηκαν, αλλά έμειναν ανεκπλήρωτες. Αντί-
στοιχα στα «Ενδύματα» το μοτίβο της μνήμης παίζει διαφορετικό ρόλο, καθώς, όπως 
υποστηρίζει και η Κατσιγιάννη, ουσιαστικά τοποθετείται η έννοια της μνήμης σε μελ-
λοντικό χρονικό σημείο. Προβάλλεται σε μεταγενέστερο δηλαδή χρόνο αυτό που θα 
αποτελέσει πολύτιμο φορτίο για τη μνήμη (Κατσιγιάννη, 1998). Στο μεν πεζόμορφο 
δηλώνεται πως «...θα βάλω και θα φυλάξω τα ενδύματα της ζωής μου...», «...θα τα 
φυλάξω...», «...θα βλέπω τα ρούχα και θα θυμούμαι...» , ενώ αφετέρου στο «Θυμήσου 
σώμα» επιδιώκεται η ανάκληση των αναμνήσεων «...Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο 
παρελθόν» .  
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Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο ο ποιητής με ευλάβεια σκύβει πάνω από αυτές τις 
θύμησες. Μάλιστα ειδικά στο μεταγενέστερο ποίημα η μνήμη εμποτίζει κάθε κύτταρο. 
Δεν είναι τυχαίο πως απευθύνεται στο σώμα και κατ’ έπέκταση στις αισθήσεις του. Το 
«θυμήσου σώμα» μοιάζει να συνομιλεί, να σχετίζεται διακειμενικά με το «Επέστρεφε» 
μέσα από στίχους όπως: «όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται». Η ερωτική μνήμη 
στον Καβάφη συντίθεται από τα όσα οι αισθήσεις προσλαμβάνουν , συλλέγουν και 
διαφυλάττουν.  

Στα «Ενδύματα» εντοπίζονται αντικείμενα- σύμβολα, όπως το «έπιπλο από πολύτιμο 
έβενο», στο οποίο θα φυλαχθούν οι εμπειρίες κι αναμνήσεις υψηλής αξίας. Το ποιητικό 
υποκείμενο θα κατοικεί εντός «μαύρου σπιτιού». Τούτη η μελαγχολία και το μοτίβο 
του εγκλεισμού απαντάται και στο ηδονικό ποίημα, όπου χωρίς να αναφέρεται ούτε 
ένα στοιχείο-αντικείμενο που να υπονοεί εγκλεισμό, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται άν-
θρωπο κλεισμένο στον εαυτό του, ο οποίος προτρέπει κάθε κύτταρο της ύπαρξής του 
να ζωντανέψει, να βιώσει ξανά, έστω και πλασματικά τις στιγμές του ερωτικού παρελ-
θόντος και κυρίως τις εξιδανικευμένες, εκείνες που δεν βρήκαν τον τρόπο να εκφρα-
στούν και να βιωθούν. Τον φαντάζεται κανείς να κάθεται «ολομόναχος, μέσα σε σπίτι 
σκοτεινό», όπως προφητικά απεικονίζεται στα «Ενδύματα». Επομένως, εδώ το μοτίβο 
του εγκλεισμού λειτουργεί υπό την έννοια της ψυχικής απομόνωσης, του μαρασμού, 
της βύθισης στο παρελθόν. Ο ποιητής αφήνει έξω την πραγματικότητα και ζει μέσα , 
όχι απλά απομονωμένος σε μαύρη κάμαρα, αλλά παραδομένος στην ψυχική κατάσταση 
που οι θύμησες του προκαλούν. 

Και στα δυο ποιήματα κατανοούμε το τέλος μιας ζωής με στοιχεία γιορτής, «μιας με-
γάλης εορτής -όλως διόλου τελειωμένης». Στο προγενέστερο ποίημα ο χρόνος είναι 
σταματημένος, στην τελευταία παράγραφο, στην αταξία κι αναστάτωση που επικρατεί 
στο χώρο, έπειτα από τη γιορτή. Στο μεταγενέστερο ποίημα το ποιητικό υποκείμενο 
θαρρεί κάποιος πως έχει διανύσει το δρόμο πια και στέκει μετέωρο ακριβώς στο τέλος 
της γιορτής. Τρόπον τινά το ένα ποίημα λειτουργεί προφητικά για το άλλο. Σαν να είναι 
κεφάλαια που αλληλοσυνδέονται, στάδια ζωής σε αλληλουχία.  

Στο «Καισαρίων» , ποίημα ιστορικό, απαντάται και πάλι η μνήμη ως μοτίβο, εντελώς 
διαφορετικά σημασιοδοτημένη. Ο «Καισαρίων» χωρίζεται σε τρία μέρη με το πρώτο 
να αναφέρεται στις ιστορικές μνήμες που ανασκαλεύει μέσα από συλλογή επιγραφών 
των Πτολεμαίων ο «ιστορικός-ποιητικό υποκείμενο». Τίποτε στο ουδέτερο συναισθη-
μάτων αυτό μέρος δεν μαρτυρά την έκβαση στην άδεια κάμαρα.  

Στο δεύτερο και σύντομο, αλλά σαφώς κομβικό μέρος, την προσοχή του προσέλκυσε 
μια μικρή μνεία στον Βασιλιά Καισαρίωνα. Φαίνεται παρενθετικό τούτο το κομμάτι, 
ωστόσο περικλείει όλη την ουσία του ποιήματος μιας και το όνομα αυτό λειτουργεί 
αφυπνιστικά για τον ποιητή. Χάρη στις ελάχιστες γραμμές που αναφέρονται στον Και-
σαρίωνα ο ποιητής πλάθει το ερωτικό του όραμα συμπληρώνοντας , όπως ο ίδιος θέλει 
τα στοιχεία που λείπουν. Στα «Ενδύματα» η μνήμη έχει τη δύναμη της ερωτικής ανά-
μνησης που αξίζει να διαφυλαχθεί με ευλάβεια. Στο «Καισαρίων» η ιστορική μνήμη 
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γίνεται αφορμή για το πλάσιμο ερωτικού οράματος και για το ζωντάνεμα του τραγικού 
προσώπου. Και στα δυο ποιήματα , αυτό που φαίνεται να μένει εντυπωμένο στη μνήμη 
είναι τα όσα έκαναν τον ποιητή να αισθανθεί, τα όσα έγιναν, τα όσα έμειναν ανεκπλή-
ρωτα κι εξιδανικευμένα, τα όσα οραματίστηκε και παραμένουν στη σφαίρα του Ιδεώ-
δους.  

Ακόμη και στο «Καισαρίων» υποβόσκει το μοτίβο του εσωτερικού εγκλεισμού, υπό τη 
μορφή της ψυχικής καταστάσης , της απομόνωσης, της ανίας από τα συνήθη. Από την 
κατάσταση τούτη το ποιητικό υποκείμενο κατορθώνει να αποδράσει με όχημα την ι-
στορική μνήμη. Θα έλεγε κανείς πως ο τρόπος, με τον οποίο πλάθει τη φαντασίωσή 
του οραματιζόμενος σημαντικά στοιχεία του Καισαρίωνα, είναι ο δρόμος του για να 
ξεφύγει από τον εγκλεισμό. Παράλληλα, η λύπη στο πρόσωπο του Αλεξανδρινού βα-
σιλιά, τον καθιστά ωραιότερο και η τύχη του, του προσδίδει μια τραγικότητα, στοιχεία 
τα οποία λειτουργούν καταλυτικά, προκειμένου να αντλήσει ηδονή ο ποιητής.  

Το παράδοξο είναι πως είτε πρόκειται για όραμα με τον Καισαρίωνα, που ο Καβάφης 
τοποθετεί σκηνοθετικά στην κάμαρα με τη λάμπα που αφέθηκε να σβήσει, είτε για 
ερωτικές ηδονές της νεότητος στα «Ενδύματα», είτε πάλι για ερωτικές επιθυμίες που 
δεν εκπληρώθηκαν,όπως στο «Θυμήσου Σώμα» η βάση είναι η ίδια. Όλες οι στιγμές 
ταυτίζονται ως προς την ουσία τους και μοιάζει και στις τρεις περιπτώσεις όλα να έχουν 
πραγματικά συμβεί σε μια σύντηξη παρόντος –παρελθόντος, φαντασίας και μέλλοντος. 
Και τούτο είναι ένα ακόμη μοτίβο που συναντά κανείς στον Καβάφη, δηλαδή η δυνα-
μική που λαμβάνει στα έργα του το όραμα και η πραγματικότητα. 

Κοινά μοτίβα μεταξύ του πεζόμορφου ποιήματος «Πλοία» και των μεταγενέστε-
ρων χρονικά ποιημάτων με τίτλο «Ιθάκη» και «Ἀπολείπειν ὁ Θεός Ἀντώνιον» 

Δεν είναι διόλου δύσκολο να συσχετίσει κανείς τα «Πλοία» με την «Ιθάκη», στην οποία 
μάλιστα αρχικά δόθηκε ο τίτλος «Ταξίδι». Τα «Πλοία», ποιήμα ποιητικής μιλούν για 
το ταξίδι της ποιητικής έκφρασης . Η «Ιθάκη», φιλοσοφικού , διδακτικού κύκλου ανα-
φέρεται στο ταξίδι της ίδιας της ζωής. Ο μύθος της επιστροφής του Οδυσσέα και ο 
νόστος παίρνουν άλλου είδους σημασιοδότηση από τον Καβάφη. Πρόκειται για στοι-
χείο-προπομπό της μυθικής μεθόδου μεταγενέστερων δημιουργών. Σε κάθε περίπτωση 
πρόκειται για ταξίδι «πηγαιμού» κι όχι επιστροφής και νόστου. 

Η αξιοποίηση των μεταφορών- συμβόλων είναι κοινή στα δυο ποιήματα. Από τη μια 
περιγράφεται το «ταξίδι» της γραφής, που περνά από τις δικές της περιπέτειες. Ταυτό-
χρονα, μαρτυράται η προσπάθεια του δημιουργού για τελειοποίηση του αποτελέσματος 
με την αφαίρεση , είτε την υιοθέτηση στοιχείων –«εμπορευμάτων». Από την άλλη 
πλευρά οι «πραμάτειες», που αναφέρονται στο μεταγενέστερο ποίημα είναι οι εμπει-
ρίες. Στην πορεία προτρέπεται να φανεί ανοιχτός κανείς σε ποικίλες νέες εμπειρίες και 
να αξιοποιήσει όλες τούτες με τέτοιο τρόπο , ώστε να φτάσει στον στόχο του.  
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Στα «Πλοία» δίνεται μεν σημασία στο ταξίδι, ωστόσο ο ελλιμενισμός αποτελεί εξίσου 
σημαντικό κομμάτι. Αντιθέτως , στην «Ιθάκη» δε φαίνεται να δίνεται η έμφαση στον 
προορισμό, όσο στο ταξίδι καθαυτό, με προτροπή του ποιητή να εύχεται κανείς να «εί-
ναι μακρύς ο δρόμος», προκειμένου να του δοθούν οι ευκαιρίες, για να απολαύσει «άφ-
θονα ηδονικά μυρωδικά», «σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’εβένους». Κι ενώ η 
«χωρητικότητα των πλοίων» είναι περιορισμένη στο προγενέστερο ποιήμα, στην «Ι-
θάκη» μοιάζει να είναι άπλετη. Μάλιστα όσο περισσότερο εμπόρευμα συγκεντρωθεί, 
όσο πιο πλούσια και γεμάτη ζωή βιωθεί τόσο το καλύτερο.  

Στα «Πλοία» οι «αξιωματούχοι του τελωνείου», εξωτερικός παράγοντας, έχουν τον 
τελικό λόγο για την ποσότητα και το είδος της πραμάτειας που θα εκφορτωθεί ή θα 
επιβιβασθεί. Αντίθετα, στην «Ιθάκη» η πραγμάτεια είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του 
ταξιδευτή, ο οποίος έχει στα χέρια του τη δυνατότητα της επιλογής. Συνάμα, δε δια-
φαίνεται κάποιο εξωτερικό εμπόδιο στο ταξίδι, γιατί ούτε οι «Κύκλωπες κι οι Λαιστρυ-
γόνες», δύνανται να επηρεάσουν τον αποφασισμένο ταξιδιώτη. Μονάχα αν τούτοι γι-
γαντωθούν εντός του, μονάχα ως εσωτερικοί παράγοντες αποκτούν και τη δύναμη να 
βλάψουν. Το μοτίβο του εντός και τη πραγματικότητας αποκτά μια ιδιαίτερη απόχρωση 
εδώ. Συμπερασματικά, έχουμε δύο πολύ διαφορετικά ταξίδια στα δύο αυτά ποιήματα. 

Τέλος, θα γίνει προσπάθεια να συσχετισθούν ορισμένα από τα μοτίβα, που απαντώνται 
στα «Πλοία», με μοτίβα που εντοπίζονται σε ένα ιδιαίτερα γνωστό ιστορικό ποίημα 
του Καβάφη, το «Ἀπολείπειν ὁ Θεός Ἀντώνιον». Στο συγκεκριμένο ιστορικό ποίημα, 
το μοτίβο του ταξιδιού υπονοείται συνολικά, αν και πρόκειται για ένα ταξίδι ένδοξης 
ζωής, που φτάνει στο τέλος της. Για ακόμη μια φορά ο ποιητής αξιοποιεί ιστορικό 
πρόσωπο σε μια μεταιχμιακή για τον ίδιο χρονική στιγμή, που συγκεντρώνει στοιχεία 
τραγικότητας, μα αντιμετωπίζει την αποτυχία και την ήττα με αξιοπρέπεια.  

Στο «Ἀπολείπειν ὁ Θεός Ἀντώνιον» διαγράφεται μια πορεία, ένα ταξίδι , όπου κερδί-
θηκαν πολλά, τόσα και τέτοιας ποιότητας, στα οποία αρμόζει η «συγκίνησις» κι όχι ο 
θρήνος. «Τα έργα που απέτυχαν, τα σχέδια ζωής που βγήκαν όλα πλάνες», είναι μέσα 
στο πρόγραμμα του ταξιδιού, όπως και τα «εμπορεύματα» που δεν βρήκαν στα 
«Πλοία» το χώρο και τον τρόπο να πάρουν τη μορφή τους στο χαρτί.  

Σαν όραμα «περνά αόρατος θίασος», όλες εκείνες οι αναμνήσεις κι οι πολύτιμες στιγ-
μές που ζωντανεύουν στο νου λίγο πριν το τέλος. Η εικόνα θυμίζει τον τρόπο με τον 
οποίο τελειώνουν «τα Πλοία», όπου το όραμα των «θεσπέσιων πλοίων» χάνεται. Ο 
Αντώνιος οφείλει να αποχαιρετήσει την Αλεξάνδρεια και τα όσα σήμαινε για εκείνον 
και ο δημιουργός οφείλει να συμφιλιωθεί με την ιδέα πως έχασε όλα εκείνα που παρέ-
μειναν στη σφαίρα του Ιδεατού, μη βρίσκοντας τον ποιητικό δρόμο τους.  

Επίλογος 

Τα πεζόμορφα ποιήματα του Καβάφη, γράφτηκαν σε μια μεταβατική για τον ίδιο περί-
οδο, κατά την οποία διερευνούσε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης. Δεν είναι τυχαίο 
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το γεγονός πως στη συνέχεια τα αποσιώπησε. Όπως είναι αναμενόμενο, η σύνδεση με 
αισθητικά ρεύματα της εποχής του δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, μιας και στοιχεία του 
ενός ρεύματος συνυφαίνονται με συνιστώσες των άλλων. 

Ωστόσο, είναι δυνατό να αντλήσει κανείς μοτίβα, τα οποία απαντώνται και μεταγενέ-
στερα στο έργο του και χαρακτηρίζουν το ιδιαίτερο καβαφικό σύμπαν. Ορισμένα από 
αυτά, όπως ο ρόλος της μνήμης, ο εγκλεισμός, η ιστορική μνήμη και η φαντασία, το 
όραμα και η πραγματικότητα, ο έρωτας κι η ηδονή, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν 
και να ερμηνευτούν και στα: «Θυμήσου σώμα», «Καισαρίων», ««Ιθάκη» και «Ἀπολεί-
πειν ὁ Θεός Ἀντώνιον», τα οποία γράφτηκαν αργότερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα Κρυμμένα Πεζά Ποιήματα, 1894;–1897; ( Προσπελάστηκε στις 30/10/22 από Α-
νεμόσκαλα) 

     Το Σύνταγμα της Ηδονής 

Μη ομιλείτε περί ενοχής, μη ομιλείτε περί ευθύνης. Όταν περνά το Σύνταγμα της Η-
δονής με μουσικήν και σημαίας· όταν ριγούν και τρέμουν αι αισθήσεις, άφρων και 
ασεβής είναι όστις μένει μακράν, όστις δεν ορμά εις την καλήν εκστρατείαν, την βαί-
νουσαν επί την κατάκτησιν των απολαύσεων και των παθών. 

Όλοι οι νόμοι της ηθικής — κακώς νοημένοι, κακώς εφαρμοζόμενοι — είναι μηδέν 
και δεν ημπορούν να σταθούν ουδέ στιγμήν, όταν περνά το Σύνταγμα της Ηδονής με 
μουσικήν και σημαίας. 

Μη αφήσεις καμίαν σκιεράν αρετήν να σε βαστάξει. Μη πιστεύεις ότι καμία υποχρέ-
ωσις σε δένει. Το χρέος σου είναι να ενδίδεις, να ενδίδεις πάντοτε εις τας Επιθυμίας, 
που είναι τα τελειότατα πλάσματα των τελείων θεών. Το χρέος σου είναι να κατατα-
χθείς πιστός στρατιώτης, με απλότητα καρδίας, όταν περνά το Σύνταγμα της Ηδονής 
με μουσικήν και σημαίας. 

Μη κλείεσαι εν τω οίκω σου και πλανάσαι με θεωρίας δικαιοσύνης, με τας περί αμοι-
βής προλήψεις της κακώς καμωμένης κοινωνίας. Μη λέγεις, Τόσον αξίζει ο κόπος μου 
και τόσον οφείλω να απολαύσω. Όπως η ζωή είναι κληρονομία και δεν έκαμες τίποτε 
διά να την κερδίσεις ως αμοιβήν, ούτω κληρονομία πρέπει να είναι και η Ηδονή. Μη 
κλείεσαι εν τω οίκω σου· αλλά κράτει τα παράθυρα ανοικτά, ολοάνοικτα, διά να ακού-
σεις τους πρώτους ήχους της διαβάσεως των στρατιωτών, όταν φθάνει το Σύνταγμα 
της Ηδονής με μουσικήν και σημαίας. 
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 Μη απατηθείς από τους βλασφήμους όσοι σε λέγουν ότι η υπηρεσία είναι επικίνδυνος 
και επίπονος. Η υπηρεσία της ηδονής είναι χαρά διαρκής. Σε εξαντλεί, αλλά σε εξα-
ντλεί με θεσπεσίας μέθας. Και επιτέλους όταν πέσεις εις τον δρόμον, και τότε είναι η 
τύχη σου ζηλευτή. Όταν περάσει η κηδεία σου, αι Μορφαί τας οποίας έπλασαν αι επι-
θυμίαι σου θα ρίψουν λείρια και ρόδα λευκά επί του φερέτρου σου, θα σε σηκώσουν 
εις τους ώμους των έφηβοι θεοί του Ολύμπου, και θα σε θάψουν εις το Κοιμητήριον 
του Ιδεώδους όπου ασπρίζουν τα μαυσωλεία της ποιήσεως. 

[ 1894 – 1897;] 
 

Τα Πλοία 

Από την Φαντασίαν έως εις το Χαρτί. Είναι δύσκολον πέρασμα, είναι επικίνδυνος θά-
λασσα. Η απόστασις φαίνεται μικρά κατά πρώτην όψιν, και εν τοσούτω πόσον μακρόν 
ταξίδι είναι, και πόσον επιζήμιον ενίοτε διά τα πλοία τα οποία το επιχειρούν. 

Η πρώτη ζημία προέρχεται εκ της λίαν ευθραύστου φύσεως των εμπορευμάτων τα ο-
ποία μεταφέρουν τα πλοία. Εις τας αγοράς της Φαντασίας, τα πλείστα και τα καλύτερα 
πράγματα είναι κατασκευασμένα από λεπτάς υάλους και κεράμους διαφανείς, και με 
όλην την προσοχήν του κόσμου πολλά σπάνουν εις τον δρόμον, και πολλά σπάνουν 
όταν τα αποβιβάζουν εις την ξηράν. Πάσα δε τοιαύτη ζημία είναι ανεπανόρθωτος, διότι 
είναι έξω λόγου να γυρίσει οπίσω το πλοίον και να παραλάβει πράγματα ομοιόμορφα. 
Δεν υπάρχει πιθανότης να ευρεθεί το ίδιον κατάστημα το οποίον τα επώλει. Αι αγοραί 
της Φαντασίας έχουν καταστήματα μεγάλα και πολυτελή, αλλ’ όχι μακροχρονίου διαρ-
κείας. Αι συναλλαγαί των είναι βραχείαι, εκποιούν τα εμπορεύματά των ταχέως, και 
διαλύουν αμέσως. Είναι πολύ σπάνιον έν πλοίον επανερχόμενον να εύρει τους αυτούς 
εξαγωγείς με τα αυτά είδη. 

 Μία άλλη ζημία προέρχεται εκ της χωρητικότητος των πλοίων. Αναχωρούν από τους 
λιμένας των ευμαρών ηπείρων καταφορτωμένα, και έπειτα όταν ευρεθούν εις την α-
νοικτήν θάλασσαν αναγκάζονται να ρίψουν έν μέρος εκ του φορτίου διά να σώσουν το 
όλον. Ούτως ώστε ουδέν σχεδόν πλοίον κατορθώνει να φέρει ακεραίους τους θησαυ-
ρούς όσους παρέλαβε. Τα απορριπτόμενα είναι βεβαίως τα ολιγοτέρας αξίας είδη, αλλά 
κάποτε συμβαίνει οι ναύται, εν τη μεγάλη των βία, να κάμνουν λάθη και να ρίπτουν εις 
την θάλασσαν πολύτιμα αντικείμενα. 

Άμα δε τη αφίξει εις τον λευκόν χάρτινον λιμένα απαιτούνται νέαι θυσίαι πάλιν. Έρχο-
νται οι αξιωματούχοι του τελωνείου και εξετάζουν έν είδος και σκέπτονται εάν πρέπει 
να επιτρέψουν την εκφόρτωσιν· αρνούνται να αφήσουν έν άλλο είδος να αποβιβασθεί· 
και έκ τινων πραγματειών μόνον μικράν ποσότητα παραδέχονται. Έχει ο τόπος τους 
νόμους του. Όλα τα εμπορεύματα δεν έχουν ελευθέραν είσοδον και αυστηρώς απαγο-
ρεύεται το λαθρεμπόριον. Η εισαγωγή των οίνων εμποδίζεται, διότι αι ήπειροι από τας 
οποίας έρχονται τα πλοία κάμνουν οίνους και οινοπνεύματα από σταφύλια τα οποία 
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αναπτύσσει και ωριμάζει γενναιοτέρα θερμοκρασία. Δεν τα θέλουν διόλου αυτά τα 
ποτά οι αξιωματούχοι του τελωνείου. Είναι πάρα πολύ μεθυστικά. Δεν είναι κατάλληλα 
δι’ όλας τας κεφαλάς. Εξάλλου υπάρχει μία εταιρεία εις τον τόπον, η οποία έχει το 
μονοπώλιον των οίνων. Κατασκευάζει υγρά έχοντα το χρώμα του κρασιού και την γεύ-
σιν του νερού, και ημπορείς να πίνεις όλην την ημέραν από αυτά χωρίς να ζαλισθείς 
διόλου. Είναι εταιρεία παλαιά. Χαίρει μεγάλην υπόληψιν, και αι μετοχαί της είναι πά-
ντοτε υπερτιμημέναι. 

Αλλά πάλιν ας είμεθα ευχαριστημένοι όταν τα πλοία εμβαίνουν εις τον λιμένα, ας είναι 
και με όλας αυτάς τας θυσίας. Διότι τέλος πάντων με αγρυπνίαν και πολλήν φροντίδα 
περιορίζεται ο αριθμός των θραυομένων ή ριπτομένων σκευών κατά την διάρκειαν του 
ταξιδίου. Επίσης οι νόμοι του τόπου και οι τελωνειακοί κανονισμοί είναι μεν τυραννι-
κοί κατά πολλά αλλ’ όχι και όλως αποτρεπτικοί, και μέγα μέρος του φορτίου αποβιβά-
ζεται. Οι δε αξιωματούχοι του τελωνείου δεν είναι αλάνθαστοι, και διάφορα από τα 
εμποδισμένα είδη περνούν εντός απατηλών κιβωτίων που γράφουν άλλο από επάνω 
και περιέχουν άλλο, και εισάγονται μερικοί καλοί οίνοι διά τα εκλεκτά συμπόσια. 

 Θλιβερόν, θλιβερόν είναι άλλο πράγμα. Είναι όταν περνούν κάτι πελώρια πλοία, με 
κοράλλινα κοσμήματα και ιστούς εξ εβένου, με αναπεπταμένας μεγάλας σημαίας λευ-
κάς και ερυθράς, γεμάτα με θησαυρούς, τα οποία ούτε πλησιάζουν καν εις τον λιμένα 
είτε διότι όλα τα είδη τα οποία φέρουν είναι απηγορευμένα, είτε διότι δεν έχει ο λιμήν 
αρκετόν βάθος διά να τα δεχθεί. Και εξακολουθούν τον δρόμον των. Ούριος άνεμος 
πνέει επί των μεταξωτών των ιστίων, ο ήλιος υαλίζει την δόξαν της χρυσής των πρώ-
ρας, και απομακρύνονται ηρέμως και μεγαλοπρεπώς, απομακρύνονται διά παντός από 
ημάς και από τον στενόχωρον λιμένα μας. 

Ευτυχώς είναι πολύ σπάνια αυτά τα πλοία. Μόλις δύο, τρία βλέπομεν καθ’ όλον μας 
τον βίον. Τα λησμονώμεν δε ογρήγορα. Όσο λαμπρά ήτο η οπτασία, τόσο ταχεία είναι 
η λήθη της. Και αφού περάσουν μερικά έτη, εάν καμίαν ημέραν — ενώ καθήμεθα α-
δρανώς βλέποντες το φως ή ακούοντες την σιωπήν — τυχαίως επανέλθουν εις την νο-
εράν μας ακοήν στροφαί τινες ενθουσιώδεις, δεν τας αναγνωρίζομεν κατ’ αρχάς και 
τυραννώμεν την μνήμην μας διά να ενθυμηθώμεν πού ηκούσαμεν αυτάς πριν. Μετά 
πολλού κόπου εξυπνάται η παλαιά ανάμνησις και ενθυμώμεθα ότι αι στροφαί αύται 
είναι από το άσμα το οποίον έψαλλον οι ναύται, ωραίοι ως ήρωες της Ιλιάδος, όταν 
επερνούσαν τα μεγάλα, τα θεσπέσια πλοία και επροχώρουν πηγαίνοντα — τίς ηξεύρει 
πού. 

[1895 – 1896;] 

Ενδύματα 

Μέσα σ’ ένα κιβώτιο ή μέσα σ’ ένα έπιπλο από πολύτιμον έβενο θα βάλω και θα φυ-
λάξω τα ενδύματα της ζωής μου. 
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Τα ρούχα τα κυανά. Και έπειτα τα κόκκινα, τα πιο ωραία αυτά από όλα. Και κατόπιν 
τα κίτρινα. Και τελευταία πάλι τα κυανά, αλλά πολύ πιο ξέθωρα αυτά τα δεύτερα από 
τα πρώτα. 

 Θα τα φυλάξω με ευλάβεια και με πολλή λύπη. 

 Όταν θα φορώ μαύρα ρούχα, και θα κατοικώ μέσα σ’ ένα μαύρο σπίτι, μέσα σε μια 
κάμαρη σκοτεινή, θα ανοίγω καμιά φορά το έπιπλο με χαρά, με πόθο, και με απελπισία. 
 Θα βλέπω τα ρούχα και θα θυμούμαι την μεγάλη εορτή — που θα είναι τότε όλως 
διόλου τελειωμένη. 

 Όλως διόλου τελειωμένη. Τα έπιπλα σκορπισμένα άτακτα μες στες αίθουσες. Πιάτα 
και ποτήρια σπασμένα καταγής. Όλα τα κεριά καμένα ώς το τέλος. Όλο το κρασί πιω-
μένο. Όλοι οι καλεσμένοι φευγάτοι. Μερικοί κουρασμένοι θα κάθονται ολομόναχοι, 
σαν κι εμένα, μέσα σε σπίτια σκοτεινά — άλλοι πιο κουρασμένοι θα πήγαν να κοιμη-
θούν. 

[1894 – 1897;] 
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